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Forord
Voldtægt er en problemstilling, som har fået
stigende politisk bevågenhed i Danmark de
senere år. I 2016 igangsatte daværende justits
minister Søren Pind, efter opfordring fra
civilsamfundet, en undersøgelse af politiets
håndtering af voldtægtssager. Efterfølgende
satte udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”
fokus på blandt andet at øge anmeldelses
tilbøjeligheden og skærpe politiets praksis på
området. Derudover har den internationale
MeToo-bevægelse siden efteråret 2017 ikke
alene sat fokus på voldtægt, men på de for
skelligartede former for seksualiseret vold,
som primært piger og kvinder udsættes for.
I Danmark har vi parallelt set en udvikling
af den juridiske afgrænsning af voldtægt,
som siden januar 2021 har været defineret
ved fraværet af samtykke. Ændringerne har
medført kritik og debat offentligt, der har
indikeret en usikkerhed i den danske befolk
ning omkring, hvad der i praksis kan anses
for voldtægt.
For at nuancere den kollektive forståelse af
seksualiserede overgreb i den danske befolk
ning og sikre, at ofre mødes på hensigtsmæs
sig vis af fagpersoner og pårørende giver
denne rapport indsigt i forskellige måder,
som seksualiserede overgreb kan blive udøvet
på. Rapporten præsenterer ligeledes viden om
forhold, som har betydning for ofres reaktio
ner under og efter overgreb, herunder for
udviklingen af følgevirkninger.
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Seksualiserede overgreb er et begreb, som
dækker over komplekse og forskelligartede
sociale fænomener. Som vidensaktør på
voldsområdet har Lev Uden Vold til opgave
at bidrage med viden, der kan skabe indsigt
i den kompleksitet og forskellighed. Det er
derfor vores ønske og forhåbning, at rapporten
kan bidrage til at nuancere opfattelser
af seksualiserede overgreb og af forhold,
som har betydning for ofres reaktioner og
helingsproces, hos fagpersoner og den brede
befolkning. Viden herom er grundlæggende
for at kunne møde mennesker udsat for
seksualiserede overgreb uden fordomme
og med forståelse for de forskelle, der er i
erfaringerne.
Rapporten henvender sig til fagpersoner, som
gennem deres arbejde kan møde personer, der
har været udsat for seksualiserede overgreb
som voldtægt, men ikke arbejder specialiseret
med området, og som ønsker at få mere viden
om seksualiserede overgreb. Derudover er
rapporten også relevant for politikere og
forskere.
Undersøgelsen er gennemført og udarbejdet
fra maj 2021 til februar 2022 og bygger på
interview med 13 fagpersoner i Danmark,
der møder ofre for seksualiserede overgreb.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle, som har
stillet deres tid, erfaringer og perspektiver til
rådighed for os i undersøgelsen. Det er jeres
erfaringer, som udgør fundamentet for analysen
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i denne rapport. Ligeledes vil vi rette en stor
tak til rådgivere fra Lev Uden Volds hotline
og psykologer fra Lev Uden Volds tilbud
”Slip Volden”, som har givet sparring.
Rapporten har været i eksternt review ved
professor Annick Prieur, Institut for Sociologi
og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.
Lev Uden Vold er alene ansvarlig for under
søgelsens konklusioner.

Undersøgelsen er tilrettelagt, gennemført
og ledet af videnskonsulent Nathalie Weih
i samarbejde med studentermedhjælper
Julie Enevoldsen og chefkonsulent Katrine
Bindesbøl Holm Johansen.
God læselyst.
Louise Glerup Aner
Videnscenterchef i Lev Uden Vold
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Ordforklaring
Uønsket seksuel aktivitet	Seksualiserede handlinger, som personer er blevet
inddraget i, men som de ikke har haft lyst til.
Handlingerne vil typisk være drevet af den anden
part og med dennes behov i fokus. En del af disse
handlinger vil kunne begrebsliggøres som seksua
liserede overgreb afhængigt af kontekst, magt
anvendelse og graden af frihed til at afvise aktivi
teten.
Seksualiserede overgreb	Uønskede fysiske seksualiserende handlinger, hvor
den, der udsættes for handlingerne, ikke oplever
at have friheden til at afvise handlingerne og/
eller ikke oplever, at vedkommendes afvisninger
respekteres. Verbale og digitale seksualiserende
handlinger indgår kun, hvis de udøves som en del
af et fysisk seksualiseret overgreb. Seksuel chikane,
som fx blotteri eller enkeltstående uønsket seksuel
beføling på fx gaden indgår ikke.
Seksualiseret vold	Paraplybetegnelse for samtlige former for uønskede
seksualiserende handlinger, som en person kan
udsættes for, og som kan have fysisk, verbal eller
digital karakter.
Voldtægt	Seksualiserede overgreb, som indebærer vaginal,
anal og/eller oral penetration uden samtykke.
Det er typisk denne forståelse, der omtales i
medier, og som associeres med seksualiserede
overgreb i den generelle befolkning.
Ofre	Mennesker, der har været udsat for et eller flere
seksualiserede overgreb.
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Udøvere	Mennesker, der har udøvet et eller flere seksuali
serede overgreb mod et eller flere mennesker.
Fagpersoner	De mennesker, som arbejder terapeutisk, læge
fagligt eller aktivistisk med ofre for seksualiserede
overgreb, og som vi har interviewet til undersøgelsen.
De betegnes også som ”interviewpersoner”.
Overfaldsvoldtægter	Offer og udøver kender ikke hinanden.
Kontaktvoldtægter	Offer og udøver kender hinanden eller har mødt
hinanden kort før overgrebet.
Partnervoldtægt	Offer og udøver er i en parrelation eller har tidligere
været dette.
Kulturelle opfattelser	Samlet betegnelse for udbredte forståelser, som
eksisterer i samfundet på tværs af forhold som
alder, køn og tid, og som forskning har vist, har en
betydning for, hvordan vi forstår og taler om køn,
heteroseksuel sex og voldtægt.
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Sammenfatning af
hovedresultater
Baggrund
Seksualiserede overgreb er en problemstilling,
som har fået stigende politisk bevågenhed i
Danmark de senere år. De sidste seks år har
politiske udspil, ændringer i straffeloven og
den parallelle MeToo-bølge i samspil gjort,
at vi har set en stigning i bevågenheden
omkring seksualiseret vold både politisk
og i samfundet generelt. Helt centralt står
ændringerne af straffelovens § 216, som siden
den 1. januar 2021 har defineret voldtægt ved
fraværet af samtykke under samleje. Ændrin
gerne har dog også medført debat om begrebet
samtykke, som har indikeret, at der er en
kollektiv usikkerhed i den danske befolkning
omkring, hvad der i praksis adskiller sex fra
seksualiserede overgreb.
For at nuancere den kollektive forståelse af
seksualiserede overgreb i det danske samfund
og sikre, at ofre for denne type overgreb
mødes på hensigtsmæssig vis af fagpersoner
og pårørende, giver denne rapport indsigt i
de forskellige måder, seksualiserede overgreb
kan blive udøvet på. Rapporten præsenterer
ligeledes viden om forhold, som har betyd
ning for ofres måder at respondere på under
og efter seksualiserede overgreb. Rapporten
har dog ikke haft til hensigt at undersøge,
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hvilke handlinger der vil være strafbare efter
den nye bestemmelse.

Formål og metode

Rapporten har til formål at bidrage med
viden om seksualiserede overgreb, der kan
1) give ikke-specialiserede fagpersoner en
indsigt i nuancerne i seksualiserede overgreb
til brug for opsporing af og støtte til ofre,
2) styrke det samfundsmæssige vidensgrund
lag om seksualiserede overgreb for at udfordre
forhold, der har en negativ indvirkning på
ofres følelser af tvivl, selvbebrejdelse, skam og
mistillid til omverdenen.
Undersøgelsen er baseret på semistrukturerede
interview med 13 fagpersoner, som arbejder
med ofre for seksualiseret vold. Tolv af fag
personerne arbejder eller har arbejdet med at
tilbyde terapeutisk og/eller lægefaglig hjælp
til ofre for seksualiseret vold, mens en enkelt
arbejder frivilligt med at sætte fokus på om
rådet, og har indsigt i ofres erfaringer gennem
bl.a. indsamlinger af vidnesbyrd.
Seksualiseret vold er både nationalt og inter
nationalt præget af kønsforskelle i forhold til,
hvem der henholdsvis udøver og bliver udsat
for seksualiseret vold, og karakteren af volden
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(Deen et al., 2018; Heide Ottesen & Øster
gaard, 2018; Heinskou Bruvik et al., 2017;
Krug et al., 2002). Således udsættes flere
kvinder end mænd for seksualiseret vold,
ligesom udøveren typisk er en mand. Sam
tidig har forskning også vist, at kulturelle
opfattelser knyttet til køn kan spille en rolle
for de kønsforskelle, som vi finder i stati
stikker på området (Deen et al., 2018; Heide
Ottesen & Østergaard, 2018). Fagpersonerne
i nærværende undersøgelse har også kun få
eller ingen erfaringer med mænd udsat for
seksualiserede overgreb, selvom alle på nær
én tilbyder støtte til både kvindelige og
mandlige ofre. Analyserne i undersøgelsen
er således hovedsageligt baseret på erfaringer
med kvindelige ofre.

Resultater

Analysen består af tre kapitler: 1) Udøveres
anvendelse af magt, 2) Ofres responser under
seksualiserede overgreb og 3) Følgevirkninger
efter seksualiserede overgreb. Resultaterne for
hvert kapitel beskrives nedenfor.
Udøveres anvendelse af magt
Dette kapitel præsenterer viden om, hvordan
seksualiserede overgreb kan se ud, ved at
beskrive direkte og indirekte måder, hvorpå
udøvere kan anvende magt mod ofret op til
og under overgrebet og herigennem udnytte
eller skabe en ulige magtbalance mellem offer
og udøver. Denne viden er væsentlig for at
forstå, hvordan udøvere skaber forudsætninger
for at kunne begå overgreb og underlægger
ofret tvang. Analysen viser, at udøveres magt
anvendelse i forbindelse med seksualiserede
overgreb er forskelligartet og rækker ud over
fysisk magtanvendelse, som i samfundet
typisk associeres med seksualiserede overgreb.
Kapitlet viser, at:
• Der er seks måder, hvorpå udøvere har
anvendt direkte og/eller indirekte former
for magt mod ofret op til og/eller under

overgrebet, i fagpersonernes erfaringer. De
seks former er: 1) fysisk vold, 2) opportu
nistisk udnyttelse, 3) verbale trusler, 4)
nonverbal truende adfærd, 5) følelses
mæssig manipulation og 6) ydmygelse og
nedværdigelse. De tre første former kan
ses som direkte former for magtanvendelse
og vil typisk relatere sig til selve overgrebet.
De tre sidste former kan derimod ses som
indirekte former for magtanvendelse, da
de typisk knytter sig til relationen mellem
de to parter (fx hvis ofret er en partner), og
kan derfor være sværere at identificere for
en udenforstående.
• Magtanvendelse ved fysisk vold kan
forekomme ved fysiske handlinger rettet
mod ofret før og/eller under overgrebet,
der intimiderer, smerter eller pacificerer
ofret. Det kan fx være ved at slå, fastholde
eller indespærre ofret.
• Magtanvendelse ved opportunistisk
udnyttelse kan forekomme ved, at udøve
ren etablerer eller udnytter en situation,
hvor ofret er helt eller delvist passiviseret
eller uvidende om overgrebet. Det kan
fx være grundet frivillig eller ufrivillig
indtagelse af narkotika eller alkohol, hvis
ofret sover, eller at udøver undlader at
bruge eller fjerner kondom under sam
tykkende samleje uden ofrets kendskab
eller accept (stealthing).
• Magtanvendelse ved verbale trusler kan
forekomme ved trusler om handlinger,
der sårer, negligerer eller smerter ofret, og
som udøver vil begå, hvis ofret ikke ind
vilger i uønsket seksuel aktivitet. Det kan
fx være trusler om utroskab eller om ikke
at ville opfylde ofrets følelsesmæssige
behov, hvis ikke ofret indvilger i uønsket
seksuel aktivitet.
• Magtanvendelse ved nonverbal truende
adfærd kan forekomme ved subtile, inti
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miderende handlinger, der typisk knytter
sig til udøvers tidligere (partner)vold
mod ofret, og som derfor opfattes som
en latent trussel om vold for ofret. Det
kan fx være ved, at udøver har medbragt
genstande, der kan anvendes som poten
tielle våben, eller gennem truende krops
sprog.
• Magtanvendelse ved følelsesmæssig
manipulation kan forekomme ved verbale
og nonverbale handlinger, der har til
hensigt at aktivere følelser af skyld og
dårlig samvittighed hos ofret, og som
typisk udnytter ofrets følelsesmæssige
tilknytning til udøver. Det kan fx være
ved at anklage ofret for utroskab, hvis
ofret ikke har lyst til seksuel aktivitet,
eller ved at henvise til kulturelle opfat
telser af, at mandens sexlyst er ukontrol
lerbar, og at det er kvindens pligt at
tilfredsstille hans behov.
• Magtanvendelse ved ydmygelse og ned
værdigelse kan fx komme til udtryk ved,
at udøver kritiserer og nedgør ofret under
overgrebet, eller ved at udøver tvinger
ofret til ydmygende handlinger under
overgrebet, fx at skulle give udtryk for
nydelse.
• Udøveren udnytter nogle individuelle,
relationelle, situationsbestemte og/eller
samfundsmæssige forhold, når vedkom
mende anvender en eller flere af de seks
former for magt mod ofret. Det kan fx
være, at ofret er ung og erfaren, har en
følelsesmæssig tilknytning til udøver eller
er bevidstløs grundet alkoholindtag. Det
peger på, at det som fagperson er essen
tielt at afdække konteksten for overgrebet
og sammenspillet mellem disse forhold
for at kunne identificere, om der har
været en ulige magtbalance mellem offer
og udøver, og derigennem om der har
foregået et overgreb.
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Ofres måder at respondere på
Dette kapitel præsenterer fagpersonernes
erfaringer med ofres måder at respondere på
under seksualiserede overgreb, og de forhold
der kan have betydning for ofrenes responser.
Kapitlet bidrager med viden om de handlinger,
ofre har taget i brug for at afværge, afvise eller
afslutte det, de har været udsat for. Med et
analytisk perspektiv på ofres responser, som
modstand, bidrager kapitlet med viden, der
udfordrer idéen om ofre som passive, og om
passivitet som udtryk for accept af seksualise
rede overgreb. Viden om nuancerne i ofres
responser er væsentlig for at kunne anerkende
mangfoldigheden af de måder, som ofre kan
udøve modstand på. Kapitlet viser følgende:
• Ofre responderer op til og under overgreb
med henblik på at afværge, afvise eller
afslutte udøvers handlinger. Responserne
kan dermed tolkes som måder at yde
modstand på. Ofres måder at respondere
på kan inddeles i to typer: direkte og
indirekte. Under et overgreb kan ofre gøre
brug af flere former for responser. Måder
ne at respondere på påvirkes af 1) relation
til udøver, 2) de omstændigheder overgre
bet finder sted under, 3) kulturelle opfat
telser om køn, heteroseksuel sex og vold
tægt og 4) egne livserfaringer. De fire
forhold har indflydelse på ofres oplevelse
af handlerum, og dermed hvordan de
oplever at kunne udvise modstand under
overgreb.
• Direkte modstand udgøres af verbale og
nonverbale måder at respondere på, som
konfronterer udøver direkte med henblik
på at stoppe dennes handlinger øjeblikke
ligt. Analysen viser, at direkte verbal
modstand kan forekomme med ord som
”nej” eller ”stop”. Direkte nonverbal mod
stand kan komme til udtryk i fysiske
handlinger som at græde, flytte sig væk,
vende sig bort fra udøver eller skubbe
eller slå vedkommende.
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• Fagpersonerne erfarer, at ofre typisk ikke
anvender fysiske handlinger som at skubbe
eller slå. Det kan blandt andet skyldes, at
handlinger som at skubbe, slå eller flytte
sig fysisk strider mod, hvordan vi kom
munikerer i det daglige. Analysen indi
kerer også, at hensynet til relationen til
udøver og frygt for eskalering af udøvers
handlinger kan påvirke ofres tilbøjelighed
til at anvende fysisk modstand.
• Indirekte modstand består også af verbal
og nonverbal kommunikation, som har
til formål at afslutte udøvers handlinger.
Indirekte modstand er mere udbredt i
fagpersonernes erfaringer end direkte
modstand. Analysen viser, at indirekte
modstand kan komme til udtryk gennem
1) undskyldninger for ikke at ville have
sex, 2) eftergivenhed for udøvers pres, 3)
passivitet og 4) foregivelse af nydelse og
venlighed overfor udøver.
• Når ofre kommer med undskyldninger
for ikke at ville have sex, sker det typisk
indledningsvis, når udøver lægger op til
sex. Undskyldninger henviser til forhold
hos ofrene selv, fx at være træt, og drager
dermed omsorg for udøverens følelser.
Undskyldninger kan ses som forsøg på at
bevare en positiv stemning og relation til
udøver på trods af afvisningen.
• Når ofre reagerer med eftergivenhed for
pres, er det efter en vurdering af, at der vil
være konsekvenser ved ikke at eftergive
udøvers pres. Fagpersonerne erfarer, at
særligt tre forhold kan påvirke ofres
tilbøjelighed til at respondere med efter
givenhed: at have tidligere erfaringer med
seksualiserede overgreb i barndom eller
tidlig ungdom, at udøver er en partner,
der udsætter ofret for vold, eller at udøver
udsætter ofret for et gentagende vedva
rende pres om sex.

• At handle med passivitet er en central
måde at udøve modstand på, som fag
personerne erfarer, kan være formet af
frygt, søvn, indtag af alkohol og narkotiske
stoffer, udøvers tidligere manglende
respekt for undskyldninger og kulturelle
opfattelser af kvinders og mænds rolle i
heteroseksuel sex. I forhold til det at sove
og være påvirket af alkohol eller narkotika
kan passivitet ikke tolkes som en bevidst
modstand fra ofret, men vil snarere ses
som et led i udøvers opportunistiske
magtanvendelse.
• Når ofre responderer ved at foregive
nydelse og venlighed er det udtryk for
modstand, når det forekommer ved frygt
for udøvers repressalier, og ofre erfarer, at
andre former for modstand ikke respek
teres. Denne måde at respondere på kan
dermed få overgrebet overstået hurtigere.
• Ofres responser påvirkes af kulturelle
opfattelser af, hvordan heteroseksuel sex
udspiller sig, forventninger til kønsroller i
seksuel interaktion, og hvad der opfattes
som voldtægt. Ofres måder at respondere
kan også påvirkes af forhold som relation
til udøver og omstændighederne for
overgrebet. Et centralt resultat i analysen
er, at passivitet, eftergivenhed for pres og
foregivelse af nydelse og venlighed ikke
kan tolkes som samtykke, uden at man
kender konteksten for overgrebet, herun
der magtbalancen mellem offer og ud
øver.
Psykosociale følgevirkninger
Dette kapitel bidrager med viden om psyko
sociale følgevirkninger ofre kan opleve efter
seksualiserede overgreb, samt de forhold,
der kan påvirke udviklingen heraf. Følge
virkninger er centrale at være opmærksom
på for både fagpersoner og pårørende, fordi
de har betydning for ofres psykosociale
trivsel. Undersøgelsen peger også på, at
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det er centralt at have viden om kulturelle
opfattelser, som kan få ofre til at betvivle
deres virkelighedsopfattelse, udfordre deres
helingsproces og tilbøjeligheden til at søge
hjælp. Kapitlet viser følgende:
• Fagpersonerne beskriver fysiske, psykiske
og sociale følgevirkninger hos ofre. Ud
viklingen af følgevirkninger efter seksua
liserede overgreb kan være formet af et
komplekst samspil mellem forhold på et
individuelt, relationelt og samfundsmæs
sigt niveau, der knytter sig til 1) omstæn
digheder op til og under overgrebet, 2)
omstændigheder efter overgrebet og 3)
kulturelle idéer knyttet til kønsroller,
heteroseksuel sex og voldtægt. Nogle
følgevirkninger kan opstå kort efter
overgreb, og andre udvikler sig måneder
eller år efter. Et centralt fund er således,
at følgevirkninger vil være forskellige ofre
imellem, og mens nogle kan opleve flere,
kan andre opleve få.
• Fire følgevirkninger går igen i fagperso
nernes erfaringer. Det drejer sig om tvivl,
skyld, skam og mistillid. Det kan være
tvivl om, hvorvidt det, der er foregået, er
et overgreb, selvbebrejdelse over at over
grebet har fundet sted, skam over at være
blevet udsat for overgreb og mistillid til
omverdenen. Analysen viser, at både de
individuelle og relationelle forhold samt
udviklingen af følgevirkningerne kan
være påvirket af seks kulturelle opfattelser
i samfundet. Det er opfattelser af, hvilke
roller kvinder og mænd kan have i seksuel
interaktion, og hvordan sex og voldtægt
kan udspille sig.
• De seks kulturelle opfattelser er, 1) at sex
kan forventes i sammenhænge som en
date eller i et parforhold, 2) at udøvere
ikke er ”almindelige”, 3) at voldtægt begås
med fysisk tvang, 4) at kvinder skal stå
seksuelt til rådighed og sørge for den
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gode stemning, 5) at ofre skal sige ”rig
tigt” fra, og 6) at mænd altid har lyst til
sex. De seks opfattelser kan både være
indlejret hos ofrene, og komme til udtryk
i mødet med udøver, pårørende og pro
fessionelle. De seks opfattelser kan der
med forme, hvordan ofre og omverden
fortolker omstændigheder i ofres over
grebserfaringer, og hvornår de forstår
erfaringer som overgreb.
• Når ofre oplever en uoverensstemmelse
mellem deres egne erfaringer og kulturel
le opfattelser af, hvad der fx ses som
voldtægt, kan det bidrage til følelser af
tvivl, skyld, skam og mistillid. Således
peger analysen på kulturelle opfattelser,
som vi samfundsmæssigt og i et professi
onelt møde kan være opmærksomme på,
fordi de kan have en negativ indvirkning
på ofres erkendelse, helingsproces og
tilbøjelighed til at søge hjælp.

Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb
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Læsevejledning
Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af bag
grunden for undersøgelsen samt formål og
undersøgelsesspørgsmål. I kapitlet er ligeledes
en beskrivelse af den nye samtykkebaserede
voldtægtsbestemmelse.
Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af inter
viewmetode, rekrutteringsproces, interview
personerne, analysetilgang, etik og begræns
ninger.
Kapitel 3 indeholder en begrebsafklaring
og beskrivelse af undersøgelsens teoretiske
perspektiver.
Resultaterne af undersøgelsen præsenteres
i kapitel 4-6.
Kapitel 4 består af en præsentation af de
former for magt, som udøvere kan anvende
over for ofre op til og under seksualiserede
overgreb, og viser, hvordan udøveres anven
delse af magt skaber forudsætninger for, at
overgreb kan finde sted.
Kapitel 5 består af en præsentation af de
forskellige måder, hvorpå ofre kan respondere
under seksualiserede overgreb, samt hvilke
forhold der har betydning for, hvordan ofre
oplever deres handlerum i forbindelse med
overgreb.
Kapitel 6 indeholder en præsentation af de
mulige følgevirkninger ofre for seksualiserede
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overgreb kan opleve og dykker ned i fire
centrale psykosociale følgevirkninger og
forhold, der kan have betydning for udvik
lingen af disse.

Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb
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Kapitel 1

Baggrund
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I Danmark har vi de seneste 6 år set et støt
stigende fokus på seksualiseret vold – såvel
politisk som i den offentlige debat. I 2016
lancerede tidligere justitsminister Søren Pind
udspillet ”Respekt for voldtægtsofre” efter
lobbyarbejde fra civilsamfundet ( Justitsmini
steriet, 2016). Siden hen har vi med både
første og anden MeToo-bølge set en op
mærksomhed i den offentlige debat på mang
foldigheden og omfanget af særligt kvinders
udsathed for forskellige former for seksuali
seret vold – herunder voldtægt. Voldtægt er,
som andre former for vold, en krænkelse af
et menneskes ”værdighed, integritet og selv
bestemmelsesret”, som der står i Justitsmini
steriets forslag til ændring af straffelovens
§ 216 om voldtægt og § 222 om ”samleje”
med barn under 15 år fra 2016 (Se lovforslag
L98, fremsat d. 16. december 2015, pkt.
2.1.2). Det er ikke desto mindre en person
farlig kriminalitetsform, hvor der hidtil har
været en lav domfældelsesrate. Ifølge Dan
marks Statistiks opgørelser var der i 2020
1.144 anmeldelser om voldtægt (mv.), der
blev rejst 735 sigtelser, men kun afsagt 109
fældende afgørelser (Danmarks Statistik).
Civilsamfundsorganisationer og voldtægts
ofre har siden 2017 arbejdet for at gøre
samtykke til et kriterium for definitionen
af voldtægt i lovgivningen med henvisning
til Danmarks forpligtelse til at forebygge
og bekæmpe vold mod kvinder og vold i
hjemmet (jf. Istanbulkonventionen) og den
lave domfældelsesrate for voldtægt. I efteråret
og vinteren 2020 blev der iværksat flere
nationale initiativer med henblik på at styrke
indsatsen mod voldtægt i Danmark. Regerin
gen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige
indgik bl.a. en ny flerårsaftale for politiets og
anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.
Aftalen indeholder blandt andet en styrket
indsats over for voldtægtsofre. Der vil i følge
aftalen blive oprettet efter- og videreuddan

nelsesforløb, der skal klæde politiet på til at
arbejde traumeinformeret med bl.a. vold
tægtsofre, ligesom der vil blive oprettet tvær
faglige specialiserede teams til håndtering af
blandt andet voldtægtssager. Endelig vil der
blive etableret 30 særlige afhøringsrum for
delt geografisk over hele landet, som indrettes
under hensyn til, at ofre udsat for seksualise
rede overgreb kan være sårbare på andre
måder end andre ofre grundet karakteren
af den personfarlige kriminalitet (Aftale om
politiets og Anklagemyndighedens økonomi
2021-2023, 2020). Samtidig blev der vedtaget
en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse,
som bygger på en forståelse af, at sex skal
være frivillig og være udtryk for den pågæl
dendes fri vilje. Bestemmelsen indebærer en
vurdering af, om parterne har givet udtryk
for samtykke gennem ord eller handlinger
i umiddelbar sammenhæng med og på tids
punktet for samlejet og ikke har givet det
under omstændigheder, der er egnede til at
virke intimiderende (jf. Karnov online, note
1293 til straffelovens § 216, stk. 1). Bestem
melsen trådte i kraft 1. januar 2021.
I forlængelse af disse initiativer har Lev Uden
Vold fra 1. januar 2021 og frem til og med
1. januar 2023 fået til opgave at udvide den
nationale hotline til vold i nære relationer, så
den nu også modtager henvendelser fra ofre
for voldtægt og andre former for seksualiserede
overgreb. Det gælder, uanset om overgrebet er
begået i eller uden for en nær relation. Med
denne opgave følger også et politisk ønske
om at øge fagpersoners viden om seksualise
rede overgreb samt om at skærpe deres op
mærksomhed på de behov for støtte og hjælp,
som ofre for seksualiserede overgreb kan
have. Denne undersøgelse har derfor til
hensigt at præsentere viden om, hvordan
seksualiserede overgreb kan foregå, ved at
give indsigt i, hvordan interaktionen mellem
offer og udøver kan udspille sig op til og
under seksualiserede overgreb. Undersøgelsen
vil desuden bibringe viden om mulige følge
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virkninger af at have været udsat for seksuali
serede overgreb, og hvilke forhold der kan
have betydning for ofres reaktioner under
overgreb og for deres efterfølgende helings
proces. Samlet set vil viden fra undersøgelsen
være relevant for fagpersoner såvel som den
almene befolkning i forhold til at fremme en
nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb,
samt for, hvordan fagpersoner og nære om
givelser kan støtte ofre i deres helingsproces.
Undersøgelsen peger også på, hvordan vi
samfundsmæssigt set kan fremme anerken
delsen af ofre for seksualiserede overgreb
ved at udfordre kulturelle opfattelser af fx
kvinders og mænds roller i heteroseksuel sex,
og hvordan en ”rigtig” voldtægt foregår.

Formål og undersøgelsesspørgsmål

Rapporten har et todelt formål. Delformål
1 er at bidrage med viden, der kan give ikke-
specialiserede fagpersoner en indsigt i nuancer
og forskelle i seksualiserede overgreb med det
formål at kunne opspore og støtte ofre. Del
formål 2 er at styrke det samfundsmæssige
vidensgrundlag om seksualiserede overgreb
for at udfordre forhold, der kan have en nega
tiv indvirkning på ofres følelser af tvivl, selv
bebrejdelse, skam og mistillid til omverdenen.
For at opfylde disse delformål har undersø
gelsen til hensigt at besvare følgende under
søgelsesspørgsmål:
1. På hvilke måder anvender udøvere magt
over for ofre op til og under seksualiserede
overgreb, og hvordan er udøveres magtan
vendelse med til at skabe forudsætninger
for, at seksualiserede overgreb kan finde
sted?
2. Hvordan kan ofre reagere under seksuali
serede overgreb, og hvilke forhold kan
have en betydning for ofres måder at
reagere på?
3. Hvilke følgevirkninger kan ofre opleve
efter overgreb, og hvilke forhold kan have
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betydning for udviklingen af følgevirknin
ger?
Hensigten med undersøgelsen er gennem
besvarelse af disse undersøgelsesspørgsmål at
kunne frembringe viden, der kan give ikke-
specialiserede fagpersoner og den almene
befolkning indsigt i nuancer og forskelligheder
i seksualiserede overgreb. Denne viden har til
formål at understøtte fagpersoner og pårørende
i at opspore og tilbyde støtte til ofre. Under
søgelsen belyser individuelle, relationelle,
situationsbestemte og sociokulturelle forhold,
der kan have en betydning for dels, at seksua
liserede overgreb kan finde sted, dels for,
hvordan ofre og deres omgivelser forstår
erfaringer med seksualiserede overgreb.
Seksualiseret vold er både nationalt og inter
nationalt præget af kønsforskelle i forhold til,
hvem der henholdsvis udøver og bliver udsat
for seksualiseret vold og karakteren af volden
(Deen et al., 2018; Heide Ottesen & Øster
gaard, 2018; Helweg-Larsen, 2012; Krug
et al., 2002; Oldrup et al., 2016; Plauborg et
al., 2012). Således er flere kvinder end mænd
udsat for seksualiseret vold, og det er er uanset,
hvilken relation der er mellem offer og udøver.
Samtidig har forskning også vist, at kulturelle
opfattelser knyttet til køn spiller en rolle for
de kønsforskelle, som vi finder i statistikker
på området (se fx Deen et al., 2018; Heide
Ottesen & Østergaard, 2018). Derfor har
fagpersonerne i nærværende undersøgelse
også kun få eller ingen erfaringer med mænd
udsat for seksualiserede overgreb, selvom alle
på nær én tilbyder støtte til både kvindelige
og mandlige ofre. Analyserne i undersøgelsen
er således hovedsageligt baseret på erfaringer
med kvindelige ofre, og ofrenes erfaringer er
på nogle områder også præget af kulturelle
opfattelser, der knytter sig til kønsroller i
forhold til heteroseksuel sex.
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Straffelovens § 216 – en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
Den 1. januar 2021 trådte en ny voldtægts
bestemmelse i kraft i Danmark, straffelovens
§ 216. Den nye voldtægtslovgivning adskiller
sig fra den tidligere lovgivning ved at være
baseret på samtykke. Samtykke skal gives
frivilligt og være udtryk for den pågældendes
fri vilje. Samtykke kan fx komme til udtryk
gennem ord eller handlinger, såsom kys,
berøringer eller nydende lyde. Selvom sådanne
handlinger er forekommet, kan der være
situationer, hvor der ikke har været samtykke,
fx hvis samlejet er gennemført under om
stændigheder, der er egnet til at virke inti
miderende (jf. Karnov online, note 1293 til
straffelovens § 216, stk. 1).

Voldtægt straffes efter den nye bestemmelse
med fængsel indtil 8 år, hvis en person har
samleje med en person, der ikke har samtykket
heri (straffelovens § 216, stk. 1). Straffen kan
stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har
haft en særligt farlig eller grov karakter, eller
der foreligger særligt skærpende omstændig
heder (straffelovens § 216, stk. 3).
Den nye voldtægtsbestemmelse har åbnet for
en ny juridisk afgrænsning af, hvad der er
strafbart. Nærværende undersøgelse har dog
ikke haft til hensigt at undersøge, hvilke
handlinger der vil være strafbare efter den
nye bestemmelse.

Der er som udgangspunkt en formodning
om, at en person, der samtykker i et samleje,
ikke blot forholder sig helt passivt, men
deltager i et eller andet omfang. I situationer,
hvor den ene part har udvist total passivitet,
må personen, der ønsker samlejet gennem
ført, derfor gøre noget for at sikre sig, at den
anden part samtykker. Der vil aldrig være tale
om samtykke i situationer, hvor den ene
person fx sover, er stærkt beruset, er fysisk
lammet, eller hvor vedkommendes passivitet
eller manglende modstand er udtryk for en
ubevidst frygtbetinget tilstand (jf. Karnov
online, note 1293 til straffelovens § 216,
stk. 1).
Det er personernes adfærd umiddelbar i
sammenhæng med og på tidspunktet for
samlejet, som er afgørende for at vurdere, om
der er tale om samtykke. Foregående flirtende
adfærd eller kys kan ikke i sig selv anses som
samtykke til samleje. Det samme gælder
situationer, hvor vedkommende er gået med
den anden person hjem eller har accepteret
seksuelt samvær via en app på et senere tids
punkt på dagen (jf. Karnov online, note 1293
til straffelovens § 216, stk. 1).
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Metode

22

Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

I de følgende afsnit redegør vi for indsamling
og bearbejdning af interviewene. Afsnittet
indeholder en beskrivelse af interviewmetode,
rekrutteringsproces, interviewpersonerne,
analysetilgang, etik og undersøgelsens be
grænsninger.

Interviewmetode

Undersøgelsen er baseret på den semistruktu
rerede interviewtilgang, fordi den giver mulig
hed for at udforske fagpersonernes erfaringer
med øje for tematikker, som ikke har været en
del af den oprindelige ramme og interview
guide. Interviewene er gennemført fra juni til
august måned 2021 og efter de rammer, som
har passet de interviewede fagpersoner under
de daværende restriktioner ifm. covid-19.
Således er 7 gennemført som fysiske inter
view, 5 som digitale ansigt-til-ansigt-inter
view og et enkelt som telefoninterview.

Rekruttering

Indledningsvis blev 10 fagpersoner udpeget
som relevante interviewpersoner på baggrund
af vores forhåndskendskab til området. Herfra
inddrog vi sneboldsmetoden og benyttede
hvert interview til at spørge til anbefalinger
på andre fagpersoner, som vi kunne interviewe
(Vallgårda, 2011, s. 72). Særligt har vi været
optagede af at få erfaringer med fra forskellige
sektorer, forskellige faglige perspektiver og fra
fagpersoner med erfaringer med både kvinder
og mænd, der har været udsat for seksualiserede
overgreb.
Vi har derfor rekrutteret og interviewet
fagpersoner fra både den offentlige, private og
frivillige sektor, fagpersoner med forskellige
metodiske og faglige baggrunde, og 12 ud af
de 13 fagpersoner, vi har interviewet, tilbyder
hjælp til både kvinder og mænd, der har
været udsat for seksualiserede overgreb. Det
er dog primært kvinder, der henvender sig til
tilbuddene, og typisk vedrørende overgreb

begået af en mandlig bekendt. Dette er ikke
overraskende, da forskning ligeledes viser, at
der generelt er flere kvinder end mænd, som
udsættes for seksualiserede overgreb i Dan
mark, og at overgrebene typisk begås af en
person, som ofret kender på forhånd (Deen et
al., 2018; Frisch et al., 2019; Heide Ottesen
& Østergaard, 2018; Heinskou Bruvik et al.,
2017; Helweg-Larsen, 2012; Oldrup et al.,
2016; Plauborg et al., 2012). Analyserne
er derfor primært baseret på fagpersoners
erfaringer med kvinder, der har været udsat
for seksualiserede overgreb begået af en eller
flere mænd, som kvinderne har haft tillid til
som en partner, ven eller date.
Ud over de 13 fagpersoner, som deltager i
undersøgelsen, kontaktede vi ydermere en
række organisationer med henblik på at
gennemføre interview med fagpersoner herfra.
Organisationerne tæller politiet, Joan-Søstrene,
DISPUK, andre af de regionale centre for
voldtægtsofre samt enkeltpersoner, som vi fra
andre undersøgelser ved, har specialiseret viden
om seksualiserede overgreb mod voksne. Inter
view med disse organisationer og enkeltper
soner blev enten ikke vurderet relevante af de
personer, som vi tog kontakt til, eller også var
det ikke muligt at gennemføre interview inden
for dataindsamlingsperioden.

Interviewpersoner

Undersøgelsen er baseret på enkeltinterview
med 13 fagpersoner, hvoraf 12 arbejder eller
har arbejdet med at tilbyde terapeutisk og/
eller lægefaglig hjælp til ofre for seksualiserede
overgreb, mens en enkelt arbejder frivilligt
med at sætte fokus på området. Sidstnævnte
har indsigt i ofres erfaringer gennem bl.a.
indsamlinger af vidnesbyrd. Fagpersonerne
blev udvalgt med afsæt i deres praktiske
erfaring med at møde og arbejde med ofre
for seksualiserede overgreb. To af interview
personerne henholdsvis er og har været til
knyttet samme tilbud, hvorfor der er en
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forskel på antallet af interviewpersoner og
repræsenterede tilbud i appendiks. Intervie
wpersonerne repræsenterer en bred vifte af
fagligheder, herunder psykolog, sexolog,
jordemoder, socialrådgiver, læge, fysioterapeut
samt par-, familie- og psykoterapeut.
Fagpersonerne repræsenterer tre typer af
organisationer: frivillige organisationer,
offentlige tilbud og privatpraktiserende til
bud. Tabel 1 viser en oversigt over, hvordan
fagpersonerne fordeler sig på tværs af de tre
typer organisationer. Enkelte af fagpersonerne
har privat praksis sideløbende med, at de
arbejder specialiseret med området gennem
et privat tilbud eller en nonprofit-forening og
fremgår derfor flere gange i tabellen.

Analyse

De 13 interview blev optaget og transskriberet
ordret. Efter transskribering blev interviewene

organiseret i NVivo i 4 koder: 1) Beskrivelser
af seksualiserede overgreb, 2) Ofres responser
under overgrebet, 3) Følgevirkninger for ofre
efter overgrebet og 4) Fagpersonernes anbe
falinger til at tilbyde støtte til ofre. Koderne
og tilhørende undertemaer er indledningsvis
blevet udviklet med afsæt i projektets over
ordnede formål og er sidenhen blevet tilpasset,
når vi er stødt på relevante tematikker på
tværs af interviewene, som vi ikke havde
forudset. Den analytiske proces har bestået af
tre sammenhængende processer, hvor fortolk
ningsprocessen har været gennemgående, i og
med at vi allerede i udviklingen af koder har
lavet en tematisering og abstraktion af temaer
(se tabel 2).
I analysen har vi været opmærksomme på
både at tematisere gennemgående erfaringer
og opfattelser, samt at fremhæve, når der var
forskellige positioner blandt fagpersonerne.
Den analytiske proces har primært været

Tabel 1. Oversigt over interviewpersoner fordelt på sektor
Sektor

Type organisation

Antal fagpersoner

Frivillig

Nonprofit-foreninger

5

Offentlig

Sundhedsvæsenet

7

Privat

Praktiserende psykologer/
terapeuter

4

Tabel 2. Analyseproces
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Udvikling af koder

Organisering i koder

Fortolkning i temaer og for
klaringsrammer

Udvikling af tematiske koder
med tilhørende undertemaer,
som er baseret på undersøgelsens formål og foreløbige
tendenser i interviewene.

Organiseringen indebærer
kodning af interviewene i
NVivo12 i de udviklede koder.

Fortolkningen består i at
udtrække og tematisere
mønstre, positioner og opfattelser på tværs af interviewene
inden for hver kode og søge at
forstå eller forklare disse med
afsæt i anden forskning og
teori på området.
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eksplorativ, idet vi ikke har taget udgangs
punkt i en prædefineret teoretisk ramme.
Dog har vi i udviklingen af projektet været
inspireret af den responsbaserede tilgang til
modstand, og det har således været med til at
forme vores analytiske blik i kapitel 5. Den
analytiske proces har dog primært været
induktiv, hvilket betyder, at vi har forsøgt at
tegne et billede af mønstre i fagpersonernes
erfaringer, som vi har gjort med udviklingen
af typologierne i kapitel 4 og 5 og modellen
i kapitel 6. I fortolkningsprocessen har vi
inddraget national og international forskning
til at udfolde de mønstre og tendenser, som
vi finder i interviewmaterialet. Det er både
empiriske undersøgelser, som understøtter
fund i vores analyse, og det er teoretiske
perspektiver, som kan forklare eller udfordre
fagpersonernes erfaringer.

Etik

Alle interviewuddrag er pseudonymiseret.
Det vil sige, at vi har ændret steder og om
stændigheder i beskrivelserne, som kan være
personhenførbare. Dog bør det bemærkes, at
vi ikke kan udelukke, at ændringerne medfø
rer, at fagpersonernes beskrivelser kan ligne
andre kvinders og mænds erfaringer, som
ikke er en del af undersøgelsen. Vi har lige
ledes redigeret interviewuddragene for at
fremme læsevenligheden ved at fjerne for
talelser, gentagede ord, fyldord som ”øh”,
”altså”, ”jamen” og ”ikke?”. Således har vi
sammenskrevet sætninger, når de har været
ufuldstændige, og de interviewede fagpersoner
fx har afbrudt sig selv midt i en sætning. Der
er ikke lavet meningsforstyrrende ændringer,
men udelukkende ændringer, som har til
formål at sikre læse- og forståelsesvenlighed.
De fagpersoner, der har anmodet om det,
har fået mulighed for at læse deres interview
uddrag og fået mulighed for at lave ændringer
med henblik på at sikre præciseringer for at
undgå misforståelser og fejlfortolkninger.

Begrænsninger

Undersøgelsen er baseret på fagpersoners
erfaringer med ofre for seksualiserede over
greb, og det giver begrænsninger i forhold til,
hvor detaljerede beskrivelser vi kan få af ofres
overgrebserfaringer og følgevirkninger af
overgreb. Som alt andet empirisk materiale
vil fagpersoners erfaringer dels være påvirket
af deres hukommelse og dels af deres egen
fortolkning af det, vi spørger til, samt af de
overgreb, de har fået beskrevet i deres arbejde.
Vores analyser er således betinget af de be
grænsninger, der ligger heri. Interview med
fagpersoner har imidlertid givet os indsigt i
1) flere ofres erfaringer, end hvad vi ville have
kunnet interviewe inden for undersøgelses
perioden, 2) tværfaglige psykologfaglige,
socialfaglige og sundhedsfaglige perspektiver
på seksualiserede overgreb og 3) kulturelle
opfattelser, der kan påvirke fagpersoners
forståelse af og tilgang til at arbejde med
seksualiserede overgreb. Det er på baggrund
af disse forhold, at vi har besluttet at basere
undersøgelsen på interview med specialiserede
fagpersoner.
En anden begrænsning i vores undersøgelse er,
at fagpersonerne har få eller ingen erfaringer
med heteroseksuelle mænd og LBGT+personer, der har været udsat for seksualiserede
overgreb. Det betyder, at analysen primært
er baseret på heteroseksuelle kvindelige ofres
erfaringer, og derfor kan resultaterne ikke
nødvendigvis generaliseres en-til-en til hetero
seksuelle mænd eller LGBT+-personer. Vores
empiriske grundlag afspejler således de køns
forskelle, som vi finder i nationale statistikker
på området (se fx Deen et al., 2018; Heide
Ottesen & Østergaard, 2018). Vi refererer
undervejs i undersøgelsen til ”kvinder” om
ofrene, når fagpersonernes beskrivelser udeluk
kende er baseret på kvinders erfaringer med
seksualiserede overgreb. Dette har til formål
at skabe gennemsigtighed med de erfaringer,
som fagpersonernes perspektiver hviler på.
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I dette kapitel redegør vi for den forståelse af
seksualiserede overgreb, som undersøgelsen
hviler på, samt de teoretiske perspektiver,
som vi trækker på undervejs i analyserne.

Afklaring af begrebet ”seksualiserede
overgreb”

Seksualiserede overgreb er en særlig type vold.
Selvom seksualiseret vold er et begreb og ikke
henviser til et konsistent fænomen, hviler
begrebet på en erkendelse af, at vi har nogle
almenmenneskelige behov som fx værdighed
og respekt, som vold – herunder seksualiserede
overgreb – gør skade på. Således er vold fra
et menneskeretligt perspektiv handlinger, der
krænker et menneskes værdighed (Thomas &
Beasely, 1993).
Undersøgelsen er baseret på fagpersoners
erfaringer med kvinder og mænd, som
henvender sig med erfaringer med uønsket
seksuel aktivitet, der har påvirket dem nega
tivt, og som derfor er årsag til, at de søger
rådgivning og støtte. Handlingerne, som
ofrene beskriver at have været udsat for,
varierer ift. karakter, relation til udøver og
kontekst for overgrebet, men fælles for
ofrenes erfaringer er, at handlingerne har
været uønskede, og at ofrene har oplevet,
at deres afvisninger ikke blev respekteret,
og/eller at de ikke har haft frihed til at
afvise handlingerne. Når vi i undersøgelsen
vælger at anvende begrebet ”seksualiserede
overgreb” frem for voldtægt, skyldes det,
at voldtægt typisk forbindes med fysisk
tvungen vaginal, anal og/eller oral pene
tration. Fagpersonernes beskrivelser viser
imidlertid, at seksualiserede overgreb for det
første kan involvere andre former for magt
anvendelse end fysisk tvang, og at overgrebet
kan bestå af andre handlinger end vaginal,
anal og/eller oral penetration. Vi benytter
derfor begrebet ”seksualiserede overgreb”
dels for at rumme det brede spektrum af
overgrebserfaringer, som fagpersonernes

beskriver, dels for at anerkende at handlin
gerne ikke er seksuelle for ofrene (Coates
& Wade, 2007).
Organisationer, der arbejder specialiseret med
seksualiserede overgreb, skelner typisk mel
lem tre former for voldtægt; overfaldsvold
tægt (udøver er ukendt), kontaktvoldtægt
(udøver er bekendt) og partnervoldtægt
(udøver er en partner) (Heinskou Bruvik et
al., 2017; Laursen et al., 2009; Madsen et al.,
2009; Wingender, 2020). I undersøgelsen har
fagpersonerne erfaringer med seksualiserede
overgreb i alle tre former for relationelle
kontekster. Hovedparten af de seksualiserede
overgreb er dog begået af en bekendt eller en
partner, hvilket afspejler de seneste nationale
omfangsundersøgelser på området, der lige
ledes viser, at udøveren typisk er en person,
som ofret kender, som fx en ven eller nu
værende eller tidligere partner (Deen et al.,
2018; Frisch et al., 2019; Heinskou Bruvik
et al., 2017; Helweg-Larsen, 2012; Oldrup
et al., 2016).

Det seksuelle voldskontinuum

Fagpersonerne har forskellige erfaringer og
vilkår for at møde kvinder og mænd med
uønskede seksuelle oplevelser, og de beskriver
således en mangfoldighed i ofres erfaringer
med seksualiserede overgreb. For at forstå,
hvordan forskelligartede erfaringer kan være
en del af samme fænomen, har vi fundet
inspiration i sociolog Liz Kellys begrebs
arbejde (Kelly, 1987, 1988). Den britiske
sociolog Liz Kelly udviklede i 1987 begrebet
the sexual violence continuum til at forstå,
hvordan kvinders forskellige erfaringer med
seksualiseret vold kan være forbundet (Kelly,
1988, s. 76). Kontinuummet er udviklet for at
tage højde for, at kvinders erfaringer ikke
nødvendigvis let lader sig placere begrebsligt
inden for de kulturelle forståelser, som vi
samfundsmæssigt har af, hvad der karakteri
serer ”sex”, og hvad der karakteriserer ”vold
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tægt”. Begrebet om et kontinuum har til
hensigt at demonstrere, at uønskede seksuelle
erfaringer både kan dække over erfaringer
med 1) ”at blive presset til at have sex (fx når
en kvinde får dårlig samvittighed ved at sige
nej, eller at konsekvenserne ved at sige nej
er større end ved at gå med til den seksuelle
aktivitet) og 2) sex med tvang (fx ved brug
af trusler eller fysisk vold) og voldtægt” (her
forstået som den dominerende forståelse,
hvor overgrebet fx er begået af en fremmed
med fysisk vold). Kontinuumbegrebet har
til hensigt at illustrere, hvordan der kan
være glidende overgange mellem forskellige
former for overgreb (Kelly, 1988). Kontinu
ummet stiller således en begrebsmæssig
ramme til rådighed, som anerkender de
udfordringer, der kan være ved at se erfar
inger som voldtægt eller overgreb, når de
begreber kulturelt set er behæftet med
idéer om fysisk tvang og magtanvendelse,
som i mange tilfælde ikke harmonerer
med ofrenes erfaringer (Gavey, 2005; Kelly,
1988).
Som den danske antropolog Bo Wagner
Sørensen (2013) har beskrevet, er Kellys
begreb en måde at få analytisk greb om,
hvordan tilsyneladende adskilte hændelser 1)
kan hænge sammen og være en del af samme
fænomen, og 2) muliggøres af fælles betingel
ser. Fagpersoner i undersøgelsen møder ofre,
der har erfaringer med seksualiserede over
greb, der bevæger sig inden for dette konti
nuum af ”pres, trusler, tvang og magt”, der
har efterladt ofrene med en følelse af, at de
ikke har haft frihed til at følge, hvad de selv
har haft lyst til eller ikke lyst til (Kelly, 1987,
s. 58). Begrebet gør det således muligt for os
at forstå, hvordan seksualiserede overgreb på
trods af deres forskelligartede karakter kan
være en del af samme fænomen, idet handlin
gerne har fremkaldt samme underliggende
følelse af at være blevet ”misbrugt” (Kelly
1987, 58), som typisk vil være årsagen til,
at ofrene henvender sig for at få støtte.
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En responsbaseret tilgang til
modstand
For at forstå kompleksiteten i ofres måder at
respondere på udøveres handlinger op til og
under overgrebet, har vi fundet inspiration i
den responsbaserede forståelse af hverdags
måder at udøve modstand på. I dette teore
tiske perspektiv opfattes alle mennesker at
have færdigheder til at gøre modstand mod
vold og andre former for undertrykkelse.
Her er udgangspunktet, at vold altid vil
afføde en form for modstand (Coates &
Wade, 2007; Wade, 1997). Modstand forstås
som ”enhver form for mental eller adfærds
mæssig handling, hvor en person forsøger
at udstille, klare, afværge, stoppe, forebygge,
afholde sig fra, hindre, nægte at indordne sig
efter eller modsætte sig enhver form for vold
eller undertrykkelse” (inklusive enhver form
for respektløshed) (Wade, 1997, s. 25).
Responser, der udøves som modstand, kan
således både foregå mentalt og komme til
udtryk i verbale og fysiske handlinger. Ikke
desto mindre er det ved at have fokus på
modstand, at det bliver muligt at se, hvordan
udøvers handlinger er bevidste, idet udøvers
handlinger afspejler forventninger om mod
stand fra ofret, og derfor indebærer strategier
for at undertrykke dette (Coates & Wade,
2007). I den responsbaserede tilgang kan ofre
og udøvere af vold ikke forstås isoleret som
individer. For at overkomme en, ifølge Wade
og Coates, individualiseret og psykologiseret
tilgang til ofre og udøvere af vold, er der
derfor i den responsbaserede tilgang fokus
på også at inddrage social interaktion og
den sociale kontekst (Coates & Wade, 2007).
Selvom denne tilgang til modstand er til
tænkt som et udgangspunkt for at udfolde og
undersøge responser mod vold i terapeutiske
sammenhænge, findes lignende perspektiver i
sociologiske undersøgelser af seksualiseret
vold (Kelly, 1988).
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I undersøgelsen har den responsbaserede
tilgang været et teoretisk udgangspunkt for at
fremanalysere de måder, som fagpersonerne
beskriver, at ofre for seksualiserede overgreb
kan forsøge at afværge, afvise eller hurtigst
muligt afslutte udøvers magtanvendelse op
til og under overgrebet. At se responser, der
har dette formål, som modstand, er således
også en måde at udfordre idéen om ofre som
passive og passivitet som accept af seksualise
rede overgreb – og ligeledes udfordre forstå
elsen af modstand som noget fysisk eller
synligt (se fx Wingender, 2020, s. 17). Ofres
handlemuligheder er ikke ubegrænsede, men
er derimod altid betinget af den sårbarhed og
afhængighed, de har i forhold til udøver både
i situationen og uden for situationen, hvis
udøver fx er en partner (Sharp-Jeffs et al.,
2018; Vera-Gray, 2016). I det responsbaserede
perspektiv opfattes ofres modstandsresponser
som centrale at være opmærksom på som
udtryk for værdighed og selvrespekt (Coates
& Wade, 2007, s. 514). I undersøgelsen ser
vi nærmere på de forhold, som har betydning
for ofres handlerum, og dermed hvad der kan
være med til at forme deres muligheder for at
udvise modstand.

Kulturelle opfattelser af kønsroller,
heteroseksuel sex og voldtægt

For at forstå og udfolde forhold, der kan
influere på udøvers magtanvendelse, ofres
handlerum, responser og følgevirkninger,
samt fagpersoners måder at møde ofre for
seksualiserede overgreb på, har vi inddraget
national og international antropologisk,
sociologisk, kriminologisk og socialpsyko
logisk forskning på området. Forskning
har igennem årtier undersøgt, hvordan der
eksisterer forestillinger om, hvilke roller
kvinder og mænd kan indtage under seksuel
interaktion, og hvad heteroseksuel sex kan
indebære, der gør seksualiserede overgreb til
et kønnet fænomen (Gavey, 2005; Holland et
al., 1998; Jackson, 1978; MacKinnon, 1989;

Miriam, 2007; Powell, 2010). På samme
måder har forskning tilsvarende vist, hvordan
der eksisterer kulturelle opfattelser af, hvilke
handlinger der kan karakteriseres som
voldtægt, som har betydning for, hvem der
samfundsmæssigt vil blive anerkendt som
offer og udøver af seksualiserede overgreb
(Arcel et al., 1978; Laudrup & Rahbæk,
2006; Waterhouse et al., 2016; Weiss, 2009)
Når vi benytter betegnelsen ”kulturelle
opfattelser” i analysen, henviser vi til domine
rende forestillinger om, hvordan bestemte
fænomener udspiller sig, og dominerende
forventninger til, hvordan vi bør agere under
givne omstændigheder. Kulturelle opfattelser
kan være dynamiske. Det vil sige, at de kan
variere fra individ til individ og fra kontekst
til kontekst. Der er dog nogle kulturelle
opfattelser, som er udbredte i og med, at de
går igen på tværs af kontekster, grupper,
individer og tid. Det vil sige, at det er opfat
telser, der eksisterer kollektivt, og som vil
være historisk forankrede og genkendelige,
selvom vi ikke deler opfattelsen på individ
niveau. Det er forestillinger, vi kan se i blandt
andet populærkultur, medier, retssystemet og
personlige erfaringer med overgreb (Arcel et
al., 1978; Beck Hansen et al., 2019; O’Byrne
et al., 2008; Pineau, 1989; Weiss, 2009).
Kulturelle opfattelser kan generere normer
for seksuel aktivitet. Det vil sige dominerende
idéer om, hvad vi synes, er det ”rigtige” og
”normale” at gøre og forvente i forhold til
sex og seksualiserede overgreb. Forskning har
siden 1980’erne peget på, at kulturelle opfat
telser af heteroseksuel sex har haft en central
betydning for, hvordan kvinder og mænd
kan forstå seksualitet, og hvad heteroseksuel
sex indebærer (Gavey, 2005; Holland et al.,
1998; Jackson, 2003; Jackson & Scott, 2010;
MacKinnon, 1989; Pineau, 1989). Et centralt
eksempel herpå er en udbredt historisk
forankret opfattelse af, at der eksisterer en
”mandlig seksualdrift”, som giver mænd et
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overvældende behov for sex og en særlig drift
i forhold til at opnå dette (Arcel et al., 1978;
Gavey, 2005; Jackson, 1978; Jackson & Scott,
2010; Weiss, 2009). Det er også forståelser,
som kan genfindes i professionelle sammen
hænge som fx i retssystemet (Coates &
Wade, 2004; Laudrup & Rahbæk, 2006,
s. 97–99).
I undersøgelsen er de kulturelle opfattelser
identificeret ved en gennemlæsning af inter
viewene, hvor fokus har været at se efter
mønstre på tværs i interviewene. I den proces
har vi inddraget forskning, som har kunnet
udvikle og validere tendenser i interview
materialet.
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I dette kapitel præsenterer vi viden om,
hvordan seksualiserede overgreb kan begås,
ved at beskrive forskellige måder, hvorpå
udøveren kan anvende magt mod ofret op til
og under overgrebet og herigennem skabe en
ulige magtbalance mellem offer og udøver.
Kapitlet giver indsigt i, hvordan udøveres
magtanvendelse bidrager til at skabe forud
sætninger for at kunne begå seksualiserede
overgreb. Derudover bidrager kapitlet med et
nuanceret indblik i de former for magt, som
udøvere kan anvende, og som er langt mere
forskelligartede end fysisk magtanvendelse,
som i samfundet typisk associeres med seksu
aliserede overgreb (Frye, 1983, s. 56; Katz &
Tirone, 2010; Kelly, 1987; Lundgren, 2004;
Minke, 2021; Ryan, 2011; Skov & van Ma
strigt, 2021). Denne viden kan understøtte
ikke-specialiserede fagpersoner i at opspore
og anerkende forskelligartede seksualiserede
overgreb og derigennem afhjælpe følelser af
tvivl, selvbebrejdelse og skam hos ofre.
Kapitlet er inddelt i syv hovedafsnit, hvor det
første afsnit præsenterer en typologi over
udøveres magtanvendelse, og de resterende
seks afsnit præsenterer seks former for magt
anvendelse, som vi har udledt og kategorise
ret på tværs af interviewene. Kapitlet afsluttes
med en opsummering.

Seks former for magtanvendelse

På tværs af fagpersonernes beskrivelser af
seksualiserede overgreb er et fællestræk, at
ofrene har oplevet, at der har været en ulige
magtbalance mellem dem og udøver, som har
gjort, at de som ofre har følt sig underlagt
tvang i forbindelse med overgrebet. Enkelte
fagpersoner beskriver, at ofret har givet udtryk
for at have følt sig tingsliggjort og som en
”genstand for, at udøveren kunne få en udløs
ning” (se også Bevens & Loughnan, 2019;
Jackson, 1978; Johansen, Pedersen, et al., 2020;
Johansen, Weih, et al., 2020; Minke, 2021).

Ud fra fagpersonernes beskrivelser har vi
fremanalyseret seks måder, hvorpå udøvere
har anvendt magt mod ofret op til og/eller
under overgrebet og herigennem skabt en
ulige magtbalance mellem de to parter. I Den
Danske Ordbog defineres magt som ”det at
have position og midler til at bestemme over
andre eller til at styre forløb og begivenheder”
(Den Danske Ordbog a). I fagpersonernes
beskrivelser demonstrerer udøvere deres
magtposition over for ofre gennem anvendelse
af en eller flere af de seks former for magt.
Anvendelsen af magt giver udøvere adgang til
at styre hændelsesforløbet og er således med
til at skabe forudsætninger for, at de kan begå
overgrebet. Fra et responsbaseret perspektiv
vidner magtanvendelse om den forsætlighed,
som udøveren har i sine handlinger. Udøver
forventer modstand fra ofre i forskellige
former og benytter sig derfor af forskellige
former for magt for at få sin vilje igennem
(Coates & Wade, 2007, s. 514).
De seks former for magtanvendelse, som vi
har identificeret ud fra fagpersonernes be
skrivelser, er: 1) fysisk vold, 2) opportunistisk
udnyttelse, 3) verbale trusler, 4) nonverbal
truende adfærd, 5) følelsesmæssig mani
pulation og 6) ydmygelse og nedværdigelse.
De tre første former kan ses som direkte
former for magtanvendelse, som udøveren
kan anvende op til og under overgrebet, og
magtanvendelsen vil typisk relatere sig til
selve overgrebet. De tre sidste former for
magtanvendelse kan derimod ses som in
direkte, idet truslen er subtil, da den typisk
knytter sig til relationen mellem de to parter
og deres historik og derfor ikke nødvendigvis
er synlig for en udenforstående. Disse tre
magtformer beskriver fagpersonerne som
anvendt særligt i parforhold med vold, hvor
kan være etableret en ulige magtbalance
mellem offer og udøver forud for overgrebet.
De seks former for magtanvendelse lader sig
placere forskellige steder på Liz Kellys (1987)
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voldskontinuum (se beskrivelse i kapitel 3).
Nogle magtformer som fysisk vold og verbale
trusler vil typisk være tydeligere for omverde
nen at identificere som tvang og magt, og de
harmonerer derfor bedre med den kulturelle
opfattelse af voldtægt. Andre magtformer
som nonverbal truende adfærd og følelses
mæssig manipulation har en subtil karakter
og er derfor i lighed med erfaringer, som Liz
Kelly begrebsliggør som at blive presset til at
have sex (pressure to have sex) og sex med
tvang (coercive sex). Fagpersonerne beskriver,
at ofre kan opfatte og begrebsliggøre deres
erfaringer på forskellig vis, alt efter hvor
længe der er gået siden overgrebet. Det vil
sige, at ofres opfattelse af deres egne erfarin
ger kan bevæge sig i kontinuummet over tid,
og ofre kan ligeledes hver især have forskelli
ge opfattelser af og begreber for overgreb, der
kan ligne hinanden i karakter. Har et offer
været udsat for flere overgreb af den samme
person, fx en partner, er karakteren af ud
øverens magtanvendelse derudover ikke
nødvendigvis den samme ved hvert overgreb.
Udøverens magtanvendelse kan være startet
med subtile magtanvendelsesformer, som
med tiden bliver mere tydelige, uden nødven
digvis at have karakter af fysisk vold, men for
ofret kan det blive vanskeligt at se den grad
vise eskalering i udøverens magtanvendelse.
Tabel 3 indeholder en oversigt over de seks
former for magtanvendelse, som vi har frem
analyseret på tværs af interviewene. I tabellen
og de følgende afsnit behandles de seks former
som adskilte former for magtanvendelse.
Fagpersonerne har dog typisk erfaringer med,
at udøvere anvender flere former for magt,
hvilket bekræfter tidligere studier, der også
viser, at udøvere kan tilpasse deres magtan
vendelse efter, hvordan de lettest kan gen
nemføre et overgreb (se fx Dale et al., 1997).
Kategoriseringen og de nævnte eksempler
skal ikke læses som en udtømmende liste,
men ses som eksempler på, hvordan udøvere
kan anvende forskellige former for magt til at
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underlægge ofret tvang. Typologien og de
nævnte eksempler er hovedsageligt baseret
på overgreb begået inden for en dating- eller
parrelation. Flere af eksemplerne i tabellen
er også fundet i anden litteratur på området
(se også Frye, 1983, s. 56; Katz & Tirone,
2010; Kelly, 1987; Lundgren, 2004; Minke,
2021; Ryan, 2011).
Når udøveren anvender en eller flere af de
seks former for magt mod ofret, vil udøveren
samtidig udnytte nogle individuelle, relatio
nelle, situationsbestemte og/eller samfunds
mæssige forhold.
1) Individuelle sårbarhedsforhold kan fx være,
at ofret har en ung alder og derfor er
seksuelt uerfaren og usikker, at ofret har et
fysisk eller psykisk handicap, eller at ofret
kommer fra en social belastet baggrund
og kan opleve økonomisk afhængighed
til udøver (se også Johansen et al., 2019;
Johansen, Weih, et al., 2020).
2) Relationelle forhold kan fx være, at ofret er
følelsesmæssigt forbundet til udøveren,
har tillid til udøveren eller er bange for
udøveren (se også Bjørnholt & Helseth,
2019; Johansen, Weih, et al., 2020; Ryan,
2011).
3) Situationsbestemte forhold kan fx være, hvis
ofret er helt eller delvist bevidstløst, fx
grundet alkoholindtag (se også Ryan,
2011).
4) Samfundsmæssige forhold kan fx være at
trække på kulturelle opfattelser af køn og
heteroseksuel sex, såsom at mandens
sexlyst er ukontrollerbar, og kvinder er
seksuelle objekter, som mænd har ret til at
erobre (se også Beech et al., 2006; Hall &
Hirschman, 1991; Mastrigt et al., 2021;
Ryan, 2011; Scully & Marolla, 1984; Skov
& van Mastrigt, 2021).
I de følgende afsnit uddyber vi, hvordan hver
af de seks former for magtanvendelse kan
komme til udtryk og skabe forudsætninger
for seksualiserede overgreb.
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Tabel 3: Typologi for udøveres magtanvendelse ved seksualiserede overgreb
Type

Definition

Eksempler

Direkte former for magtanvendelse
Fysisk vold

Fysiske handlinger rettet
mod ofret før og/eller under
overgrebet, der skræmmer,
smerter, intimiderer eller
pacificerer ofret.

• F
 astholdelse ved fysisk magt eller ved at
binde ofret
• Fysisk vold op til eller under overgrebet,
fx slag, kvælertag eller ved at skære i ofret
• Indespærring og frihedsberøvelse

Opportunistisk
udnyttelse

Etablering af eller udnyttelse
af en situation, hvor ofret er
helt eller delvis passiviseret
og/eller ikke bevidst om
overgrebet.

• O
 vergrebet begås, mens ofret er helt eller
delvis passiviseret grundet indtagelse af
narkotika eller alkohol
• Overgrebet begås, mens ofret sover
• Stealthing (udøver fjerner eller undlader
at bruge kondom under samtykkende sex
uden ofrets kendskab eller accept)

Verbale trusler

Trusler om handlinger, der
sårer, negligerer eller smerter
ofret, og som udøver vil begå,
hvis ofret ikke indvilger i
uønsket seksuel aktivitet.

• T
 rusler om ikke at ville opfylde en partners
følelsesmæssige behov, fx undlade at
udvise fysisk omsorg eller undlade at
deltage i fælles sociale aktiviteter
• Trusler om handlinger, der vil have negative
følelsesmæssige konsekvenser for en
partner, fx utroskab eller at ville forlade
partneren
• Trusler om fysisk vold mod ofret eller ofrets
familie

Indirekte former for magtanvendelse
Nonverbal
truende adfærd

Subtile, intimiderende handlinger, der typisk knytter sig til
udøvers tidligere (partner)vold
mod ofret, og som derfor kan
opfattes som en latent trussel
om vold for ofret.

• T
 ruende kropssprog, fx et truende blik
• At have genstande, der kan være potentielle
våben, inden for ofrets synsfelt
• At vise voldsomme seksualiserede overgreb
på video til ofret og efterfølgende lægge
op til seksuel aktivitet

Følelsesmæssig
manipulation

Verbale og nonverbale
handlinger, der har til hensigt
at aktivere følelser af skyld og
dårlig samvittighed hos ofret,
og som typisk udnytter ofrets
følelsesmæssige tilknytning til
udøver.

• F
 remsætte falske anklager mod en partner,
fx om utroskab, om ikke at elske udøver
højt nok, eller om selv at have lagt op til
sex, fx grundet påklædning
• Sammenligne den voldudsattes lyst eller
seksualitet negativt med andre, fx en
ekskæreste
• Henvise til kulturelle kønsopfattelser, fx at
det er en kvindes pligt at tilfredsstille sin
mand
• Vedholdende uønskede tilnærmelser og
plagen om seksuel aktivitet
• Ignorere en partner

Ydmygelse og
nedværdigelse

Handlinger, som nedgør,
ydmyger og nedværdiger
ofret under overgrebet.

• K
 ritisere og nedgøre ofret under over
grebet, fx kritiserer ofrets udseende
• Tvinge ofret til ydmygende og nedværdigende handlinger under overgrebet, fx at
give udtryk for nydelse eller drikke udøvers
urin
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Magtanvendelse ved fysisk vold

Magtanvendelse ved fysisk vold kan komme
til udtryk gennem udøvelse af fysisk vold op
til og/eller under overgrebet. Fagpersonerne
beskriver hovedsageligt eksempler, hvor
mænd anvender fysisk vold mod kvinder.
En tidligere national undersøgelse finder
ligeledes, at signifikant flere kvinder end
mænd udsættes for fysisk vold, såsom slag
eller fastholdelse, i forbindelse med seksu
aliserede overgreb (Heinskou Bruvik et al.,
2017). En enkelt fagperson beskriver dog
også eksempler, hvor mænd anvender fysisk
vold mod prostituerede unge mænd, mens
en anden fagperson beskriver erfaringer med
mænd, der er blevet slået af en kvindelig
partner under seksuel aktivitet.
Voldtægt begået af en fremmed (såkaldt
overfaldsvoldtægter) og ved anvendelse
af fysisk vold er ifølge fagpersonerne den
dominerende kulturelle opfattelse af, hvad en
voldtægt er, selvom det ikke er den hyppigst
forekommende form for seksualiserede over
greb i nationale omfangsundersøgelser (Deen
et al., 2018; Frisch et al., 2019; Heinskou
Bruvik et al., 2017; Helweg-Larsen, 2012;
Oldrup et al., 2016). Selvom fagpersonerne
har erfaringer med overfaldsvoldtægter,
møder de oftere ofre, der har været udsat
for kontakt- og partnervoldtægter (se ordfor
klaring for definitioner). Enkelte fagpersoner
beskriver, at de særligt inden for kontakt- og
partnervoldtægter ser eksempler, hvor kvinder
forventes at stille op til, hvad fagpersonerne
beskriver som ”tiltagende voldsommere” og
”voldspornografiske” handlinger. Det kan
eksempelvis være tvungen anal eller oral
penetration, at blive tvunget til ”sex” med
andre og/eller flere på samme tid eller fysisk
vold såsom kvælning, at blive bundet, skåret
i, pisket eller slået med hånd eller genstande.
På Center for Seksuelle Overgreb ved Rigs
hospitalet er der de senere år også set en
stigning i antallet af henvendelser, hvor
kvælning indgår som magtanvendelse
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(Wingender, 2020, s. 26). Blandt fagpersoner
nes beskrivelser er der således flere eksempler,
hvor den fysiske vold har været af en grov
karakter, men vi ser også eksempler, hvor den
fysiske vold ikke nødvendigvis efterlader blå
mærker. En international undersøgelse af 400
voldtægtsanmeldelser fandt i tråd hermed, at
den mest udbredte form for fysisk magt ved
seksualiserede overgreb var fysisk vold af
mindre grov karakter, som ikke nødvendigvis
efterlader fysiske skader, fx at skubbe og
fysisk tilbageholde (Waterhouse et al., 2016).
Hovedparten af fagpersonerne beskriver
eksempler, hvor mænd har anvendt fysisk
vold mod kvinder op til eller under overgrebet
for at skræmme, smerte, intimidere eller
pacificere kvinden. Et centralt element ved
magtanvendelse ved fysisk vold er, at udøveren
skaber en frygt hos kvinden. I den forbindelse
kan kvinden vælge ikke at gøre direkte mod
stand for at afværge yderligere fysisk vold (se
også kapitel 5). Enkelte fagpersoner nævner
også eksempler, hvor kvinder har været bange
for at dø under overgrebet (se også Bjørnholt
& Helseth, 2019).
Udøvere kan også anvende fysisk vold under
en seksuel aktivitet, der indledningsvis har
været samtykkende. I takt med at udøveren
udøver fysisk vold, kan den seksuelle aktivitet
ændre karakter til at være et overgreb. Det
kan være i situationer, hvor en kvinde har
været samtykkende i forhold til én form for
sex, men hvor udøveren under aktiviteten
ved fysisk magt tvinger kvinden til at udføre
seksuelle handlinger, som hun ikke har lyst
til eller indvilger i. Det kan fx være anal
penetration.
Det kan også være, at man frivilligt har
sex med nogle, og det er fint, og så vil den
anden noget mere eller fortsætter, eller
det bliver voldsommere, og man siger
sådan, ’okay det her, det var ikke lige det
[jeg har indvilget i] ’, og så bliver det
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måske meget voldsomt, og noget, som
man slet ikke havde set sig selv i eller
ønsket.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan pro
cessen fra samtykkende sex til overgreb kan
foregå, hvis den ene part ikke udviser omsorg
for og respekterer, hvad den anden part har
lyst til og ikke har lyst til (Ryan, 2011).
Enkelte fagpersonerne beskriver, at nogle
kvindelige ofre kan have svært ved at adskille
fysisk vold fra lyst og sex, når overgrebet
bliver begået af en partner eller en dating
relation, som kvinden enten ved tidligere
tilfælde eller undervejs i den seksuelle aktivi
tet har følt seksuel lyst til eller har opnået
seksuel nydelse med.
(…) kvælning, altså det var ligesom en del
af det der game, og hvor det først var, da
vi talte om det, at hun så godt kunne se,
at det i virkeligheden ikke var noget, hun
synes, var særlig rart. Men det er jo rigtig
rart, når han ellers rører ved hende, det er
jo så forklaringen, fordi hvis han rører ved
mig, og jeg synes, at det er rart, og jeg får
en orgasme eller noget, så må han så
bagefter godt slå mig, fordi det har lige
som åbnet op for den vej.
I interviewuddraget udnytter partneren en
situation, hvor kvinden føler sig forpligtet til
at opfylde partnerens seksuelle behov, selvom
hun ikke har lyst, fordi han forinden har givet
hende seksuel nydelse. I sit begreb om sexual
violence continuum (se definition i kapitel 3)
beskriver Liz Kelly, at nydelse og fare ikke er
to gensidigt udelukkende modsætninger i
kontinuummet, men at der derimod vil være
glidende overgange mellem de enkelte ofres
oplevelser af hhv. nydelse og fare (Kelly,
1987). Interviewuddraget indikerer, at der
også inden for den enkelte overgrebserfaring
både kan være elementer af nydelse og fare,
idet kvinden oplever overlap mellem nydelse
og fare, hvilket kan gøre det vanskeligt for

hende at placere sin erfaring som enten sex
eller overgreb. Fagpersonen beskriver videre,
at kvindens lettelse over at have overlevet, når
partneren stopper den fysiske vold mod hende,
kan overskygge den smerte, hun oplever, mens
overgrebet står på, og udfordre hendes erken
delse af at have været udsat for overgreb.
Andre fagpersoner beskriver lignende eks
empler, hvor udøver udsætter sin partner
for fysisk vold og smerte i forbindelse med
overgrebet, og hvor den fysiske vold synes
forbundet med udøverens seksuelle lyst (Bevens
& Loughnan, 2019; se også Bjørnholt &
Helseth, 2019).
(…) der er flere og flere af de kvinder, jeg
taler med, der fortæller om sådan nogle
meget ekstreme seksualiserede ydelser, de
skal give deres mand. Altså, sådan nogle
sadomasochistiske ting… Jeg havde en
kvinde, hende har jeg stadigvæk sådan
sporadiske samtaler med, hun blev spær
ret inde. Altså, så blev døren låst, og hun
fik ikke noget mad. Og så skulle hun så
skrive nogle bestemte ting til ham på sms,
når han så skrev til hende, som var sådan
nogle seksualiserede ting.
I interviewuddraget tvinger partneren kvinden
til uønskede seksuelle aktiviteter gennem
frihedsberøvelse. Frihedsberøvelsen gør dels
kvinden fysisk afhængig af, at partneren
lukker hende ud igen, og indespærringen kan
samtidig etablere en frygt hos kvinden for
partnerens kommende handlinger. Kvinden
er derfor underlagt partnerens fulde kontrol
og magt under indespærringen. På den måde
kan frihedsberøvelsen både ses som en fysisk
og psykisk form for magtanvendelse.

Magtanvendelse ved opportunistisk
udnyttelse
Opportunisme beskrives i anden litteratur
på området som ”en impulsiv handling, der
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opstår, når en bestemt lejlighed giver mulig
hed herfor” (Minke, 2021, s. 80). Fagperso
nernes beskrivelser indikerer dog, at magtan
vendelse ved opportunistisk udnyttelse ikke
kun forekommer som impulsive handlinger,
men også kan være planlagte og kalkulerede
handlinger. I indeværende afsnit forstår vi
derfor opportunisme som impulsive eller
kalkulerede handlinger, der opstår, når en
bestemt lejlighed giver mulighed herfor. Over
greb med opportunistisk udnyttelse kommer
i fagpersonernes beskrivelser til udtryk ved,
at udøveren udnytter, at ofret af forskellige
årsager er ude af stand til at kommunikere og
dermed give udtryk for, hvad vedkommende
har lyst til og ikke har lyst til i situationen.
Fagpersonerne nævner følgende eksempler,
som vi har karakteriseret som overgreb med
opportunistisk magtanvendelse: 1) overgreb,
hvor ofret sover, 2) overgreb, hvor ofret er
påvirket af alkohol og/eller stoffer og 3)
stealthing, det vil sige situationer, hvor manden
fjerner eller undlader at bruge kondom under
samtykkende samleje uden ofrets kendskab
eller accept (Blanco, 2018). Tidligere inter
national forskning har ligeledes fundet, at
opportunisme kan være medvirkende til
seksualiserede overgreb, ved at udøvere kan
skabe en kontekst, hvor det bliver muligt at
begå overgreb, fx ved at give ofret alkohol
eller narkotiske stoffer (Dale et al., 1997;
Jackson, 1978, s. 36ff; Johansen et al., 2019;
Minke, 2021; Prentky & Knight, 1991;
Waterhouse et al., 2016).
Opportunistisk udnyttelse, hvor ofret er
påvirket af alkohol og/eller narkotiske stoffer,
kan enten være forekommet gennem frivillig
indtagelse, eller ved såkaldte ”drug rapes”. Det
vil sige overgreb, hvor udøveren uden ofrets
vidende har tilført et narkotisk stof til ofrets
drink eller mad. Fagpersonerne beskriver
hovedsageligt eksempler med kvinder, der
er blevet udsat for denne type overgreb af
mænd, men en af fagpersonerne beskriver,
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at hun også har mødt mænd, der har været
meget berusede og vågner ved, at en kvinde
er ved at have ”sex” med vedkommende.
Andre fagpersoner nævner eksempler, hvor
unge mænd har ledt efter den mest berusede
pige til en fest med det formål at have en
”trekant” med hende, eller hvor mænd har
drukket en kvinde beruset med det formål
at begå seksualiseret overgreb mod hende
efterfølgende.
Fagpersonerne nævner kun eksempler på
drug rapes, hvor kvinder er blevet udsat for
overgreb af en mandlig bekendt. Det kan
være en ven, ekskæreste, date eller person,
kvinden har mødt tidligere på aftenen til
fx en privatfest eller på en bar.
Så var der en anden, som blev udsat for et
overgreb fra sin ekskæreste. De havde en
aftale om at mødes til en fest. Så mødes
de der, så står de og snakker, og så er det
sådan noget med ’Øh, du har det vist lidt
dårligt, skal vi ikke køre dig hjem’, og det
hele var vist begyndt at sejle for hende.
Og den her ekskæreste har så taget sin
ven med, og så insisterer de, og de insi
sterer, og hun har det så dårligt, og så
voldtager de hende begge to hjemme
hos ekskæresten – hele natten. Og hun
er ved bevidsthed, men hun kan ikke
styre situationen, for dels er de to, og dels
er hun helt sådan der [vender det hvide
ud af øjnene], hun har fået et eller andet
[stoffer].
I ovenstående interviewuddrag udnytter
ekskæresten kvindens tillid til ham til at
mødes til festen og til at overtale hende til,
at han og vennen under påstået omsorg
kører hende hjem. Flere fagpersoner har
erfaringer med, at kvinderne i nogle tilfælde
har været så dårlige, at de har kastet op,
været bevidstløse eller har fået ”blackout”
under overgrebet, og en fagperson beskriver
eksempler, hvor udøveren har tilbageholdt
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kvinden, indtil stofferne har været ude af
hendes krop, og dele af beviserne derfor ikke
længere var til stede.
Enkelte fagpersoner beskriver erfaringer med
stealthing. Stealthing er et eksempel på en
seksuel aktivitet, der kan være startet samtyk
kende, men udvikle sig til et overgreb, når
manden udnytter den tillid, som kvinden
udviser til, at han vil overholde hendes
betingelser om brug af kondom.
Det er jo lige præcis det der med, at det
er den bevidste handling, jeg tager det af,
og jeg siger ikke noget, og så er det sådan
lidt, ’nå ja, men hvor slemt er det, ikke?’
Ja, hvor slemt er det? Det er faktisk så
slemt, at kvinden kan blive uønsket gra
vid, og ikke alene kan hun blive uønsket
gravid, hun kan også få komplikationer
[fx kønssygdomme og uønsket gravidi
tet].
Stealthing som fænomen illustrerer, hvordan
den manglende respekt og omsorg for kvinden
som ligeværdigt menneske i det seksuelle
samvær er grundlaget for, at kvinden retro
spektivt erfarer aktiviteten som overgreb.
Udøveren udsætter samtidig kvinden for en
handling, der i selve situationen måske kan
synes ubetydelig, men som potentielt kan
have alvorlige sundheds- og trivselsmæssige
konsekvenser for kvinden fremadrettet. Det
kan være i form af uønsket graviditet, køns
sygdomme og i værste tilfælde infertilitet og
mistillid til fremtidige seksualpartnere, som
kan få indflydelse på hendes mulighed for at
nyde sex fremover.

Magtanvendelse ved verbale trusler

Magtanvendelse ved verbale trusler kan komme
til udtryk gennem trusler om, at udøver vil
begå handlinger, der sårer, negligerer eller
smerter ofret, hvis ofret ikke indvilger i uønsket
seksuel aktivitet. Fagpersonerne beskriver

hovedsageligt eksempler på denne form for
magtanvendelse inden for en parforholds
kontekst, hvor udøveren udnytter ofrets
følelsesmæssige tilknytning til vedkommende.
Tidligere internationale undersøgelser har
også fundet, at verbale trusler er en måde,
hvorpå udøvere kan manipulere ofret i for
bindelse med seksualiserede uden for nære
relationer (Dale et al., 1997; Waterhouse et
al., 2016). Fagpersonerne beskriver udeluk
kende eksempler, hvor mænd har anvendt
verbale trusler til at begå seksualiserede
overgreb mod kvinder.
Udøver kan fx true med handlinger, som
bryder med den intimitet, der er mellem de
to parter. Det kan være at: ”(…) true med
utroskab: ’Jamen så må jeg jo få opfyldt mit
behov andre steder, hvis ikke at du vil opfylde
det i relationen her’, eller true med at forlade
den udsatte”. Trusler om utroskab indikerer,
at udøveres manipulationsstrategier kan
hente støtte i kulturelle opfattelser af, at
mænds sexlyst er ukontrollerbar, og at det
er partnerens pligt at tilfredsstille mandens
seksuelle behov (se også Gavey, 2005; Jackson
& Scott, 2010; Minke, 2021).
Udøvere kan også true med at blive vrede,
hvis ikke ofret indvilger i den uønskede
seksuelle aktivitet. Enkelte fagpersoner be
skriver, at særligt kvinder kan føle sig ansvar
lige for at bevare den gode stemning i parfor
holdet, og at trusler om fx at blive vred kan få
kvinden til at føle sig forpligtet til at indvilge
i uønsket seksuel aktivitet i et forsøg på at
opretholde den gode stemning.
Endeligt kan verbale trusler også komme til
udtryk ved, at udøver truer med at ville und
lade handlinger, som ofret ønsker, hvis ofret
ikke indvilger i uønsket seksuel aktivitet.
Men hvis vi først lige skal kigge på ud
øveradfærd, så kan det være sådan nogle
forskellige manipulative strategier (…)
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som at fratage den udsatte muligheden
for at få opfyldt andre emotionelle behov,
hvis ikke at man opfylder udøvers seksuelle
behov: ’Jamen, så tager jeg ikke med til
familiefest på lørdag’, eller: ’så vil jeg
heller ikke putte med dig eller holde i
hånd med dig’ eller på andre måder vise
dig omsorg i relationen.
Ved denne type trusler udnytter udøveren
relationen mellem de to parter ved at fratage
ofret muligheden for at få opfyldt andre
emotionelle behov i relationen. På denne
måde underlægges ofret en følelsesmæssig
afpresning til at indgå i uønsket seksuel
aktivitet.

Magtanvendelse ved nonverbal
truende adfærd

Magtanvendelse ved nonverbal truende
adfærd er mere subtil end de tre førnævnte
former, da udøveren typisk vil udnytte en på
forhånd etableret ulige magtbalance mellem
de to parter. Fagpersonerne beskriver ud
elukkende eksempler, hvor mænd har anvendt
nonverbal truende adfærd til at begå seksu
aliserede overgreb mod kvinder. Denne form
for magt anvendes ud fra fagpersonernes
beskrivelser hovedsageligt inden for nuværende
eller tidligere parrelationer, hvor den ene part
har udøvet vold mod den anden, og der
således kan ligge en latent trussel om vold
mod ofret.
Ofte behøver udøver slet ikke at ty til
fysisk vold eller fysisk tvang, fordi der er
etableret en dynamik, som muliggør, at
den udsatte samtykker til forskellige
seksualiserede aktiviteter, uden at det er
nødvendigt at holde vedkommende fast
eller ty til fysisk vold.
I parforhold med vold kan ofret leve med en
konstant latent trussel om vold, som kan
betyde, at ofret af frygt for partneren indvilger
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i uønskede seksuelle aktiviteter (Waterhouse
et al., 2016). Nogle ofre har beskrevet, at deres
partners ansigtsudtryk har ændret sig under
overgrebet. Det kan fx være ved, at partneren
”bliver sort i øjnene”, ”får stikkende øjne”
eller ”ligner et vilddyr”, og at kvinden i disse
situationer ved, at hun skal være varsom, hvis
hun vil undgå, at partnerens handlinger
eskalerer (se også Johansen, Weih, et al.,
2020). I disse beskrivelser er det således ikke
udøverens ord eller handlinger, men derimod
udøverens kropssprog og ansigtsudtryk,
der aktiverer en latent trussel om vold hos
ofret (se også Heinskou Bruvik et al., 2017;
Waterhouse et al., 2016).
Flere fagpersoner nævner eksempler på, at
kvinder indvilger i uønsket seksuel aktivitet
som en form for ”forebyggelsesarbejde” for at
undgå de konsekvenser, som kan følge, hvis
kvinden modsætter sig aktiviteten (se også
Kelly, 1987).
Så det er jo også meget, man gør hele
tiden, og ikke kun i situationen, når
overgrebspersonen udsætter en for seksu
elle overgreb, men jo også inden og efter,
fordi når man bliver udsat for vold – også
seksuel vold – så er der altid en opmærk
somhed på, at det kan blive endnu værre.
Altså, når han gør det her, og når man får
erfaringer med, at nogle mennesker bare
tager en og gør det her ved en, jamen så
er døren til den onde verden åben, så kan
alt ske, så kan han finde på hvad som
helst. Så det er jo også for både at sikre, at
den seksuelle vold bliver mindst mulig
ubehagelig, men det er også for at undgå:
’Kan han også finde på at slå mig ihjel?
Kan han finde på at holde mig fanget?
Kan han finde på at gøre det her ved min
datter også? Kan han finde på alt muligt?’
Interviewuddraget illustrerer, hvordan ofre i
parforhold med en voldsudøvende partner
kan være i en situation, hvor de konstant må

Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

afveje deres handlemuligheder efter, hvilke
handlinger der har mindst konsekvenser for
dem selv og deres nære – både under over
grebssituationen og efterfølgende. I nogle
tilfælde kan ofres frygt for konsekvenserne
ved at modsætte sig et overgreb overgå frygten
for selve overgrebet. I sådanne situationer kan
ofre indvilge i uønsket seksuel aktivitet med
henblik på at forebygge potentielt grovere
voldshandlinger.
Udøveren kan også aktivt udnytte den latente
trussel om vold mellem udøver og offer til at
skabe en situation, hvor ofret føler sig tvunget
til at indvilge i uønsket seksuel aktivitet. Det
kan være, at udøveren viser ofret voldsomme
seksualiserede overgreb på film og efter
følgende forventer seksuel aktivitet. I denne
situation kan ofret føle sig tvunget til at
indvilge i uønskede seksuelle aktiviteter
af frygt for, at udøver vil begå lignende
seksualiserede overgreb, hvis ofret modsætter
sig. Andre fagpersoner beskriver lignende
eksempler.
Det var en ung kvinde, som havde haft et
forhold til en mand, som var voldelig, og
hun var gået fra ham. Så shanghajede han
hende på gaden en dag efter bruddet, og
hev hende ind i sin bil og kørte af sted
med hende: ’Nu skal vi have middag hos
mig. ’Hun prøvede at sige: ’Nej, det vil jeg
ikke. Jeg vil ikke have noget forhold til
dig.’ Så kører han med hende, og hun
ved, at han er voldelig. Altså, hun er
bange for ham. Så kommer de hjem til
ham, og så kommer han ind med alt
muligt mad til bordet, men så er der
sådan en kniv [viser hvor lang den er].
Nå, men den er bare til at skære brød
med, ikke?
I interviewuddraget udgør knivens tilstede
værelse en latent trussel om vold, da den
skaber en bevidsthed hos kvinden om, at
partneren kan bruge den mod hende, og hun

derfor ikke har nogen magt over situationen.
Den tidligere partner får herigennem magten
til at definere det videre hændelsesforløb.
Eksemplet illustrerer, hvordan en seksuel
aktivitet, der udefra set kan synes samtykkende,
reelt kan være foregået under omstændigheder,
der har til formål at intimidere ofret og mulig
gøre et overgreb.

Magtanvendelse ved følelsesmæssig
manipulation

Magtanvendelse ved følelsesmæssig manipu
lation kan komme til udtryk gennem ord eller
handlinger, som kan aktivere følelser af skyld
og dårlig samvittighed hos ofret. I hovedparten
af fagpersonernes beskrivelser anvendes
denne form for magt ved overgreb begået
af en nuværende eller tidligere partner, hvor
udøveren udnytter ofrets følelsesmæssige
tilknytning til vedkommende (se også
Jackson, 1978).
Følelsesmæssig manipulation kan udspille
sig på forskellige måder. Det kan fx være, at
udøver gør konstante tilnærmelser til ofret,
hvor ofret kan opleve det som ubehageligt
at blive ved at afvise udøveren. Det kan også
være ved, at udøver ignorerer ofret, hvis ofret
ikke vil indvilge i uønsket seksuel aktivitet,
og der på denne måde skabes en dårlig
stemning i hjemmet i tilfælde, hvor udøver
er en partner. Endelig beskriver enkelte
fagpersoner eksempler, hvor udøver sammen
ligner ofrets seksuelle formåen eller sexlyst
negativt med andre, såsom udøvers eks
kærester eller venner. Sidstnævnte form
for følelsesmæssig manipulation beskrives
både inden for og uden for en parforholds
kontekst. En fagperson beskriver nedenfor,
at hun har mødt flere unge og seksuelt
uerfarne kvinder, som er blevet manipuleret
til uønsket seksuel aktivitet ved, at udøver
har sammenlignet kvindens seksualitet
negativt med andre jævnaldrende kvinder
og herigennem devalueret hendes lyst.
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Dem, der er svære, det er sådan meget
typisk unge piger, der ikke er særligt
seksuelt erfarne, som tror, at de skal stille
op på helt typisk analsex, kvælningssex,
trekanter og så videre. Og som ikke synes,
de har kunnet sige nej, fordi de fået for
talt [af udøver], at det siger alle de andre
’ja’ til. ’Det er dig, der er fjollet’. ’Men det
gjorde jo rigtig, rigtig ondt’, som de siger.
Og så får de at vide – jamen, det kan de
bare vænne sig til.
I interviewuddraget udnytter udøveren det
forhold, at kvinden er ung og seksuelt uer
faren. Ved at sige til kvinden, at ”alle andre”
kvinder siger ja til de nævnte aktiviteter,
udsætter udøveren kvinden for emotionel
afpresning, som kan afføde følelser af dårlig
samvittighed og en oplevelse af ikke at leve
op til kulturelle forventninger om at være
seksuelt frisindet (se også Johansen, Pedersen,
et al., 2020). I et andet tilfælde afpresser
udøveren sin partner til uønsket seksuel
aktivitet ved at henvise til dominerende
kulturelle opfattelser om, mænd skal have sex
med en vis hyppighed, og at det er en kvindes
pligt at tilfredsstille og opfylde sin mands
seksuelle behov. Lignende kulturelle opfattel
ser er også fundet i tidligere nationale og
internationale studier af bl.a. overbevisninger,
der kan lede til seksualiserede overgreb (se
også Beech et al., 2006; Hall & Hirschman,
1991; Jackson, 1978; Johansen et al., 2019;
Mastrigt et al., 2021; Minke, 2021; Scully &
Marolla, 1984; Skov & van Mastrigt, 2021).
En anden form for følelsesmæssig manipulation
kan være falske anklager mod ofret, der kan
aktivere følelser af selvbebrejdelse og utilstræk
kelighed hos ofret, og få ofret til at føle sig
forpligtet til at indgå i uønsket seksuel aktivitet
for at modvise anklagerne. Det kan være an
klager om, at ofret selv har lagt op til seksuel
aktivitet gennem udfordrende påklædning eller
flirtende adfærd. Denne type anklager bekræfter
forhold, der i litteraturen betegnes som vold
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tægtsmyter, hvor kvindelige ofre kan blive
holdt ansvarlige for seksualiserede overgreb
med henvisning til fx kvindens påklædning
eller tidligere flirt med udøveren (Mastrigt et
al., 2021; Skov & van Mastrigt, 2021). Inden
for en parforholdskontekst kan anklagerne også
være målrettet det følelsesmæssige bånd mellem
udøver og offer. Det kan fx være ved, at udøver
anklager ofret for at måtte være utro og få dæk
ket sine behov hos andre, eller for ikke at elske
udøver, når vedkommende ikke har lyst til sex.
Alle de nævnte følelsesmæssige manipu
lationsstrategier kan karakteriseres som
gaslighting, når de anvendes med henblik på
at opnå seksuel aktivitet. Gaslighting er et
begreb, der anvendes inden for forskningen
på voldsområdet ift. særligt partnervold om
handlinger, der har til formål at få personen,
der har været udsat for handlingerne til at
betvivle sin egen hukommelse og/eller virke
lighedsopfattelse (Gass & Nichols, 1988;
Sweet, 2019). I fagpersonernes eksempler
kommer gaslighting til udtryk ved, at ofret
manipuleres til at tro, at vedkommende er
utilstrækkelig, urimelig eller er ansvarlig for
at tilfredsstille udøverens seksuelle behov.
Manipulation kan også være en strategi, som
en voksen anvender over for et barn eller en
ung, såkaldt grooming. Begrebet grooming
betegner en proces, hvor udøveren opbygger
en relation og gradvis tillid til et barn eller en
ung med henblik på at kunne begå seksuali
serede overgreb senere hen (Lanning, 2018).
Enkelte af fagpersonerne beskriver eksempler,
hvor voksne har udsat den unge for grooming
gennem flere år. Det kan være en vens forælder
eller en voksen med et træner-elev-forhold til
den unge.

Magtanvendelse gennem ydmygelse
og nedværdigelse

Magtanvendelse gennem ydmygelse og ned
værdigelse synes at være motiveret af et behov
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for at have en kontrol over ofret i overgrebs
situationen. Gennem ydmygelse og nedvær
digelse af ofret etableres og udnyttes et ulige
magtforhold mellem offer og udøver, hvor
ofret bliver konfronteret med, hvad udøveren
er i stand til at udsætte ofret for (Bjørnholt &
Helseth, 2019). Det kan både skabe en frygt
hos ofret i selve situationen, men samtidig
etablere en latent frygt for fremtidige overgreb
og gøre, at ofret indvilger i den uønskede
seksuelle aktivitet i et forsøg på at beskytte
sig selv mod fremtidige overgreb.
Handlingerne kan komme til udtryk ved, at:
1) Udøver kritiserer, ydmyger og nedgør
ofret under overgrebet
2) Udøver tvinger ofret til ydmygende og
nedværdigende handlinger under over
grebet.
Eksempler på den første gruppe af handlinger
er, at udøver kritiserer ofrets udseende eller
kalder ofret skældsord såsom ”beskidte luder”
under overgrebet. En af fagpersonerne beskriver
også et eksempel på en gruppevoldtægt af en
kvinde, hvor en af udøverne under overgrebet
udtaler: ”Vent du bare. Det er min tur om
lidt, og jeg skal fandeme nok ordne dig”.
Udtalelser som denne skaber ikke alene frygt
hos kvinden, men ydmyger samtidig kvinden
ved at behandle hende som et passivt objekt.
Gennem udtalelsen demonstrerer udøveren
over for kvinden, at hun er underlagt udøvernes
magt i situationen.
Flere fagpersoner beskriver herudover eksem
pler, hvor udøvere tvinger ofre til at gøre eller
sige ydmygende ting under overgrebet. Det
kan være ved at tvinge ofret til at give udtryk
for nydelse under overgrebet, stå i ydmygende
stillinger, drikke udøvers urin eller slikke
udøvers penis, efter at han har voldtaget ofret
analt. En fagperson beskriver, at udøvere i
nogle tilfælde har filmet ofret, mens ofret er
blevet udsat for nedværdigende handlinger.

I disse tilfælde kan ofre, ud over at leve med
følgevirkninger fra selve overgrebet, også leve
med en konstant bekymring for, hvor mate
rialet ligger, og hvem der kan have set det, og
på den måde frygte en potentiel genoplivelse
af overgrebet.
En af fagpersonerne beskriver, at udøver
gennem denne form for ydmygende og ned
værdigende handlinger opnår dominans og
stolthed.
Fagperson: ”Jeg har mest erfaring med
seksuelle overgreb fra mænd mod kvinder.
Og der vil jeg ikke sige, det er en tendens,
men mere et hierarkisk statement. Jeg ser,
at det bliver mere og mere ekstremt
[pause]. Det viser sig i sådan nogle mere
og mere ekstreme ting, som mænd vil
have kvinder til at gøre for at ydmyges
mest muligt og for at give dem fornem
melsen af at have så meget magt som
overhovedet muligt over kvinden. At det
er det, det handler om. Min erfaring fra
den seksuelle vold jeg har hørt om, er, at
det altid har været til stede, at der er den
der hierarkiske setup, altså at det handler
meget om det. Det handler om ydmygel
se og stolthed på en eller anden måde,
altså at manden får stolthed, hvis kvinden
gør det her med ham eller for ham.”
Interviewer: ”Så hvis kvinden ydmyger
sig selv?”
Fagperson: ”Ja, hvis kvinden ydmyger sig
selv og afgiver sig selv, så føler han mere,
altså større stolthed og storhed.”
Det er fagpersonens oplevelse, at udøvere
anvender denne form for magt til at opnå en
følelse af magt og dominans over ofret. Denne
betragtning ligger i tråd med tidligere inter
national forskning på området. Der er siden
1950’erne blevet forsket i motiver bag seksua
liserede overgreb inden for både den psyko
logiske og sociologiske videnskab (Minke,
2021). Flere studier finder, at et motiv bag
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seksualiserede overgreb kan være at dominere,
ydmyge og nedbryde – i langt de fleste tilfælde
– et kvindeligt offer. For nogle udøvere vil
ydmygelsen hænge sammen med seksuel
tilfredsstillelse, mens det primære motiv for
andre er at opnå magt og dominans, mens
seksuel tilfredsstillelse spiller en sekundær
rolle (se bl.a. Bevens & Loughnan, 2019;
Jackson, 1978; McCabe & Wauchope, 2005;
Minke, 2021).
Flere studier finder i øvrigt, at udøvere af
seksualiserede overgreb ofte har et negativt
syn på kvinder og støtter kulturelle opfattelser
af, at mandens seksuelle lyst er ukontrollerbar,
mens kvinden anses som et passivt objekt,
der aspirerer efter mandlig dominans
(Minke, 2021). En central pointe i Liz
Kellys kontinuum er i tråd med denne
forskning, at mænds kontrol af kvinder
er det underliggende aspekt, der forbinder
forskellige former for seksualiseret vold i
kontinuummet (Kelly, 1988).
Denne sjette form for magtanvendelse, som
vi har identificeret, indikerer således i tråd
med tidligere forskning, at kulturelle opfat
telser af køn og heteroseksuel sex kan fordre
eller understøtte seksualiserede overgreb.

Opsummering

Dette kapitel har belyst direkte og indirekte
måder, hvorpå udøvere kan anvende magt
og skabe eller udnytte en ulige magtbalance
mellem offer og udøver op til og under
overgrebet. Kapitlet har også vist, hvordan
udøveres magtanvendelse er med til at skabe
forudsætninger for, at seksualiserede over
greb kan begås. Analysen tydeliggør, at
udøveres magtanvendelse i forbindelse med
seksualiserede overgreb er forskelligartede
og rækker ud over fysisk magtanvendelse,
som i samfundet typisk associeres med
seksualiserede overgreb.
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Analysen i kapitlet viser, at udøvere kan
anvende seks former for magt: 1) fysisk vold,
2) opportunistisk udnyttelse, 3) verbale trusler,
4) nonverbal truende adfærd, 5) følelsesmæssig
manipulation og 6) ydmygelse og nedværdi
gelse. De tre første former kan ses som direkte
former for magtanvendelse, som stemmer
overens med kulturelle opfattelser af, hvordan
voldtægt kan udspille sig. De tre sidste former
kan ses som indirekte former for magtanven
delse, idet truslen er subtil, da den typisk
knytter sig til relationen mellem de to parter
og derfor ikke nødvendigvis er synlig for en
udenforstående. Disse former for magt bryder
med kulturelle opfattelser af, hvordan seksua
liserede overgreb udspiller sig.
Både de direkte og indirekte former for
magtanvendelse kan komme i forlængelse
af hinanden, ligesom udøvere kan anvende
flere former for magt under et overgreb. Når
udøveren anvender en eller flere af de seks
former for magt mod ofret, vil udøveren
samtidig udnytte en eller flere individuelle,
relationelle, situationsbestemte og/eller sam
fundsmæssige forhold. Fx kan ofres følelses
mæssige tilknytning til udøver eller kulturelle
opfattelser af kønsroller i seksuel interaktion
indgå som led i udøveres magtanvendelse
under seksualiserede overgreb.
Resultaterne viser, at man som fagperson er
nødt til at undersøge individuelle, relationelle,
situationsbestemte og samfundsmæssige
forhold omkring overgrebet for at kunne
identificere, om der har været anvendt in
direkte former for magt, og således om der
er foregået et overgreb.
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Kapitel 5

Resultater
– Ofres måder
at respondere
på under
seksualiserede
overgreb
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I dette kapitel præsenterer vi viden om ofres
måder at respondere på under seksualiserede
overgreb. Dette er central viden for både fagpersoner og den almene befolkning at have
for at kunne få øje på de forskellige måder,
som ofre kan gøre modstand på over for
uønskede seksualiserede handlinger. Kapitlet
er organiseret med afsæt i en typologi for
ofres måde at respondere på under overgreb,
som vi har udviklet på baggrund af fagperso
nernes erfaringer. Typologien og analysen
tager udgangspunkt i en responsbaseret
tilgang til modstand. I kapitlet fremanalyserer
vi, hvordan ofres måde at respondere på er
påvirket af individuelle, relationelle og socio
kulturelle forhold, der kan forme deres ople
velse af at kunne handle under seksualiserede
overgreb.
Kapitlet er inddelt i tre hovedafsnit, hvor
første afsnit præsenterer en typologi for ofres
responser. I andet og tredje hovedafsnit
præsenterer vi det, som vi kategoriserer
som henholdsvis direkte og indirekte former
for modstand. Kapitlet afsluttes med en
opsummering.

En typologi for ofres måder
at respondere på

Både dansk og international forskning har
vist, at der i det globale nord eksisterer
nogle forventninger til, hvordan man bør
sige ”rigtigt” fra for at undgå seksualiserede
overgreb. Det kan være ved at sige ”nej” eller
modsætte sig udøverens handlinger fysisk
(Frith, 2013; Frith & Kitzinger, 1997; Gavey,
2005; Johansen, 2016; Mastrigt et al., 2021;
Ryan, 2011; Skov & van Mastrigt, 2021;
Wade, 1997). Det er nogle forventninger,
som både kan gøre ofre usikre på, om deres
erfaringer er overgreb, og som kan gøre det
svært for omverdenen at anerkende ofres
måder af respondere på som modstand, når
de ikke stemmer overens med forventninger
hertil (Kahn et al., 1994; Ullman, 2007).

I tråd med tidligere forskning beskriver
fagpersonerne, at ofre imidlertid kan afvise
det seksuelle initiativ fra udøver på måder,
som stemmer overens med, hvordan vi
kommunikerer afvisninger i andre sociale
sammenhænge. Disse måder at afvise på er
forskellige fra forventningerne til, hvordan
man siger ”rigtigt” fra for at undgå seksu
aliserede overgreb (Frith, 2013; Frith &
Kitzinger, 1997; Johansen, 2016; Johansen
et al., 2019; Kitzinger & Frith, 1999).
Kapitlet tager udgangspunkt i forsker og
familieterapeut Allan Wade og professor i
psykologi Linda Coates responsbaserede
tilgang til modstand. Med dette perspektiv
fremanalyserer vi, hvordan ofres måder at
afværge, afvise eller afslutte udøvers magt
anvendelse er betinget af den sårbarhed og
afhængighed, som de har til udøver både i og
uden for situationen (Coates & Wade, 2007;
Sharp-Jeffs et al., 2018; Vera-Gray, 2016).
Sociolog Liz Kellys seksuelle voldskontinuum
har inspireret os til at se ofres måder at re
spondere på som en del af dette kontinuum,
hvor responserne kan opfattes som mere eller
mindre tydelig modstand for omverdenen.
Modstandsresponser kan som en del af
seksualiserede overgreb, være forskellige
men stadig være en del af samme fænomen,
hvor pres til at have ”sex”, tvungen ”sex”
og voldtægt kan gå over i hinanden (Kelly
1987).
Fagpersonernes erfaringer tegner et billede
af, at ofres måder at reagere på op til og
under et overgreb ikke kan ses løsrevet fra
den relation, de har haft til udøver, eller de
omstændigheder overgrebet er foregået under
(Coates & Wade, 2007; Phillips, 2000).
Figur 1 visualiserer, hvordan ofres måder at
respondere på er formet i relation til udøver,
den situationsbestemte kontekst, kulturelle
forventninger og egne livserfaringer. De fire
forhold kan have indflydelse på, hvilket
handlerum ofre oplever at have, og dermed
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Figur 1. Visualisering af forhold, der former ofres handlerum

Relation til udøver

Kulturelle forventninger

Handlerum

Situationsbestemt kontekst

også på, hvordan ofre responderer på udøvers
handlinger under overgreb. Alle fire forhold
kan have betydning for de to overordnede
typer af responser, som præsenteres i typolo
gien (tabel 4). Igennem kapitlet inddrages de
fire forhold, når fagpersoner fremhæver disse
som relevante for ofres måder at respondere på.
Tabel 4 indeholder en typologi for de responser,
som vi finder i fagpersonernes erfaringer med
ofre. Tabellen visualiserer forholdet mellem
typen af respons, definitionen herpå og de
måder, responserne kommer til udtryk på,
i erfaringerne. Typologien består af to overord
nede former for responser: 1) direkte modstand
og 2) indirekte modstand. Direkte modstand
består af verbal og nonverbal kommunikation,
som konfronterer udøver direkte med henblik
på at stoppe dennes handlinger øjeblikkeligt.
Responserne stemmer til dels overens med,
hvad der kan ses som ”rigtige” afvisninger af
sex. Indirekte modstand består af verbal og
nonverbal kommunikation, som i nogle tilfælde
kan falde inden for normerne for, hvordan vi
afviser uønskede handlinger i andre sociale
sammenhænge (Frith & Kitzinger, 1997;
Gavey, 2005; Johansen, 2021). Både de direkte
og de indirekte måder at respondere på kan
komme i forlængelse af hinanden.
Kulturelle opfattelser af, hvordan heteroseksuel
sex udspiller sig, hvilke roller kvinder og
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Egne livserfaringer

mænd forventes at indtage i seksuel interak
tion, og hvordan voldtægt udspiller sig kan
få betydning for de seksualiserede overgrebs
karakter, omverdenens fortolkning heraf og
ofrenes egne kropslige og følelsesmæssige
erfaringer (Gavey, 2005). Typologien bør
derfor læses med øje for, at disse kulturelle
opfattelser kan være med til at forme ofres
måder at respondere på.

Direkte modstand

Direkte modstand kommer typisk til udtryk
på måder, som til dels stemmer overens med
idéer om ”rigtige” afvisninger, der knytter
sig specifikt til at afvise sex for at undgå
overgreb. Det kan være at sige ”nej”, skubbe
personen eller fjerne sig fysisk fra denne
(Hansen et al., 2021; Johansen, 2021;
Mastrigt et al., 2021; Skov & van Mastrigt,
2021). Afsnittet viser, at direkte modstand
kan være påvirket af situationen og relationen
til udøver, ligesom den kan være formet af
kulturelle forventninger til seksuel inter
aktion.
Modstand gennem ord
Når direkte responser kommer til udtryk
verbalt, er det gennem ord, der kalder på
øjeblikkeligt ophør af udøvers handlinger.
Fagpersonerne beskriver, at direkte verbale
afvisninger kan forekomme med ord som
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Tabel 4. Typologi for ofres måder at respondere på
Respons type

Definition

Responser

Direkte modstand

Responser, der gennem ord eller
fysiske handlinger konfronterer
udøver direkte med henblik på at
forhindre dennes handlinger.

•
•
•
•
•

Indirekte modstand

Responser, der gennem undskyld
ninger, passivitet, eftergivenhed og
foregivelse af nydelse og venlighed
forsøger at afvise eller afværge
udøverens handlinger eller at afslutte
dem hurtigst muligt

• A
 t komme med undskyldninger
• At eftergive pres
• At forholde sig passivt (fx ved at
sove eller påvirkning af alkohol/
narkotika)
• At foregive nydelse

”nej” eller ”stop”. Erfaringerne viser, at det er
ord, der kan bruges uanset konteksten for
overgrebet og den relation, som er til udøveren.
Ofte beskrives de direkte verbale responser at
være knyttet til et overraskelsesmoment, hvor
ofret bliver chokeret.
Der var en ung kvinde, der sagde til mig,
at han havde fulgt efter hende, og så
bankede han hende op ad et eller andet,
og så råbte og skreg hun ad ham. Og
bagefter blev hun så bange for sin egen
reaktion, for hun sagde, ’han kunne jo
have slået mig ihjel’.
Interviewuddraget illustrerer, at direkte ver
bale afvisninger kan være en reaktion på det
chok, som et fysisk overfald genererer. Det er
i tråd med et studie på området, som finder
en sammenhæng mellem direkte verbale og
fysiske modstandsresponser og udøverens
brug af direkte fysisk magt herunder fysisk
vold (Heinskou Bruvik et al., 2017). Samtidig
indikerer kvindens erfaring, at når ofre ikke
benytter direkte verbale afvisninger, som at
råbe, kan det være for at forebygge, at udøveren
eskalerer i sine handlinger. Når ordene, på
trods af deres direkte opfordring til, at manden
ophører sine handlinger, ikke får den ønskede
effekt, kan det være svært at skabe mening i

At
At
At
At
At

sige ”nej” og ”stop”
græde
vende sig væk
skubbe eller slå
forsøge at flytte sig fysisk væk

erfaringerne. Det kan være svært at forstå,
hvorfor udøveren har forsat sine handlinger
efter den direkte verbale modstand. Det kan
for nogle give anledning til at se kritisk på
deres egne måder at respondere på.
Og så var der fx en ung kvinde, som jeg
havde et langt forløb med, som faktisk
havde været udsat for det af en ven.
Og hun havde nemlig rigtig svært ved
at finde ud af, om det var en voldtægt.
Men hun sagde, ’jeg sagde jo ”nej”,
og jeg sagde, at han skulle lade være.
Og han gjorde det alligevel’.
Selvom kvinden har handlet efter den kultu
relle forventning om direkte verbal modstand,
havde hun svært ved at forstå hændelsesfor
løbet, dels fordi udøveren var en ven, dels
fordi han ikke anvendte fysisk vold, og dels
fordi han ikke responderede som forventet
på hendes direkte verbale modstand. Flere
fagpersoner beskriver tilsvarende at møde
ofre, hvor direkte afvisninger ikke er blevet
respekteret.
(…) Det har egentlig været dejligt og
hyggeligt, og de har måske begge to været
opstemte og haft lyst til sex, men pludselig
så sker der et eller andet, hvor gernings
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personen simpelthen bliver, ja sort i
øjnene og ukontaktbar og overhører, at
man siger ’stop ’, ’vent ’, ’lad være ’, eller
’det der er ikke rart ’, eller hvad det nu
kan være.
I tråd med to andre danske undersøgelser
beskriver fagpersonen her, hvordan nogle
kvinder oplever, at udøveren pludselig ændrer
karakter og bevidst overhører direkte verbale
afvisninger. Som beskrevet i kapitel 4 frem
hæves blikket her af fagpersonerne og lignende
beskrivelser af blikket som ”sort” genkendes
også fra kvindelige ofre i andre undersøgelser
( Johansen, 2016; Johansen et al., 2019).
Interviewuddraget illustrerer, i tråd med
dansk og international forskning, at seksuali
serede overgreb ikke umiddelbart handler om
fejlkommunikation. Forskellige studier har fx
udfordret teorien om fejlkommunikation som
forklaringsmodel for seksualiserede overgreb.
Studierne peger på, at kvinder og mænd
forstår både direkte og indirekte afvisninger
og aflæser seksuel lyst på samme vis i hetero
seksuel sex. Flere forskere peger derfor på,
at der savnes evidens for, at det generelt
er fejlkommunikation i heteroseksuelle
interaktioner, der kan forklare omfanget af
seksualiserede overgreb (Beres, 2010; Beres
et al., 2014; Coates & Wade, 2007; Frith
& Kitzinger, 1997; Johansen et al., 2019;
Marie & Maryn, 2021; O’byrne et al., 2006;
O’Byrne et al., 2008).
Modstand gennem fysiske handlinger
Modstand gennem fysiske handlinger er den
anden form for respons, som kulturelt set
forventes at afværge seksualiserede overgreb.
Forskning peger også på, at det at anvende
direkte fysisk modstand kan styrke omver
denens opfattelse af ofres troværdighed
(Angelone et al., 2015; Johansen et al., 2019;
Ullman, 2007). I nærværende undersøgelse
er det den mindst forekommende respons i
fagpersonernes beskrivelser (se også Heinskou
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Bruvik et al., 2017). Ofre kan respondere
med modstand gennem fysiske handlinger
ved at give udtryk for ubehag (fx græde), ved
at forsøge at flytte sig væk eller vende sig bort
fra udøver eller ved at skubbe eller slå udøver
(se også Wingender, 2020).
Det spænder jo ret vidt i forhold til ikke
at gøre så meget, men så kan man jo
selvfølgelig også være ret tydelig og have
sagt ’nej’ og forsøgt at skubbe ham væk
og have kæmpet imod, men på grund af
fysisk overmagt ikke har kunnet komme
ud af situationen. (…) der er jo også
nogle, der græder og ikke kan forstå,
’jamen, jeg græd, hvorfor lagde han ikke
mærke til det’, eller ’hvorfor var han
ligeglad med det’.
Som interviewuddraget viser, kan ofre re
spondere med direkte verbal og nonverbal
modstand samtidig. De fysiske former for
direkte modstand kan komme til udtryk på
forskellige måder og være påvirket af de
sociale omstændigheder, som overgrebet
finder sted under. Således peger en fagperson
på, at når seksualiserede overgreb er begået af
en, ofret kender, så kan hun være tilbøjelig til
at respondere på ikke-konfrontatoriske måder
og i stedet forsøge at skabe fysisk afstand til
udøveren.
(…) hvis det er venskabsvoldtægter eller
kontaktvoldtægter, måske hvis de sover
sammen, at hun bare trækker sig væk,
eller trækker dynen om sig eller sådan
noget, så prøver hun måske at sige ’nej’,
og når det ikke bliver respekteret, så
opgiver hun.
Fagpersonernes erfaringer er, at det at skubbe
og slå udøveren ikke forekommer ofte. Det
kan skyldes, at det ligger fjernt fra, hvordan
vi kommunikerer i det daglige, og det derfor
kan være grænseoverskridende at handle med
fysisk vold (se også Gavey, 2005, s. 144–145;
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Kitzinger & Frith, 1999). At ofre ikke er
tilbøjelige til at skubbe eller slå udøver, kan
skyldes, at de reflekterer over de eventuelle
konsekvenser, fysiske responser kan have i
situationen (Waterhouse et al., 2016). Ofret
kan have lavet en vurdering af, at modstand
gennem fysiske handlinger kan få udøveren
til at eskalere i sine voldelige handlinger både
i situationen eller efterfølgende, hvis udøver
er en partner, der udsætter ofret for vold.
En fagperson beskriver, at ofres forsøg på
at afværge sex med direkte fysiske responser,
som at vende sig bort fra partneren, kan
medføre, at partneren udøver fysisk vold
mod den kvindelige partner for at få sin vilje
igennem. Det kan betyde, at kvinden med
tiden holder op med at respondere med
direkte verbal og fysisk modstand, fordi hun
oplever, at det ikke får partneren til at stoppe,
men tværtimod kan få partneren til at eskalere
sine voldshandlinger.
(…) næste gang så undgår jeg måske at
blive slået, når jeg ikke vender mig rundt.
Så bliver det jo sådan lidt ulækkert for
dem faktisk at være i, når de oplever, at
’gjorde jeg modstand, jamen så fik jeg fire
flade ’.
At vende sig væk fra udøveren er en fysisk
måde at udvise direkte modstand på. På den
ene side harmonerer den måde at respondere
på med en samfundsmæssig idé om, at kom
munikerer vi direkte, så kan vi undgå seksua
liserede overgreb, fordi de kan skyldes ”fejl
kommunikation”. På den anden side falder
direkte fysisk modstand typisk uden for,
hvordan vi kommunikerer afvisninger i
andre sociale sammenhænge (Frith, 2013;
Johansen et al., 2019; Kitzinger & Frith,
1999; O’byrne et al., 2006; O’Byrne et al.,
2008). Interviewuddraget illustrerer desuden,
at direkte fysiske måder at respondere på
kan få udøveren til at anvende fysisk vold
i et parforhold med vold.

Indirekte modstand

Den indirekte modstand kan ligesom den
direkte modstand komme til udtryk både
verbalt og nonverbalt. På tværs af fagperso
nernes beskrivelser har vi identificeret fire
overordnet grupper af responser, som kan
tolkes som indirekte modstand, idet måderne
at respondere på har til formål at afvise,
afværge, eller afslutte udøvers handlinger
så hurtigt som muligt. Det vil sige, at ofrene
responderer med henblik på at undgå eller
hurtigst muligt komme ud af overgrebssitua
tionen.
De fire responser er: 1) undskyldninger, 2)
passivitet, 3) eftergivenhed for pres og 4) at
foregive nydelse i parforhold med vold og
andre sammenhænge med en ulige magtba
lance, hvor ofre kan frygte udøverens hand
linger. Således kan de fire måder at respon
dere på udfordre, hvad der danner grundlag
for, hvordan vi vurderer samtykke.
Indirekte modstand er mere udbredt i fagper
sonernes erfaringer end direkte modstand.
Nogle fagpersoner beskriver, at de, for at
støtte ofre, har en opmærksomhed på at
fremhæve indirekte modstand som en aktiv
handling.
(…) langt de fleste, vi ser herinde, gør
ikke særlig meget fysisk modstand.
Det kan godt være, de har sagt fra og
på anden måde vist, at det havde de ikke
lyst til, og der er det jo rigtig vigtigt at
få fremhævet, at det faktisk også var en
handling.
Blandt fagpersonerne er der forskellige
forklaringer på, hvorfor indirekte modstand
er mest udbredt blandt ofrene og kan tage
sig ud, som den gør. I de kommende fire
afsnit viser vi, hvordan indirekte modstand
kan være formet af individuelle livserfaringer,
relation til udøver, situationsbestemte be
tingelser og kulturelle opfattelser.
51

Afsnittet viser, hvordan modstandsresponser
kan afspejle, udfordre og nuancere fight-flight-
freeze-reaktioner, som i dag har vundet indpas
som forklaringsramme blandt fagpersoner
både i sundhedsvæsenet og retsvæsenet
herhjemme (se fx Hansen et al., 2021).
Modstand gennem undskyldninger
At komme med undskyldninger er en form
for modstand, hvor den, der afviser, forsøger
at bevare en positiv stemning i situationen.
Undskyldninger kendes også som afvisninger
i andre sociale sammenhænge, og undersøgelser
har vist, at unge forstår undskyldninger som
en afvisning af sex, selvom undskyldningen
ikke nødvendigvis respekteres og ikke ses
som en ”rigtig” afvisning ( Johansen et al.,
2019; O’byrne et al., 2006; O’Byrne et al.,
2008).
Når ofre indledningsvis afviser invitationer til
sex ved at komme med undskyldninger, som
henviser til forhold hos dem selv, er det en
måde at drage omsorg for udøverens følelser
på (Frith, 2013; Frith & Kitzinger, 1997;
Johansen et al., 2019; Kitzinger & Frith,
1999). En fagperson beskriver, hvordan hun
har mødt unge kvinder, som har benyttet
undskyldninger for at afvise sex, og hvordan
denne respons er formet både af hensynet til
stemningen og til relationen til manden.
(…) Men hun [ofret] var meget sådan,
man skal ikke sige ’ja’ til noget bare for at
bevare den gode stemning. Det var virkelig
en mærkesag for hende. Og det troede
hun, der var mange unge piger, der lige
som gjorde, fordi nu er man også gået
med hjem, og så pludselig lå man der, og
så blev man sur, altså fordi man var nødt
til at blive sur, fordi man ikke bare kunne
sige ’nej’, for de fleste vil jo gerne have, at
der skal være en god stemning. Og man
synes jo, han var sød, hvis man gik med
ham hjem, ikke? Og man vil ikke noget,
og så lægger han op, og man prøver på en
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venlig måde at sige ’nej, jeg vil ikke det
her’, ’jeg er for træt’, eller ’jeg har drukket
for meget’, eller ’jeg vil ikke, jeg skal lige
lære dig at kende’, eller på den pæne
måde prøver man at afvise. Og hvis han
så er meget insisterende og bliver ved
eller lægger sig ind over og kysser og
begynder at tage tøjet af, og man sådan
synes, man har signaleret på en pæn
måde, at man ikke vil [pause], så kan man
blive sådan lidt, ’nu ved jeg ikke, hvordan
jeg så skal… altså hvis jeg så begyndte at
sige, ”nej, nu holder du fand’me op”, eller
begynder at råbe op, så bliver det pludse
lig så dramatisk’. Det var jo ikke det, man
egentlig ville, og så kan man blive bange.
’Hvad tænker han så om mig?’, og det
tænker jeg, selvfølgelig nok især er meget
unge piger.
Interviewuddraget her illustrerer i tråd med
anden dansk forskning, at nogle unge kan
være tilbøjelige til at anvende undskyldninger
for at afvise invitationer til sex frem for direkte
modstand ( Johansen, 2021). At respondere
med at skrige eller slå for at afvise udøver
vil kunne tolkes som et brud på normer for,
hvordan vi kommunikerer i det daglige.
Sådanne reaktioner vil ifølge fagpersonen
kunne skabe en ”dramatisk” situation. Fag
personen fremhæver også det forhold, at
unge kvinder kan være optagede af at bevare
relationen til manden, og de derfor kan gøre
sig overvejelser om, hvordan manden vil
opfatte deres responser.
Modstand gennem eftergivenhed for pres
Indirekte modstand kan også komme til
udtryk gennem eftergivenhed for et pres til at
have sex, som ofrene ikke ønsker. Eftergivenhed
er her ikke udtryk for samtykke, da det følger
af erfaringer med, at udøveren ikke respekterer
ofrets direkte eller indirekte verbale modstand
i situationen eller i tidligere seksualiserede
erfaringer med udøveren. Eftergivende ”sex”
er i forskningen allerede tilbage i 1980’erne
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beskrevet som det, kvinder kan indgå i, når
de vurderer, at konsekvenserne ved ikke at være
eftergivende kan være værre end konsekven
serne ved at være det (Bart, 1983; Bjørnholt
& Helseth, 2019). Selvom enkelte fagpersoner
beskriver, at nogle kvinder kan have sex for
at gøre deres partner glad, adskiller denne
respons sig fra eftergivenhed for pres, idet
eftergivenhed for pres ikke er en kærligheds
erklæring til deres partner i et ligeværdigt
parforhold, men en respons formet af en
vurdering af, at der vil være konsekvenser
ved ikke at eftergive udøverens pres.
Fagpersonernes erfaringer viser, at der særligt
er tre forhold, som påvirker ofrenes tilbøjelig
hed til at respondere med eftergivenhed. Det
første forhold er ofres livserfaringer med
seksualiserede overgreb i barndom eller tidlig
ungdom. Det andet forhold er den relationelle
kontekst, når ofrene befinder sig i parforhold
præget af vold. Det tredje forhold er en ved
varende påtrængenhed fra udøver om sex.
Flere fagpersoner beskriver at møde kvinder,
som har været udsat for seksualiserede
overgreb som barn eller ung. Nogle kvinder
reagerer med eftergivenhed for udøveres pres,
når udøver initierer ydmygende seksuel akti
vitet. Flere fagpersoner tolker ofrenes respons
som formet af de måder, kvinderne som børn
eller unge har responderet på overgreb på.
Forskning viser, at det at blive udsat for
seksualiseret vold i barndom og ungdom kan
sætte sig spor i ungdoms- og voksenlivet hos
ofre og blandt andet gøre nogle ofre særligt
sårbare over for seksuel udnyttelse og over
greb senere i livet (Coy et al., 2017; Elklit et
al., 2014; Lalor & McElvaney, 2010; Larsen
& Helweg-Larsen, 2003; Lyager & Lyager,
2015).
I tråd hermed beskriver nogle fagpersoner
tilsvarende, at de møder ofre, hvor det at
underkaste sig uønsket seksuel aktivitet kan
ses som en traumereaktion fra seksualiserede

overgreb i barndommen (se også Hansen et
al., 2021). Enkelte fagpersoner har den hypo
tese, at nogle udøvere kan være i stand til at
genkende kvinder, der er sårbare grundet
tidligere seksualiserede overgreb.
Der er en del af dem, som vi ser med
senfølger til overgreb i barndommen,
som også senere i voksenlivet har talrige
voldtægter bag sig. Altså, deres grænsefelt
er hullet, de har slet ikke fornemmelse af,
hvornår de har ret til… hvornår de skal
sige fra. (…) Så er der også nogle, der
søger bekræftelse i sex, fordi det er
den måde, de har fået bekræftelse på
i barndommen på grund af overgrebene.
Og så indimellem bliver det, de opsøger,
alt for voldsomt og alt for lidt på deres
præmisser.
Blandt fagpersonerne kan der være forskellige
erfaringer med og fortolkninger af, hvor frie
ofrene har været i deres handlerum til at vise
forskellige former for direkte og indirekte
modstand. Enkelte fagpersoner lægger fx
vægt på ofrenes ansvar i forhold til at ”sætte
grænser” og ”spotte farer”. Andre fagpersoner
tolker ofrenes eftergivenhed som en respons,
der er formet af det ulige magtforhold, der er
mellem offer og udøver, som udøveren kan
udnytte gennem grooming og til at afkræve,
at ofret skal underkaste sig ydmygende seksu
aliserede handlinger.
Til forskel fra den polyvagale teori om
fight-flight-freeze-reaktioner (se afsnittet
”Modstand gennem passivitet”), som blandt
nogle fagpersoner fremhæves som en måde
at løfte ansvaret fra ofrene på, fremhæves
seksuelle traumer og modstand gennem
eftergivenhed typisk ikke som forhold, der
kan løfte følelsen af ansvar og skyld hos ofre
på samme måder som fysiologiske mekanismer.
Eftergivenhed kan også være en modstands
respons, når ofres handlerum er begrænset
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af den parforholdskontekst, de befinder sig i.
Her har fagpersonerne erfaringer med kvinder
i parforhold med vold, som er blevet mødt
med forventninger om at opfylde deres
mandlige partners seksuelle behov, og hvor
frygt for konsekvenserne ved at afvise kan
lede til eftergivenhed. Eftergivenhed for pres
til at have ”sex” kan derfor ikke behandles
isoleret fra den relationelle kontekst, hvor
fysisk og psykisk vold betinger ofrenes mulig
hed for at samskabe den seksuelle interaktion.
Eftergivenhed for pres til at have til ”sex” kan
heller ikke forstås som en form for modstand
uden at undersøge, hvilke konsekvenser
ofrene har forsøgt at undvige ved at under
kaste sig seksualiserede overgreb (Bart, 1983;
Gavey, 2005; Miriam, 2007).
Nogle fagpersoner har fx erfaringer med
ofre, der har udvist eftergivenhed i forhold
til at blive udsat for seksualiserede overgreb
af andre, som partneren ønsker, deltage i
swingerklub, eller som er blevet udsat for
såkaldt ”kvælningssex”. Når overgrebet har
den karakter, skal eftergivenhed ses som en
respons, der er formet af en erkendelse af, at
partneren kan slå ofret ihjel ved fx kvælning.
Som konsekvens navigerer nogle kvindelige
ofre efter deres mandlige partners behov, og
eftergivenhed for pres til at have ”sex” kan
blive en måde at søge forudsigelighed i
partnerens humør på (Bjørnholt & Helseth,
2019; Johansen, Weih, et al., 2020; Sørensen,
2013).
Så den voldsudsatte er vant til ligesom at
navigere i det, og det, der så sker, det er, at
hun jo selvfølgelig reagerer på, at der hele
tiden er den her implicitte tvang, og at
stemningen hele tiden kan ændre sig. Så
hun begynder selv lige så stille at korrigere
sin adfærd i relationen for at passe på sig
selv og undgå, at volden eskalerer. Det
kan blandt andet komme til udtryk ved,
at hun begynder at tilsidesætte sine egne
behov, går på kompromis med egne
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grænser og begynder i virkeligheden at
afkoble sig fra sig selv, sine egne behov og
sin egen lyst. De her kvinder, de havner
tit ovre i udøver, fordi de hele tiden skal
prøve at finde ud af, hvad er det, der
foregår derovre, for ’hvis jeg kan finde
ud af det, så kan det hele blive godt’.”
(…) Så man bliver egentlig sådan lidt en,
nogle har beskrevet det i gruppen – det
var nogle af kvinderne specielt – ’jeg var
egentlig bare ligesom en dukke’. Og så
beskrev de ligesom en af de her oppuste
lige dukker, at sådan kunne man føle sig,
fordi at der var egentlig ikke taget stilling
til eller blevet taget højde for deres behov,
men fuldstændig 100 procent tilfreds
stillelse ovre i den anden partner (…).
Interviewuddragene illustrerer den dehumani
sering, som ofrene kan opleve, og som går igen
i tidligere undersøgelser på området. At
dehumanisere betyder, at ofrene gøres mindre
menneskelige. Det kan fx være gennem at
behandle personen som et objekt eller et dyr
eller nægte at anerkende visse menneskelige
egenskaber eller behov (Bevens & Loughnan,
2019). For ofre kan dehumanisering beskrives
som at blive genstand for udøverens behovs
tilfredsstillelse (Vargas Saenz, 2020). Det kan
efterlade dem med en følelse af at være fx en
”lolita-dukke” (se også Bevens & Loughnan,
2019; Gavey, 2005; Johansen et al., 2019;
Johansen, Weih, et al., 2020).
Oplevelsen af at skulle tilsidesætte egen
værdighed og egne behov kan medføre,
at nogle ofre udvikler en ”underdanighed”
i deres kommunikation og handlemønster.
I de tilfælde kan eftergivenhed kun forstås
som en modstand, når den sættes i relation
til partnerens magtanvendelse i parforholdet
i øvrigt. Eftergivenhed kan for nogle kvinde
lige ofre være et led i at undgå partnerens
utroskab, fysisk vold, afvisninger eller ”vold
sommere” seksualiserede overgreb. Enkelte
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fagpersoner har erfaringer med mandlige ofre
for partnervold, der er blevet udsat ”kulde” eller
”silent treatment”, når de ikke har opfyldt
deres kvindelige partners seksuelle behov.
Et sidste forhold som påvirker ofres efter
givenhed for pres til at have ”sex”, er den
situation som udøveren får skabt ved at være
”vedholdende” i forsøg på at have sex. Ved
holdenhed fremhæves af nogle fagpersoner
som en form for magtanvendelse, som nogle
udøvere kan udvise både i og uden for et
parforhold præget af vold. Vedholdenhed
skaber en ulige magtbalance, der betinger
ofrenes handlerum og oplevelse af at føle sig
frie til at følge deres egen lyst, når de bliver
udsat for et vedvarende pres.
Det er virkelig et mørkeområde [når det
foregår efter vedvarende pres], for der kan
også være [pause], altså typisk mænd, som
kan være så vedholdende i deres krav,
at kvinden faktisk siger, ’jamen, det er
nemmere at gå med til det end at sige fra,
fordi det får ingen ende, og repressalierne
bagefter, hvis ikke jeg går med til det,
bliver værre end at give ham sin vilje’.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan fag
personen er opmærksom på, at når vi har
et forhold til et andet menneske, så er vi
unægtelig altid involveret i magtrelationer.
(Rabjerg, 2017; Vera-Gray, 2016). Magt
relationer kan være formet af kulturelle
forventninger. At nogle mænd kan udøve
et vedvarende pres for at have ”sex” kan finde
legitimitet i kulturelle opfattelser af mænds
seksualitet, der er knyttet enten til biologi
eller normer (Carmody, 2015; Holland et
al., 1998; Johansen et al., 2019).
På den ene side eksisterer der en kulturel
opfattelse af, at mænds ”vedholdenhed”
skyldes en anden biologisk seksualdrift end
kvinders. En drift som kan gøre det sværere
for mænd at forstå gængse måder at afvise på

som fx undskyldninger. På den anden side
eksisterer der en kulturel opfattelse af, at
mænds ”vedholdenhed” skyldes opportunisme
i situationen eller relationen. Det vil sige,
mænd anses ikke at have svært ved forstå
gængse afvisninger. Udfordringen ligger
i at acceptere afvisninger, fordi det for nogle
mænd kan opleves ydmygende at blive afvist
seksuelt (Holland et al., 1998; Johansen et
al., 2019; O’byrne et al., 2006; O’Byrne et al.,
2008; Powell, 2010).
Som interviewuddraget illustrerer, er eftergiven
hed også her formet af ofrets vurderinger af
konsekvenserne ved at fastholde sine afvisnin
ger. Vedholdenhed er således betinget af, at
ofret allerede har responderet med verbal eller
fysisk modstand, som ikke er blevet respekteret.
Eftergivenhed kan derfor ikke ses som udtryk
for modstand mod overgreb uden at kende de
individuelle livserfaringer, den relationelle
kontekst og omstændighederne omkring
overgrebet (se også Gavey, 2005, s. 158–161).
Modstand gennem passivitet
Passivitet indgår som en central modstands
respons blandt fagpersonernes erfaringer.
Fagpersonerne beskriver, at passivitet kan
være formet af forskellige forhold. I fag
personernes erfaringer finder vi, at passivitet
kan begrundes med ”dissociation”, ”tonisk
immobilitet”, kulturelle kønsnormer, at sove,
alkohol eller narkotiske stoffer og andre
sociale omstændigheder, hvor ofret oplever
et begrænset handlerum. I forhold til det at
sove samt alkohol- eller narkotikapåvirkning
kan passivitet ikke tolkes som en bevidst
modstand fra ofret, men vil snarere tolkes
som et led ved opportunistisk magtanvendelse
(se kapitel 4). Dog er eksemplerne med her,
idet de kan tolkes som en indirekte afvisning
til sex, da de ikke er udtryk for samtykke.
Dissociation1 er et begreb anvendt inden for
klinisk psykologi, hvor der dog ikke findes en
samstemmende definition. Dissociationsteorien
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centrerer sig om, at der kan ske en spaltning
af tankeprocesser, følelser og krop, som burde
være forbundet. Det kan fx være en følelse
af at forlade sin krop under et overgreb.
Karakteriseringen af sådanne erfaringer som
dissociative har mødt kritik i den respons
baserede retning, hvor spaltningen også kan
ses som en imaginær måde for ofre at skabe
sammenhæng på, der kan være central for
at udholde overgreb (Wade, 1997, s. 30).
Tonisk immobilitet er et begreb, som inden
for klinisk psykologi refererer til en tilstand,
som både kan findes i dyr og mennesker.
Det er en ufrivillig handlingslammelse, der
kan opstå ved oplevelse af intens frygt. Det
kan fx være følelsen at være fanget i sin egen
krop under overgreb.
Blandt fagpersonerne beskrives passivitet
både som en uovervejet (prærefleksiv) og en
overvejet (refleksiv) form for respons. Når
passivitet italesættes som en uovervejet måde
at respondere på, er det blandt andet med
afsæt i den polyvagale teori (Porges & Peper,
2015). Teorien er en evolutionsfysiologisk
forklaringsmodel for, hvordan mennesker
kan reagere under livstruende omstændig
heder ved hjælp af et autonomt nervesystem.
Nervesystemet gør os i stand til at kæmpe,
flygte eller fryse per automatik ved hjælp af
biologiske mekanismer i hjernen, som vi
mennesker har til fælles med andre dyr som
reptiler (Porges & Peper, 2015).
Ifølge teorien er passivitet under fx seksuali
serede overgreb en automatisk reaktion, som
har til formål at sikre vores overlevelse, når
vi er truet på livet, og som træder i kraft
uafhængigt af ”kvinders tanker, intentioner
og følelser” (Porges & Peper, 2015, s. 45).

De fagpersoner, der trækker på denne teori,
beskriver, at ofre i praksis kan have forskellige
oplevelser af passivitet.
Der er rigtig mange, der beskriver, at de
stivner. Og de beskriver også, at de stivner,
hvis andre gør tilnærmelser til dem. ’Så
lå jeg bare der stiv af skræk og lod dem
gøre, hvad de ville ’. Men der er også
mange, der beskriver den dér kollaps
tilstand, hvor de bare bliver helt slappe.
Og så er der i både frys- og kollapstil
standen, den der dissociative tilstand,
hvor de har fornemmelsen af at forlade
sig selv helt eller delvist.
Nogle fagpersoner beskriver, at de trækker på
teorien, når de sammen med ofrene skal skabe
mening i deres passive responser, fordi teorien
indeholder en forklaring, der kan løfte følelsen
af ansvar af ofrene, da der er tale om fysiologiske
mekanismer, som ofrene ikke selv er herre over
(Möller et al., 2017). Ikke desto mindre kan
de fysiologiske mekanismer tolkes som udtryk
for, at ofrene ikke ønsker at være i situationen
og agerer for at få overgrebet overstået så
hurtigt som muligt. For både ofre og omverden
kan det muligvis være lettere at se bort fra
forventninger om direkte modstand, når
passivitet er resultatet af en fysiologisk proces.
Og der har vi et stort arbejde med at
forklare dem, at det er fysiologiske reakti
oner i kroppen, og dem bestemmer de
ikke selv over [pause]. Så vi arbejder lidt
teknisk ud fra den polyvagale teori, som
er sådan en teori om, hvordan nervesyste
met reagerer over for fare, og hvordan det
reagerer mest hensigtsmæssigt i forhold
til at sikre organismens overlevelse.

Overordnet set kan dissociation referere til, at ”two or more mental processes or contents are not associated or integrated. It is usually
assumed that these dissociated elements should be integrated in conscious awareness, memory, or identity” (Cardeña, 1994, s. 15).
1

Hos mennesker refererer tonisk immobilitet til ”an involuntary, temporary state of motor inhibition in response to situations
involving intense fear.” (Möller et al., 2017).
2
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Enkelte fagpersoner beskriver, at de i dag
også møder unge kvinder, som selv trækker
på idéerne fra den polyvagale teori, når de
beskriver egne passive modstandsresponser,
hvilket de ikke gjorde for nogle år tilbage.
Teorien kan således også forme dét, der
samfundsmæssigt accepteres som legitime
responser, og derigennem afhjælpe skyldfølel
sen hos ofre for seksualiseret vold. Samtidig
peger fagpersoner på, at der er centrale for
skelle i de måder, passivitet kan udvikle sig
på, og at den polyvagale teori derfor ikke er
tilstrækkelig for at forklare passivitet som en
form for modstand.
(…) og det kan jo have mange former, det
kan være fra, at man simpelthen er para
lyseret af skræk, fordi man ikke ved, om
man skal dø, hvor det er sådan en ren
fysiologisk reaktion, at man bare lukker
fuldstændig ned, fordi det er en overlevel
sesmekanisme. Til en mindre grad af det,
hvor det er sådan, at man helst ikke vil
lave dårlig stemning eller ikke være sådan
en kedelig type, eller man er i tvivl, hvad
skal man egentlig gøre her, hvad er nor
malt? (…) eller også at man selvfølgelig
bare er bange eller tænker, ’okay, nu skal
vi bare have det her overstået, så kan jeg
gå hjem bagefter’, eller sådan ’nu gider
jeg bare ikke at sige ”nej” mere’. Så det
spænder jo ret vidt, lige i forhold til det
med ikke at gøre så meget.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan vejen
til passivitet ikke alene er baseret på frygt,
men også kan være formet af kulturelle for
ventninger til høflighed, omsorg for udøvers
følelser og den sociale stemning ( Johansen,
2021; Katz & Tirone, 2010; Powell, 2008).
Ligesom oplevelsen af manglende respekt
og en bevidst erkendelse af, at overgrebet
kommer til at ske uanset afvisninger, kan
være medvirkende til passivitet. Således kan
passivitet blive den sidste respons i en række
af forudgående former for modstand som

fx at sige ”nej” eller komme med undskyld
ninger, hvilket kan vidne om udøverens
forsætlighed (Coates & Wade, 2007).
En enkelt fagperson forholder sig kritisk til
den evolutionsfysiologiske årsagsforklaring
for passivitet. Her er fokus på samspillet
mellem forhold, som fagpersonen har erfaret
kan have en indvirkning på ofres passivitet.
Det kan være forhold som individuelle livser
faringer, relationelle betingelser og kulturelle
normer.
(…) Man bliver altid sammenlignet med
dyr, og dyr fryser jo, når de står på en
motorvej, og der kommer en bil. Ja, det
gør de, men nu er vi altså tilfældigvis
ikke dyr. Og vi tænker og snakker og
har begreber for ting. Og vi har også
netop de der habituelle kønsnormer,
som betyder rigtig meget for, hvordan
vi reagerer i den der situation. Så hele
det, man snakker om bagefter, med skyld
og skam, det har rigtig meget at gøre
med, at man ikke har kunnet gøre noget,
fordi man ikke har nogen vaner for sådan
en situation.
Fagpersonen peger her på, at passivitet også
kan være foranlediget af fraværet af vaner for,
hvordan ofret bør agere, og være formet af
nogle kulturelle forventninger til, hvordan
man bør agere som henholdsvis kvinde og
mand. Disse forventninger kan også være
knyttet til heteroseksuel sex.
(…) Og så er der også det med køn, for
dels er der en opfattelse af kvinders sek
sualitet, og kvinder indordner sig under
mænd og så videre, men der er jo hele
den der måde, vi som enkeltperson gør
køn på, og som jo kan være, at vi ikke
slår fx. Vi [kvinder] laver ikke larm. Vi
[kvinder] skaber ikke ballade. Så derfor
er vi [kvinder] måske også lidt hurtigere
til at underkaste os.
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Lignende beskrivelser genfindes i forskning
på området, hvor det beskrives, at der kan
være en kulturel forventning om, at kvinder
skal være seksuelt tilgængelige, ikke ”snerpede”
og sørge for en positiv stemning, mens der
kan være forventninger om, at mænd altid
har lyst til sex og initierer seksuel aktivitet
(Carmody, 2015; Dahl et al., 2018; Gavey,
2005; Holland et al., 1998; Jackson, 1978,
2003; Jackson & Scott, 2010; Johansen et al.,
2019; Johansen, Pedersen, et al., 2020; Powell,
2010).
Flere fagpersoner erfarer, at sådanne forvent
ninger kan sætte rammerne for, hvordan nogle
ofre kan opleve at have et indskrænket handle
rum. Det indikerer, at passivitet ikke nødven
digvis er resultatet af fysiologiske mekanismer,
men også kan være formet af kønnede sociali
serede handlemønstre og hensyntagen til den
relation, ofret har til udøver. Hvis ofret har
tillid til udøver, fordi udøver fx er en ven, kan
et skift i udøvers karakter og stemningen også
lede til passivitet, fordi ofret bliver chokeret.
Ja, det er jo der, det er så vildt chokerende
for dem, ikke. (…) Det kan også være at
møde tidligere bekendte, og ’skal vi ikke
gå i byen sammen?’ ’Nej, lad os lige gå
hjem og tage en drink først’. Og der kan
være flere, men hun har tillid til dem,
fordi hun kender dem fra højskolen. Og
så har vi pludselig en gruppevoldtægt.
Vejen til passivitet kan også gå gemmen
alkohol, narkotiske stoffer eller sovemedicin
og kan i nogle tilfælde skyldes, at udøver har
tilsat narkotiske stoffer til ofrets drink, eller at
narkotiske stoffer er en del af den seksuelle
interaktion, som det er tilfældet for nogle
unge homoseksuelle mænd i prostitution.
Det er blandt fagpersonerne refereret til som
drug-rape.
Flere fagpersoner beskriver, at kvinder har
oplevet at blive voldtaget, hvor de enten var
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ved bevidsthed, men passiveret af narkotiske
stoffer, eller voldtaget under blackout fra
alkohol eller sovemedicin, og hvor de derfor
kun husker sporadiske hændelser fra overgre
bet. Her kan passivitet snarere tolkes som
resultatet af en opportunistisk magtanvendel
se end som en overvejet eller uovervejet form
for modstand fra ofret. Responsen beskrives
derfor ikke nærmere i dette afsnit (se afsnit
tet ”Magtanvendelse ved opportunistisk
udnyttelse” i kapitel 4).
Flere fagpersoner har erfaringer med ofre,
der kan respondere med passivitet efter over
vejelser om, hvad der kan få afsluttet overgrebet
hurtigst muligt og involverer mindst risiko
for andre former for vold. Det kan fx være,
at ofret vurderer, at det kan få konsekvenser
enten i situationen eller senere for hende selv
eller hendes børn, hvis hun responderer med
direkte verbal eller fysisk modstand. Eller det
kan være, at ofret erfarer, at direkte modstand
eller undskyldninger ikke respekteres, og at
passivitet derfor vil indebære mindre sand
synlighed for fysisk vold eller grovere overgreb.
Særligt i parforhold med vold kan seksualise
rede overgreb være blevet normaliseret, så
overgrebet for ofrene ikke nødvendigvis
opfattes som en livstruende situation, men
som en situation, som de skal udholde.
Altså, jeg har rigtig mange ofre, som har
været i parforhold med psykisk vold i
rigtig mange år, og de venter jo bare til,
at det er overstået.
At forholde sig passivt under overgreb
kan derfor ikke alene forklares ud fra den
polyvagale teori, fordi seksualiserede overgreb
ikke nødvendigvis i alle tilfælde vil fremkalde
frygt for eget liv. Ligesådan kan det for nogle
ofre være en bevidst måde at udholde og få
overgrebet afsluttet så hurtigt som muligt
på og forebygge en eskalering i udøverens
handlinger.
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Modstand gennem at foregive nydelse og
venlighed
Den sidste form for modstand, som vi har
fremanalyseret i fagpersonernes erfaringer, er,
når ofre foregiver nydelse og er venligt stemte
over for udøveren med henblik på at få over
grebet afsluttet så hurtigt som muligt. Her
er ikke tale om samtykke, men en måde at
respondere på, som er formet af det ulige
magtforhold, der er mellem offer og udøver
i fx et parforhold med vold. Denne respons
kan tolkes som det, der på engelsk kaldes
”fawning”, som refererer til at få nogens
velvilje og behage vedkommende (Cambridge
Dictionary, besøgt 14.01.22). Det er en respons,
som både beskrives blandt kvinder i parfor
hold med vold, og af kvinder, der ikke har en
nær relation til udøveren, men som ønsker at
bevare en positiv relation.
Enkelte fagpersoner har erfaringer med
kvinder, der har været udsat for partnervold,
som foregiver nydelse for at undgå partnerens
vrede eller vold (se også Bjørnholt & Helseth,
2019). I parforhold med vold kan ”fawning”
ved at foregive nydelse komme i forlængelse
af responsen eftergivenhed og passivitet, hvor
responserne tilsammen har til formål at
afslutte overgrebet hurtigst muligt.
I selve situationen, der spiller de med
[pause], foregiver at nyde det. Foregiver at
gerne ville det eller hægter sig af følelses
mæssigt og bare ligesom bliver robotagtige
og adlyder. Altså, ’vend dig om’, og så
vender man sig om. ’Gå derhen og gør
det’, og så gør man det. Man hægter sig
selv af. De to responser er de mest almin
delige, jeg hører om. At man lader, som
om at man også synes, at det er rart, fordi
så er det hurtigst muligt overstået, og det
handler jo meget om, hvad det er for
erfaringer, man får med den, der udsætter
en for overgreb. Ved man, at så slutter det
hurtigt, jamen så er det en god ide, at det
er den respons, man har.

Interviewuddraget illustrerer, at ofre kan
tilpasse deres måder at respondere på i for
hold til de erfaringer, som de har med udøveren.
At foregive nydelse beskrives tilsvarende af
enkelte andre fagpersoner som en strategi for
at få overgrebet overstået. Det kan være en
respons, som ofre anvender, når de erfarer,
at andre former for direkte og indirekte
responser ikke respekteres. Det vil sige, når
ofre tidligere i processen har afvist, og dette
ikke er blevet respekteret af udøveren.
At simulere orgasmer er blandt fagpersonerne
og i forskningen beskrevet som en af de
former for følelsesarbejde, som kvinder
udøver i forbindelse med seksualiserede
overgreb i parforhold med vold, men også
i forhold til at afslutte uønsket heteroseksuel
”sex” generelt, hvor tidligere former for afvis
ninger ikke er blevet respekteret (Beres, 2018;
Frith, 2018; Tarzia, 2021; E. J. Thomas et al.,
2017). Det kan derfor ikke identificeres som
en modstand mod overgreb, uden at undersøge
relationen mellem parterne og det handlerum,
som ofret har oplevet at have for at afvise og
få sin afvisning respekteret.
Så har gerningspersonen måske givet
udtryk for, at han vil have penetrations
sex, men det har hun så måske fået afvist,
og så har hun i stedet tilbudt et blowjob,
men det er ikke fordi, at hun har haft lyst
til det. Hun er gået på kompromis, for
’jamen, så kan det være, det holder op’.
Jeg har også nogle andre, som har beskre
vet; ’okay, hvordan får jeg det her til at
stoppe? Altså, så lader jeg som om, jeg får
en orgasme, og så plejer sådan noget her
jo at stoppe’. Det selvom at det har været
rigtig ubehageligt, og det ligesom bare
har været en simulering.
Dette interviewuddrag illustrerer, hvordan
samtykke ikke kan tolkes uafhængigt af
magtbalancen i den enkelte situation og
i relationen mellem parterne. Interview
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uddraget illustrerer endvidere, at kvindens
handlerum ikke alene er formet af relationen
til udøveren og dennes magtanvendelse, men
også af kulturelle forventninger til hendes
rolle i heteroseksuel sex. Derfor kan det at
foregive nydelse måske være en særlig mod
standsrespons, som kvindelige ofre praktiserer,
når de i processen erfarer, at andre former for
modstand ikke respekteres.
For ofre kan ”fawning” og særligt det at fore
give nydelse ifølge nogle fagpersoner være
ydmygende, fordi deres måde at respondere
på ikke vil blive opfattet som modstand, men
som delagtig og samtykkende af omverdenen.
Det understreger, at det at samtykke til sex
ikke kan vurderes uafhængigt af modpartens
magtanvendelse, relationen mellem parterne
og de øvrige omstændigheder for overgrebet.

Opsummering

Dette kapitel har belyst, hvordan ofre kan
respondere op til og under seksualiserede
overgreb. Kapitlet har vist, hvordan ofres
responser kan tolkes som modstand, når de
har til formål at afvise, afslutte eller afværge
uønsket seksuel aktivitet. Ved at vise, hvordan
ofres måder at respondere på altid er formet
af det handlerum, som de oplever at have,
bidrager kapitlet til at udvide forståelsen af,
hvad der kan ses som modstand. Et centralt
resultat i analysen er således, at ofres måder at
respondere på ikke kan tolkes som modstand
uden at inddrage kontekstuelle forhold.
Analysen i kapitlet viser, at fire forhold har
betydning ofres oplevelse af eget handlerum:
1) relationen til udøver, 2) kontekst for over
grebet, 3) kulturelle forventninger og 4)
individuelle livserfaringer. De fire forhold har
indflydelse på, hvilke muligheder ofre oplever
at have for at respondere på udøvers handlinger.
Ofres responser kan kategoriseres som hen
holdsvis 1) direkte modstand og 2) indirekte
modstand. Både de direkte og de indirekte
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responser kan komme i forlængelse af hinanden
og komme til udtryk gennem ord eller fysiske
handlinger. Fælles for ofrenes måder at re
spondere på er, at de forsøger at få udøverens
overgreb afværget eller overstået så hurtigt
som muligt.
De direkte former for modstand stemmer
i vid udstrækning overens med kulturelle
opfattelser om ”rigtige” måder at afvise sex
på såsom at sige ”nej” eller skubbe personen.
De indirekte former for modstand er 1)
undskyldninger, 2) passivitet på grund af
frygt, søvn, alkohol- og stofpåvirkning eller
for at afværge en eskalering, 3) eftergivenhed
for vedvarende pres og 4) foregivelse af
nydelse i situationer, hvor ofre kan frygte
udøvers repressalier.
Analysen peger på, at passivitet, eftergivenhed
og foregivelse af nydelse ikke kan tolkes som
modstand uden at kende omstændighederne
omkring overgrebet og den relationelle kon
tekst. Analysen peger også på, at kulturelle
opfattelser af hvordan heteroseksuel sex
udspiller sig, kønsroller i seksuel interaktion,
og hvordan voldtægt udspiller sig kan påvirke
ofres responser og udøveres magtanvendelse.
Således kan overgreb ikke identificeres uden
at undersøge magtforholdet mellem partnerne,
og det handlerum ofre har haft for at samskabe
interaktionen. Denne viden har betydning
for, hvordan vi samfundsmæssigt og i et
professionelt møde vurderer om det, der
er foregået, har været samtykkende.
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Kapitel 6

Resultater
– Psykosociale
følgevirkninger
efter seksuali
serede overgreb
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I dette kapitel præsenterer vi de primært
psykosociale følgevirkninger, som fagperso
nerne beskriver, at ofre kan opleve efter sek
sualiserede overgreb, samt forhold der kan
have betydning for udviklingen af disse.
Følgevirkninger er centrale at være opmærk
som på for både fagpersoner og pårørende,
for det første fordi de har betydning for ofres
psykosociale trivsel, og for det andet fordi de
kan have indflydelse på, om ofre søger hjælp.
Kapitlet indeholder en model og analyse af
forhold, der kan have en indvirkning på
udviklingen af de fire psykosociale følgevirk
ninger: tvivl, skyld, skam og mistillid.
De fire følgevirkninger er omdrejningspunk
tet i kapitlet, idet de går igen på tværs af
fagpersonernes beskrivelser. I den forbindelse
finder vi det centralt at gøre opmærksom på,
at det at være flov eller skamme sig efter en
seksuel erfaring ikke i sig selv gør det til
overgreb. Når vi her behandler tvivl, skyld,
skam og mistillid er det som psykosociale
følgevirkninger, der er direkte relateret til en
underliggende følelse af at være blevet mis
brugt (Kelly 1987, s. 58), som typisk vil være
årsagen til, at ofrene henvender sig for at få
støtte efter seksualiserede overgreb.
Kapitlet består af to hovedafsnit. Det første
afsnit indeholder en model for forhold der
har betydning for udviklingen af fysiske,
psykiske og sociale følgevirkninger efter at
have været udsat for seksualiserede overgreb.
Det andet afsnit indeholder en analyse af,
hvordan forhold i ofrenes erfaringer, der kan
lede til tvivl, skyld, skam og mistillid, kan
være relateret til kulturelle opfattelser. Afsnit
tet indeholder seks underafsnit, hvor disse
sammenhænge analyseres. Kapitlet afsluttes
med en opsummering.
Fire centrale psykosociale følgevirkninger:
tvivl, skyld, skam og mistillid.
I undersøgelsen har vi spurgt til, hvilke følge
virkninger fagpersonerne har erfaringer med,

at ofre for seksualiserede overgreb kan have i
tiden efter overgrebet/overgrebene. Tiden
efter overgrebet skal forstås i bred forstand og
kan være fra timer til flere måneder eller år
efter overgrebet/overgrebene. Overordnet
finder vi tre typer af følgevirkninger i fagper
sonernes erfaringer: 1) fysiske, 2) psykiske og
3) sociale følgevirkninger. I den forbindelse
fremhæver fagpersonerne en række individu
elle, relationelle og samfundsmæssige for
hold, der kan have indflydelse på udviklingen
af disse følgevirkninger hos ofrene.
Figur 2 er en model over de forhold, der
kan have indflydelse på udviklingen af følge
virkninger efter at have været udsat for
seksualiserede overgreb. Figuren illustrerer,
at følgevirkninger af at have været udsat
for seksualiserede overgreb formes i et
komplekst samspil mellem individuelle,
relationelle og samfundsmæssige forhold
omkring og efter overgrebet. Modellen er
ikke en udtømmende liste over forhold af
betydning for udviklingen af følgevirkninger,
men tager udgangspunkt i fagpersonernes
beskrivelser. Den amerikanske forsker
Rebecca Campbell og kollegaer har tidligere
udviklet en socialøkologisk model for følge
virkninger af seksuel vold, som indeholder
flere af de samme forhold som figur 2
(Campbell et al., 2009).
Figur 2 illustrerer, hvordan følgevirkninger af
at have været udsat for seksualiserede over
greb kan være formet af forhold på et indivi
duelt, relationelt og samfundsmæssigt niveau,
der knytter sig til 1) omstændigheder op til
og under overgrebet, 2) omstændigheder efter
overgrebet og 3) kulturelle opfattelser knyttet
til kønsroller, heteroseksuel sex og voldtægt.
Der er en gensidig påvirkning mellem alle
tre former for forhold, som også danner
grundlag for udviklingen af fysiske, psykiske
og sociale følgevirkninger.
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Figur 2. Forhold der kan have en indvirkning på udviklingen af følgevirkninger efter seksualiserede overgreb
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• Udøvers reaktioner efter overgrebet
• Nære relationers reaktioner efter
overgrebet
• Fagpersoners reaktioner efter
overgrebet

Individuelle forhold

•
•
•
•

Overgrebets karakter
Ofrets handlinger op til overgrebet
Ofrets responser under overgrebet
Ofrets reaktioner efter overgrebet

Fysiske, psykiske
og sociale
følgevirkninger

Fagpersonerne beskriver følgende fysiske,
psykiske og sociale følgevirkninger i inter
viewene:
• Fysiske følgevirkninger: Kvalme, hovedog mavepine, søvnbesvær og fysisk
ubehag omkring underliv, krop og/eller
seksuelle aktiviteter.
• Psykiske følgevirkninger: Skyldog skamfølelse, tvivl, PTSD, angst,
depression.
• Sociale følgevirkninger: Svækket tillid
til andre mennesker, udfordringer med
at etablere og/eller vedligeholde sociale
relationer, udfordringer med at passe
uddannelse eller arbejde.
Flere af følgevirkningerne er også at finde i
tidligere dansk og international forskning
(Arcel et al., 1978; Balvig & Kyvsgaard, 2009;
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Campbell et al., 2009; Hansen et al., 2021;
Heinskou Bruvik et al., 2017).
Et centralt fund på tværs af fagpersonernes
beskrivelser er, at følgevirkningerne vil være
forskellige ofrene imellem. Det vil sige, at
selvom vi i de følgende afsnit fremhæver de
psykosociale følgevirkninger tvivl, skyld, skam
og mistillid, så kan fundene ikke generaliseres
til alle ofre for seksualiserede overgreb. Nogle
ofre kan således opleve enkelte eller flere af
de nævnte følgevirkninger, mens andre måske
ikke oplever nogen af de disse (Hester &
Lilley, 2018; Pedersen, 2008, 2009).
For alle fagpersonernes vedkommende er
tvivl et tilbagevendende tema, som udfoldes
i samtaler med ofre for seksualiserede over
greb. For fagpersonerne er tvivl central at
afhjælpe for at bearbejde følgevirkninger
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som selvbebrejdelse, skam og mistillid. På
trods af at fagpersonerne møder kvinder og
mænd, som selv har henvendt sig grundet
negative følgevirkninger, kan ofrene være i
tvivl om, hvordan de skal skabe mening i og
forstå deres erfaringer. Skyld- og skamfølelse
fremhæves blandt alle fagpersonerne som
forbundne følelser, som ofre kan være påvirket
af efter seksualiserede overgreb. Disse følelser
kan have en negativ betydning for ofrenes
tilbøjelighed til at søge hjælp (se også Balvig
& Kyvsgaard, 2009; Hansen et al., 2021;
Heinskou Bruvik et al., 2017).
I undersøgelsen forstår vi ”skyld” som følelsen
af det ”ansvar som en person, en genstand eller
et forhold bærer ved at være årsag, grund eller
anledning til, at noget er gået galt, har udviklet
sig uheldigt, kan kritiseres” (Den Danske
Ordbog b). Det betyder ikke, at ofret er an
svarligt for overgrebet, men det er ofrets følelse
af ansvar, som skyld her refererer til. I analysen
anvender vi ofte selvbebrejdelse, selvom skyld
er det begreb, som fagpersonerne anvender.
Det skyldes, at fagpersonernes erfaringer
typisk illustrerer, at nogle ofre kan bebrejde sig
selv ved at påtage sig ansvaret for overgrebet.
”Skam” forstår vi som en ”ubehagelig følelse
af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af
bevidstheden om at have gjort noget forkert
eller pinligt” (Den Dansk Ordbog c). Skam
er således knyttet til kulturelle opfattelser
af, hvad der er rigtig og forkert – uanset om
disse opfattelser er baseret på viden, og følelsen
dermed er berettiget. Når det gælder seksua
liserede overgreb, skal skam ikke ses som en
indikation på, at ofret har gjort noget forkert.
Skam kan opstå, når ofret erfarer, at overgrebet
ikke er i overensstemmelse med egne værdier
eller omverdenens forventninger. Skammen
knytter sig således til en reel eller forestillet
negativ reaktion fra andre, som også vil være
formet af kulturelle opfattelser af rigtigt og
forkert (Gilligan, 2003; Sayer, 2011; Weiss,
2010). Skam kan ses som en prærefleksiv

måde at erkende forhold i ens erfaringer på.
Det vil sige, at følelsen af skam kan fortælle
noget andet end den umiddelbare opfattelse,
som man selv eller andre har af ens erfaring
( Johansen et al., 2019; Miriam, 2007, s. 223).
For ofre kan tvivl opstå i relation til 1) at
forstå egne erfaringer med uønsket seksuel
aktivitet som overgreb og 2) at føle sig beret
tiget til at være negativt påvirket af erfarin
gerne. Oplevelsen af tvivl kan være forbundet
til følelser af at bære et ansvar for overgrebet/
overgrebene og efterfølgende at føle, at man
som offer har handlet forkert. Det hænger
sammen med, at tvivlen kan være formet af
en form for uoverensstemmelse mellem egne
erfaringer og kulturelle opfattelser af, hvor
dan heteroseksuel sex og voldtægt udspiller
sig (Gavey, 2005; Johansen et al., 2019; Kahn
et al., 1994). Det vil sige, at det billede, ofre
kan have af, hvordan overgreb eller sex fore
går, ikke matcher de erfaringer, de har.
I det følgende afsnit udfolder vi, hvordan
tvivl, skyld, skam og mistillid er relateret til
kulturelle opfattelser knyttet til køn, hetero
seksuel sex og voldtægt. Disse kulturelle
opfattelser er samfundsmæssige forhold, som
både kan forme individuelle og relationelle
forhold omkring overgrebet.

Seks kulturelle opfattelser,
der kan muliggøre psykosociale
følgevirkninger
I analysen kan vi se, at tvivl, skyld og skam og
mistillid kan hænge sammen med kulturelle
opfattelser af kønsroller i forhold til hetero
seksuel sex, og hvad der karakteriserer en
voldtægt, uden at disse opfattelser alene kan
forklare følgevirkningerne en-til-en. En pointe
i den forbindelse er således også, at der ikke
nødvendigvis altid vil være en-til-en kausal
sammenhæng mellem overgreb og forskellige
følgevirkninger. Betydningen, som seksualise
rede overgreb kan få i ofres liv, kan også være
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påvirket af omverdenens reaktioner, udøverens
efterfølgende handlinger og ofrets tidligere
erfaringer (Gavey & Schmidt, 2011).
Tabel 5 indeholder en oversigt over 1) forhold
i ofrenes erfaringer, som kan give anledning
til følelser af tvivl, skyld og skam og mistillid,
og 2) kulturelle opfattelser, som både fagper
sonerne og litteraturen på området peger på,
kan være med til at muliggøre disse følelser.
Organiseringen af forholdene i tabellen er
baseret på en fortolkning af, hvordan forhold
i ofres erfaringer kan være påvirket af kultu
relle opfattelser beskrevet i forskning på
området (se fx Dahl et al., 2018; Gavey, 2005;
Holland et al., 1998; Jackson, 1978; Jackson
& Scott, 2010; Johansen, 2016; Johansen et

al., 2019; Kelly, 1988; Powell, 2010; Skov &
van Mastrigt, 2021).
Følgevirkningerne kan ikke forstås isoleret
fra, hvad der kulturelt set opfattes som legitime
reaktioner både før, under og efter overgreb.
Kulturelle opfattelser af, hvilke følgevirkninger
ofre kan have, hvornår disse kommer, hvordan
de kommer til udtryk, og hvor lang tid de
står på, kan være medvirkende til, at ofre
med erfaringer, der falder uden for disse, kan
føle sig ”forkerte” (Gavey & Schmidt, 2011;
Pedersen, 2008). Nogle forskere kritiserer
fokuseringen på traumer, når det ikke at føle
sig traumatiseret bliver afvigende, da det
fratager ofre deres egen forståelse af den

Tabel 5. Forholdet mellem kulturelle opfattelser og forhold, der kan forme tvivl, skyld, skam og mistillid
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Forhold i ofrenes erfaringer, der kan bidrage til tvivl,
skyld, skam og mistillid

Kulturelle opfattelser

•
•
•
•

Sex forventes i nogle sammenhænge

 un inviterer manden/mændene med hjem
H
Hun tager selv kontakt til manden
Hun går selv med manden hjem
Han er i prostitution

• H
 un kender manden og stoler på ham
• Hun ved, at manden er vellidt af andre
• Hun har tidligere haft samtykkende sex med manden

Udøvere er ikke ”almindelige”

• H
 un oplever manipulation fx grooming
• Hun oplever en gensidighed til at starte med i den seksuelle
aktivitet, men bliver pludseligt ydmyget og nedgjort undervejs.

Voldtægt begås med fysisk
tvang

• H
 un indvilliger i ”sex” med sin partner for at tilfredsstille hans
behov/undgå hans vold
• Hun har få eller ingen positive seksuelle erfaringer, hvor der har
været fokus på hendes seksuelle nydelse og behov

Kvinder skal stå seksuelt til
rådighed og sørge for den
”gode” stemning

• H
 un afviser sex, men giver efter for mandens vedvarende pres og
påtrængenhed i situationen
• Hun bliver handlingslammet og dissocierer under overgrebet
• Hun kan ikke huske og gengive overgrebet i detaljer på grund af
alkohol, euforiserende stoffer eller medicin
• Hun er blevet tvunget til at foregive at nyde og samtykke

Ofre skal sige ”rigtigt” fra

• H
 an er blevet presset til at have sex med en kvinde af venner.
• Han kan ikke afvise sex, fordi omverdenen forventer, at han har
sex
• Han er blevet udsat for overgreb af en kvindelig/mandlig partner

Mænd har altid lyst til sex
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betydning overgreb kan have i deres liv
(Gavey & Schmidt, 2011; Pedersen, 2008).
Det kan få ofre til at betvivle deres egen
virkelighedsopfattelse, påvirke helingsprocessen
og tilbøjeligheden til at søge hjælp.
Kulturelle opfattelser af kønsroller i forhold til
heteroseksuel sex, og hvordan voldtægt udspiller
sig, som vi har fremhævet i tabel 5, kan både
være indlejret hos ofrene selv, og komme til
udtryk i mødet fx udøver, pårørende og pro
fessionelle. Nogle kulturelle opfattelser har
fagpersonerne beskrevet, andre har vi fortolket,
når vi har perspektiveret tværgående tendenser
i interviewene til forskning. I de kommende
underafsnit behandler vi de forskellige kul
turelle opfattelser enkeltvis, men i ofres
erfaringer indgår de typisk i samspil og
hænger sammen med andre livserfaringer.
Sex forventes i nogle sammenhænge
Enkelte fagpersoner beskriver, hvordan kvinder,
der enten selv har inviteret manden eller
mændene med hjem, eller som har taget den
indledende kontakt ved at skrive eller opsøge
manden, kan være i tvivl om, hvorvidt deres
erfaringer kan ses som voldtægt eller overgreb.
Dette kan hænge sammen med, at der i nogle
sociale sammenhænge kan være en opfattelse
af, at der eksisterer en implicit forventning
om sex, som kan gøre det muligt at agere
opportunistisk eller udøve et vedvarende pres
for at have sex.
Altså, hvor det [blandt unge mænd] er
mere det dér, ”går den, så går den”. Så hvis
man lige presser lidt mere på, så kan det
være, at man er heldig og sådan noget. Det
er jo sådan noget, jeg er vokset op med,
men det har man jo bare vidst, at det
har været normalt (…), men det er lidt
ligesom i dag, at der skal det ikke være
normalt mere. Måske er det stadig lidt
normalt, men lovgivningen og forventnin
gen fra mange piger er en anden i dag.

At nogle unge mænd kan have en forvent
ning om sex under nogle omstændigheder, og
en praksis for at ”presse” unge kvinder til sex
findes ikke alene blandt ofrenes erfaringer,
men også i forskning på området (Carmody,
2015; Johansen et al., 2019; Katz & Tirone,
2010; Powell, 2010). Nogle fagpersoner
fremhæver den nye samtykkebaserede
voldtægtsbestemmelse som et tiltag, der
kan bidrage til netop at udfordre denne
opfattelse. At gå med nogen hjem eller på
anden måde vise tillid til udøveren før et
overgreb kan i nogle tilfælde blive tolket
af omverdenen som at samtykke til sex
uafhængig af konteksten.
Jeg havde en sag, hvor hun blev voldtaget,
hvor veninden siger, ’Jamen, det er da ikke
voldtægt, du gik jo selv med ham ud for at
ryge en smøg’. Og selvom han havde taget
kvælertag på hende, kunne veninden ikke
se, at det var voldtægt. En anden veninde
sagde bare, ’Det har jeg også været udsat
for’. Og så var der faktisk også en professi
onel, som sagde, ’Når du ikke har sagt
”nej”, så var det ikke en voldtægt’.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan omver
denens reaktioner på kvindens erfaring kan
være formet af kulturelle opfattelser af, hvad
der kan ses som at samtykke til sex, og hvad
der opfattes som en ”rigtig” voldtægt. Forsk
ning på området viser, at der i samfundet
stadig kan eksistere en opfattelse af, at det
at tage med nogen hjem efter en fest eller
en date involverer sex ( Johansen et al., 2019;
Powell, 2010). På den måde kan kulturelle
forventninger om sex i specifikke sammen
hænge som en date eller i et parforhold
skabe et usikkert grundlag for at identificere
erfaringer som overgreb og give anledning
til selvbebrejdelse (Weiss, 2009).
Det er der rigtig mange, der er i tvivl om,
om det egentlig er en voldtægt, fordi ’jeg
inviterede ham jo selv hjem’. Det har jeg
67

hørt rigtig mange gange. Så siger jeg:
’jamen, sagde du ”nej” på et tidspunkt?’. ’Ja,
det gjorde jeg’. ’Men så er det en voldtægt,
du har bedt ham om at stoppe, og han
gjorde det ikke, så er du blevet voldtaget’.
Som interviewuddraget illustrerer, spørger
fagpersonerne typisk også ofrene, hvordan
de har ageret i situationen for at udfordre de
kulturelle forventninger, som kan medvirke
til tvivl, og derigennem anerkende grundlaget
for det ubehag, de oplever efterfølgende.
En mindre del af interviewpersonerne har
erfaringer med unge mænd – herunder
også transkvinder, der gennem påklædning
udtrykker det, der forbindes med feminint
kønsudtryk – som er blevet udsat for seksua
liserede overgreb af partnere eller kunder.
Nu har vi haft et par stykker, som ringer
til os en gang imellem blandt andet
også nogle prostituerede homoseksuelle
mænd, og de fortæller om et miljø, hvor
vold er meget voldsomt, og voldtægter er,
jeg var lige ved at sige det, ikke dagligdag,
men det er noget, der hænder.
Her kan tvivl og skam været knyttet dels til, at
de indgår i relationer med det formål at have
sex, dels at der kan være en udpræget voldsom
hed i de seksuelle interaktioner, som gør det
svært at identificere seksualiserede overgreb.
Udøvere er ikke ”almindelige”
Hovedparten af de seksualiserede overgreb,
som fagpersoner har erfaringer med, er begået
af nogen, som ofret har haft en relation til,
fx en ven eller en nuværende eller tidligere
partner. Erfaringerne afspejler nationale om
fangsundersøgelser på området, hvor hoved
parten af de seksualiserede overgreb begås af
nogen, som ofret har været i parforhold med
eller kender, fx en ven eller kollega (Balvig et
al., 2018; Deen et al., 2018; Forskningskontor,
2020; Heinskou Bruvik et al., 2017; Kyvsgaard,
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2020; Waterhouse et al., 2016; Wingender,
2020). Det forhold står samtidig i kontrast
til en opfattelse, der historisk i samfundet har
været af, at de, der begår voldtægt, ikke er
”almindelige”, men ”særlige typer”, og nogen,
som ofret ikke kender eller er ven med
( Jackson, 1978; Johansen, 2016; Ryan, 2011).
Det kan således være svært at forene opfattelsen
af udøvere som afvigende med erfaringer med
overgreb, der er begået af nogen, som ofret
opfatter som ”almindelig” – fx en ven.
Det forhold, at ofrene typisk kender udøveren
før overgrebet, og for nogles vedkommende
er i en nær relation til, betyder, at ofrene ofte
har tillid til udøveren. Ofrene kan derfor være
påvirket af det positive indtryk, som de selv
og andre har af udøveren. Det kan danne
grundlag for både tvivl og mistillid i forhold
til at etablere nye venskaber og intime rela
tioner til især mænd (Hansen et al., 2021;
Heinskou Bruvik et al., 2017).
Hvis det er en, man har en tæt relation
til, en man har tillid til og måske endda
elsker eller holder rigtig meget af, så kan
det være endnu mere uforståeligt, at den
person kan finde på at begå et overgreb
mod en. Og det har nogle konsekvenser
i forhold til relationen til en selv og til
andre mennesker. Altså, det kan både
ramme personen på tilliden til egen
dømmekraft, men også ’hvordan skal
jeg nogensinde kunne stole på et andet
menneske igen, når denne her person,
som var en af de vigtigste i mit liv, kan
finde på at gøre det her?’
En mindre gruppe af fagpersonerne frem
hæver, at jo tættere relationen er til den,
der har begået det seksualiserede overgreb,
desto sværere kan det være at identificere
erfaringen som overgreb, og desto mindre
tilbøjelig vil ofret være til at anmelde over
grebet (Friis-Rødel et al., 2021; Kyvsgaard,
2020; Weiss, 2009). Dette kan også være
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tilfældet ved seksualiserede overgreb med
grov fysisk vold.
Den relation, man har, betyder jo vildt
meget. Er man i et kæresteforhold, eller er
det en ven, en man kender, eller ens venindes
kæreste, eller en, der har været kærester
med vedkommende, og man aldrig har
hørt noget dårligt om ham – at ’han-er-
jo-ikke-en-der-kan-udsætte-nogen-forvoldtægt’-agtigt. Så det handler meget om
den fortælling, som man har til rådighed
om den person, der udsætter en for
voldtægt, om det bliver muligt for en
at definere det som voldtægt eller sex.
Centralt i interviewuddraget er, at det at
erkende og definere sin erfaring som overgreb
kan blive udfordret af, dels hvis det er en,
man kender og har et positivt indtryk af,
og dels af hvis det er en, som andre i ens
omgangskreds har en relation til. Enkelte
fagpersoner har erfaringer med, at ofre kan
være i tvivl om, hvorvidt udøverne har mis
forstået deres kommunikation, hvilket yder
ligere kan udfordres af, hvis ofret har haft
sex med udøveren før. Det kan afspejle en
udbredt teori om fejlkommunikation som
forklaring på seksualiserede overgreb, og kan
være et led i at bevare en positiv relation til
udøver ved ikke tillægge ham negative inten
tioner ( Johansen et al., 2019; Weiss, 2009).
Det gør sig især gældende, når det er en
partner, der har begået overgreb. Det at have
et positivt indtryk af udøveren og tidligere
positive seksuelle erfaringer med samme kan
så tvivl om berettigelsen til at se erfaringen
som overgreb, der yderligere kan forstærkes
af omverdenens positive indtryk af udøveren.
Uoverensstemmelsen mellem omverdenens
opfattelse af udøveren, og den kulturelle
opfattelse af, hvem der begår overgreb, kan
derfor begrænse ofres mulighed for at fortolke
egne erfaringer som overgreb. Dette kan
samtidig få betydning for omverdenens til

bøjelighed til at anerkende ofres erfaringer
som overgreb. I nogle tilfælde, hvor offer
og udøver er del af samme sociale netværk,
erfarer fagpersonerne, at overgrebet kan
ende med at få større sociale implikationer
for ofret end for udøveren.
(…) Noget af det, vi nogle gange kan
være lidt optaget af, er også, at det er ret
interessant, at det er ofte den person, der
har været udsat for overgreb, der ender
med at droppe ud af studiet eller skifte
arbejdsplads, og der bliver sådan en
dobbelt uretfærdighed i det. Det var
ikke nok med, at man blev udsat for et
overgreb, men det gør også, at man måske
bliver nødt til at søge et andet arbejde,
hvis den, der har begået overgrebet, ikke
forsvinder fra den arbejdsplads.
Nogle fagpersoner har således erfaringer med
kvinder, der efter seksualiserede overgreb
begået af en bekendt isolerer sig eller undgår
steder, hvor udøveren befinder sig. For ofret
kan det medføre tvivl om fortolkningen af
overgrebet, selvbebrejdelse og skam, hvis
der opstår rygter og grupperinger i omgangs
kredsen af, hvem der støtter henholdsvis offer
og udøver. På den måde kan relationen til
udøveren og omverdenens positive opfattelse
af vedkommende forstærke ofrets psykosociale
følgevirkninger. Når det offentlige indtryk af
udøveren er positivt, kan det både gøre ofre
usikre på deres egen virkelighedsopfattelse,
og så tvivl om, hvorvidt andre vil tro på dem.
Voldtægt begås med fysisk tvang
Flere studier viser, at seksualiserede overgreb
begået af en fremmed og/eller med fysisk
tvang stadig præger dét, der kulturelt set for
bindes med voldtægt. Det kan påvirke ofrets
egen erkendelse og opfattelse af, hvornår et
seksualiseret overgreb kan være anmeldelses
berettiget. Ligesom det også kan påvirke
sandsynligheden for, at en anmeldelse bliver
til en sigtelse (Beck Hansen et al., 2019;
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Johansen et al., 2019; Ryan, 2011; Skov &
van Mastrigt, 2021). Dette genfindes også
blandt fagpersonerne, hvor netop fraværet af
fysisk tvang i forbindelse med seksualiserede
overgreb kan være en kilde til tvivl hos ofre.
Seksualiserede overgreb begået af en nærtstå
ende kan blive udøvet med subtil og psykisk
magt som vist i kapitel 4. Seksualiserede
overgreb, som sker i forlængelse af psykisk
vold i et parforhold, kan give nogle ofre en
opfattelse af, at det har været sex (se fx Bjørn
holt & Helseth, 2019; Johansen, Weih, et al.,
2020; Sørensen, 2013).
(…) netop fordi volden er blevet så nor
maliseret, og kvinderne i høj grad selv har
følt, at de har samtykket og indvilget i det
seksuelle, så kan de jo have en oplevelse af,
at det ikke rigtig var overgreb. Og de er jo
også socialiseret ind i de her stereotype
forestillinger omkring, hvad seksuel vold
er. Så når de en sjælden gang imellem
anvender udtryk som seksuel vold eller
voldtægt, så er det ofte, når der har været
en grad af fysisk tvang inde over. Det er
sjældent, de selv anvender det i forhold til
de andre situationer, hvor det er den psyki
ske tvang, der har været den dominerende
form, så mange kommer jo ikke i udgangs
punktet med en erkendelse af, at de også
har været udsat for seksualiseret vold.
Fagpersonen beskriver her, hvordan den
kulturelle opfattelse af voldtægt som noget,
der begås med fysisk tvang, kan påvirke
erkendelsen af overgrebet, når magtanven
delsen ikke har været fysisk. Seksualiserede
overgreb kan være betinget af en ulige
magtbalance i relationen, som kan begrænse
ofres handlerum i en konkret situation
eller et parforhold og deres mulighed for at
samskabe den seksuelle aktivitet (Bjørnholt
& Helseth, 2019; Gavey, 2005; Johansen,
Weih, et al., 2020; Kelly, 1988).
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(…) Det starter måske godt, men lige
pludselig undervejs så oplever kvinden,
at hun fx bliver udsat for psykisk vold,
mens hun har sex. (…) Og hvis udøver
så derefter begynder at presse på med, at
’nu skal vi lige gøre noget, jeg har lyst til’,
så er det ikke lige dér, man har de bedste
forudsætninger for at sige fra, fordi man
er måske lige blevet fortalt, hvor dårlig
man er til sex, eller hvor meget man
lugter, eller hvor meget man har taget på,
eller at man ser dum ud, når man gør
sådan eller sådan. Så volden, den sniger
sig på den måde ind i det seksuelle sam
vær, også selvom udgangspunktet måske
ikke har været, at man har følt sig presset
til at skulle have sex med sin partner.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan psykisk
vold under tilsyneladende frivillig seksuel
aktivitet kan indskrænke ofres handlerum og
efterfølgende få betydning for ofres erkendelse
af erfaringerne som overgreb, når der ikke er
anvendt fysisk tvang. For ofre i parforhold
med vold kan det være kilde til selvbebrejdelse
og skam, dels når situationen er startet sam
tykkende, dels når overgrebet begås af en,
som burde behandle én med respekt.
Nogle fagpersoner beskriver også tilfælde,
hvor kvinder er udsat for fysisk vold, og
partneren kort derefter initierer ”sex”, som
kvinden kan deltage i af frygt for ny fysisk vold
(se også Bjørnholt & Helseth, 2019). Seksuali
serede overgreb i parforhold udfordrer samti
dig den kulturelle opfattelse af voldtægt som
noget, der sker mellem nogen, der ikke kender
hinanden.
For de ofre, der har været udsat for overgreb
af andre end en partner, kan fraværet af fysisk
vold også give anledning til usikkerhed i
fortolkningen. Som beskrevet i kapitel 4
kan seksualiserede overgreb finde sted ved
fx stealthing (at fjerne eller undlade at bruge
et kondom under samtykkende seksuel
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aktivitet). Den type overgreb er kriminaliseret
som voldtægt i blandt andet Storbritannien,
men ikke i Danmark (Blanco, 2018). Fra
været af fysisk tvang kan gøre ofre i tvivl
om berettigelsen til at identificere erfaringen
som et seksualiseret overgreb.
(...) hun siger, at han skal bruge kondom,
og så har hun en fornemmelse af, at det
bruger han, og så vil han have sex med
hende igen senere, og så siger hun til
ham, at han skal huske at bruge kondom,
og så siger han, ’ej, men det brugte jeg
heller ikke første gang’. Og det er egent
lig først der, at det så bliver grænseover
skridende, eller at det bliver et overgreb
for hende, fordi det andet det var måske
egentlig sex, men det her med, at han så
ikke accepterer, at hun har et ønske om,
at de skal beskytte sig, så er det lige plud
selig ikke sex, så er det ikke noget, der er
samtykke omkring. Så tager han bare
noget, han gerne vil have, uden at hun
egentlig har indvilliget i det eller har haft
lyst til det.
Interviewuddraget illustrerer, hvordan en
handling kan opleves som et overgreb på
trods af fraværet af fysisk vold. Det, der gør
erfaringen til et overgreb for kvinden, er
fraværet af respekt for hendes vilje som lige
værdigt menneske, som udøveren udviser
ved at ”tage noget, han vil have” under falske
forudsætninger (se også Ebrahim, 2019;
Johansen et al., 2019). Brugen af psykiske
voldshandlinger som manipulation, nedgø
rende kritik og latterliggørelse kan udfordre
både ofres egen erkendelse og omverdenens
anerkendelse af dem som ofre for seksualiseret
vold. Sådanne responser kan få en negativ ind-
virkning på ofres psykosociale følgevirkninger.
Kvinder skal stå seksuelt til rådighed og
sørge for den ”gode” stemning
For kvindelige ofre kan seksualiserede over
greb være præget af kulturelle opfattelser af

kvinders og mænds roller i heteroseksuel sex.
Disse opfattelser kan udfordre ofres erken
delse af at have været udsat for overgreb,
og de kan få betydning for de psykosociale
følgevirkninger hos ofrene, fordi opfattelserne
kan præge den måde, omverdenen forstår og
møder ofre på.
Forskning på området har vist, at det kultu
relle billede af heteroseksuel sex historisk set
har været præget af en forståelse af, at sex er
centreret omkring mænds seksuelle begær og
lyst og kvinders rolle i at opfylde dette (Gavey,
2005; Holland et al., 1998; Johansen et al.,
2019; Mastrigt et al., 2021; Miriam, 2007;
O’Byrne et al., 2008; Pineau, 1989; Powell,
2010; Skov & van Mastrigt, 2021). Selvom
der parallelt eksisterer andre kulturelle opfat
telser af og måder at praktisere heteroseksuel
sex på, træder denne opfattelse frem i fag
personernes erfaringer med kvindelige ofre.
Nogle fagpersoner møder kvinder, der i
parforhold med vold er blevet mødt med
forventninger om, at kvinder skal stå seksuelt
til rådighed for en mandlig partners seksuelle
behov. Det er en opfattelse, som kan være
indlejret hos den enkelte kvinde, mænd der
begår de seksualiserede overgreb og hos
omverdenen. Flere fagpersoner beskriver,
hvordan en sådan opfattelse kan være med
virkende til tvivl hos kvindelige ofre om
retten til at fornemme og udforske deres egen
seksuelle lyst og blive respekteret heri. Det
gælder i særdeleshed kvinder, som har levet i
et parforhold med vold, hvor der over tid kan
ske en gradvis normalisering af seksualiserede
overgreb (se også Bjørnholt & Helseth, 2019;
Johansen, Weih, et al., 2020; Tarzia, 2021).
(…) det kan også være, at udøver fremfører
argumenter om, at det er en kvindes pligt
at tilfredsstille sin mands seksuelle behov.
Det kan også være, at udøver påstår at
have nogle videnskabelige argumenter,
altså, ’jeg har læst det og det’, og ’biologien
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siger sådan og sådan’, og ’en mand skal
helst have sex så og så ofte’, men det kan
også være argumenter hentet fra kulturelle
forståelser, at det fx er kvindens pligt at
opfylde sin mands seksuelle behov.
Interviewuddraget illustrerer, at kvinder i
parforhold med vold, kan blive mødt med
forventninger om at skulle til rådighed seksuelt
for deres partner. Fagpersonen erfarer, at
forventningerne kan være formet af idéen
om en særlig mandlig seksualdrift, som giver
mænd et særligt behov for sex. Forskning fra
den vestlige verden peger på, at opfattelsen af,
at mænd har en næsten ukontrollerbar seksual
drift, er udbredt, og kan ses som et kulturelt
bagtæppe i fx kultur- og mediefremstillinger
(Arcel et al., 1978; Gavey, 2005; Holland et
al., 2003; Hollway, 1984; Jackson & Scott,
2010). For nogle kvinder kan det være svært
at identificere uønsket seksuel aktivitet som
overgreb, når der eksisterer en idé om, at
kvinder ikke behøver at have lyst til sex for
at have sex, men bør stå til rådighed for sin
mands seksuelle behov (Miriam, 2007).
Der er der nogle stærke normer for par
forhold, og hvad skal man gøre i et par
forhold, når man er kvinde. (…) Men den
der følelse af, at man er forpligtet til at
give sin partner sex – man hører det jo
også mange steder. Nogle sexologer anbe
faler jo nærmest, at man ligesom bare går i
gang, og så kommer lysten helt af sig selv.
Der er rigtig mange diskurser omkring
parforhold og sex, og hvad kvinder bare
skal gøre, og at mænd har større lyst, end
kvinder har. Alt det spiller en stor rolle i
forhold til, hvornår man som offer over
hovedet definerer det som overgreb. (…)
Enkelte fagpersoner har mødt kvinder, som
har været udsat for partnervold, der har
indgået i uønsket seksuel aktivitet med
partneren, fordi de ikke har set deres egen
lyst som en forudsætning for sex og heller
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ikke har forventet seksuel nydelse (se også
Carmody, 2015; Holland et al., 1998; Mahar
et al., 2020; Powell, 2010). I parforhold med
vold kan kvinder således opleve, at deres
handlerum er begrænset til de betingelser
deres partners adgang til dem seksuelt skal
foregå på, og ikke om det skal foregå.
I tråd med tidligere forskning har flere fag
personer erfaringer med, at nogle kvinder
ikke altid føler sig berettiget til at afvise sex
eller bestemte former for sex, fordi de kan
blive opfattet negativt som fx ”frigide” (Frith
& Kitzinger, 2001; Gavey, 2005; Johansen,
Pedersen, et al., 2020; Powell, 2010). Her
blander den kulturelle opfattelse af kvinders
rolle om at stå seksuelt til rådighed sig med
kulturelle opfattelser af, hvad det vil sige at
være seksuelt frisindet ( Johansen, Pedersen,
et al., 2020). Hvis ofre oplever at blive set
som ”frigide”, kan deres afvisninger af sex
blive italesat som udtryk for en indskrænket
seksualmoral. Det kan bevirke, at de kan blive
i tvivl om, hvorvidt de har været udsat for
et overgreb, og hvorvidt de selv er ”sarte”.
Enkelte fagpersoner beskriver, at fysiske
følgevirkninger kan forstærke følelser af
tvivl og selvbebrejdelse for kvinder, der har
været udsat for overgreb af en partner.
(…) De begynder måske at føle væmmelse
ved sig selv, deres krop, ved sex i det hele
taget, ved deres partner. De begynder at
føle sig beskidte. Nogle kvinder beskriver,
at de fik rigtig meget brug for at gå i bad,
efter de havde haft sex, men fordi de ikke
helt er bevidste omkring dynamikken i
det, så begynder de at vende en kritik ind
mod sig selv: ’hold da op, jeg er da godt
nok mærkelig’, eller: ’jeg er da virkelig
også en dårlig kæreste, at jeg har det
sådan med sex’, og ’hvorfor er jeg sådan
en, der ikke har lyst til sex, der må da
være noget galt med mig’. De begynder
på den måde at bebrejde sig selv for de
helt naturlige reaktioner, de jo i virkelig
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heden får, fordi de er udsat for gentagne,
seksualiserede overgreb.
De negative kropslige følgevirkninger, som
kvinder kan have, bliver således ikke nød
vendigvis opfattet som en følgevirkning af
at have været udsat for seksualiserede over
greb hos ofrene selv. Som fagpersonen peger
på i interviewuddraget, så kan de negative
fysiske og psykiske følgevirkninger eksistere
side om side med kulturelle opfattelser af
kvinder som omsorgsgivere, og hvad der gør
en til en god kæreste. En måde for kvinder
at drage omsorg i et parforhold på kan være
gennem at opfylde sin partners seksuelle
behov og ikke skabe dårlig stemning ved at
afvise seksuelle invitationer (Frith & Kit
zinger, 2001; Gavey, 2005; Powell, 2010;
Tarzia, 2021). I tråd med et internationalt
studie indikerer nogle af fagpersonernes
erfaringer, at kvindelige ofres indordning
under deres mandlige partners seksuelle
behov kan ses som et følelsesmæssigt arbejde
(Tarzia, 2021).
Og det jeg synes, jeg ofte hører fra kvin
der, der lige er det ældre, det er det med,
at de… [sukker] at de er ansvarlige for
den gode stemning. Så det pres, der bliver
lagt på dem, det er jo så banalt som, ’jeg
bliver sur, hvis du ikke gør det her’, og det
kan de ikke holde ud at være i.
I tråd med andre undersøgelser beskriver
nogle fagpersoner at møde kvinder, der kan
føle, at de har ansvaret for at sikre en positiv
stemning i parforholdet eller en konkret
situation ved at stille op til det, som deres
partner eller ven vil have dem til (Bjørnholt
& Helseth, 2019; Johansen, Pedersen, et al.,
2020). For nogle kvinder kan det skabe en
erfaringsmæssig uoverensstemmelse mellem
negative følgevirkninger på den ene side, og
den kulturelle fortolkningsramme, de har til
rådighed på den anden side. Diskrepansen
herimellem kan påvirke deres tilbøjelighed til

at se sig selv som berettiget til hjælp. Enkelte
fagpersoner beskriver, at følelsen af skam
endvidere kan være formet af, at ofrene kan
føle sig delagtige i overgrebet, og det derfor
for omverdenen kan se frivilligt ud.
Og så kan det jo være nærliggende at sige
’ja’ til sex, fordi det er nemmere for at
holde den gode stemning, og man ved, at
man bliver straffet på den ene eller den
anden måde, hvis ikke man indvilliger i
det. Men deres krop reagerer jo stadigvæk
på overgrebet, selvom at de har samtykket
til det. Men hvad er det for samtykke, der
bliver givet her? Er det et samtykke? Er
det et ’ja’, som betyder, at nu går vi ind i
det her seksuelle samvær sammen på lige
fod med gensidig respekt og ligeværdig
hed – og lige meget rum for begges lyst
og nydelse?
Interviewuddraget illustrerer, at det at sam
tykke – og dermed om en handling er over
greb eller ej – ikke kan tolkes løsrevet fra den
ulige magtbalance, som præger parforhold,
hvor den ene udøver vold, og den anden føler
sig forpligtet til at sikre en ”god stemning” i
parforholdet.
Ofre skal sige ”rigtigt” fra
Et forhold, som også har en central betydning
for ofres oplevelse af tvivl, skam, selvbebrej
delse og mistillid, er kulturelle opfattelser af,
hvordan ofre bør sige ”rigtigt” fra for at undgå
seksualiserede overgreb (Frith, 2013; Gavey,
2005; Kahn et al., 1994; Kitzinger & Frith,
1999).
Som beskrevet i kapitel 5 eksisterer der kul
turelt set nogle forventninger til, hvordan
man som offer udøver den ”rigtige” modstand
over for udøveren under et seksualiseret
overgreb. Denne modstand består af direkte
kommunikation, og kan fx komme til ud
tryk ved at sige ”stop” eller skubbe. Disse
responser afviger fra, hvordan vi typisk for
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ventes at kommunikere med en partner,
venner og bekendte i andre sociale situationer
(Gavey, 2005, s. 144ff; Kitzinger & Frith,
1999). Nogle fagpersoner erfarer i tråd hermed,
at kvinder, der har benyttet indirekte mod
stand som undskyldninger, eftergivenhed
eller passivitet, kan være mere tilbøjelige til
at bebrejde sig selv efter overgreb, end ofre
der har benyttet direkte modstand.
Det har meget ofte den betydning, hvis
man ikke har råbt højt, så får man fornem
melsen af, at man ingenting gjorde, eller at
man selv var med på det. Der er sådan lidt
en sort-hvid verden, der er ligesom kun én
rigtig respons, det er, at man skubbede
ham væk eller råbte efter hjælp, eller bad
ham eller et eller andet. Den der udad
reagerende respons. Men hvis man har
gået en af de to andre veje, som jeg fortalte
om, altså gået ind i en fortvivlelse, bare
grædt eller har lukket helt af, så bliver
man meget ofte bagefter efterladt med
fornemmelsen af, at man selv var ude om
det, eller ’havde jeg lagt op til det?’, eller
’hvorfor gjorde jeg ingenting?’
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Interviewuddraget illustrerer, at der for fag
personerne ligger en terapeutisk opgave i at
synliggøre for ofre, hvordan deres handlerum
kan være formet af situationen og fysiologiske
mekanismer. Den selvbebrejdelse, som
kvindelige ofre kan opleve efterfølgende, kan
mandlige ofre tilsvarende opleve. Her erfarer
enkelte fagpersoner også, at den kulturelle
opfattelse af ”rigtig” modstand kan være
knyttet til en forventning om, at mænd
anvender deres fysiske styrke til at afværge
seksualiserede overgreb.
Fagperson: Jeg synes, at reaktionerne er
meget ens for mænd og kvinder, sådan
selvom der er nogle mænd, der også kan
føle det endnu mere ydmygende [end
kvinder], at de ikke har kæmpet imod.
Interviewer: Altså, hænger det så
sammen med, at det kan være mere
ydmygende for dem, når [afbrydes]?
Fagperson: Ja, det, tror jeg, er deres
maskulinitet, ikke? Deres selvforståelse,
deres opfattelse af at være stor og stærk,
og så kunne udsættes for den slags ting.

For ofre, der har oplevet at blive handlings
lammet under et seksualiseret overgreb, kan
selvbebrejdelse tilsvarende være knyttet til
omgivelsernes forventninger til ”rigtig” mod
stand. Hvis ofre ikke føler, at de har levet op
til idéer om ”rigtig” modstand, kan de opleve
skam over ikke at efterleve kulturelle forvent
ninger.

I interviewuddraget ser fagpersonen en
sammenhæng mellem maskulinitet og en
forventning til mænd om at kunne passe på
sig selv, som også kan farve omverdenens
responser (Connell & Messerschmidt, 2005).
Det kan betyde, at selvbebrejdelse og følelsen
af skam for mandlige ofre i nogle tilfælde
kan være formet af andre forhold end for
kvindelige ofre.

(…) dem vi ser rigtig mange af, de er
typisk gået i frys eller i kollaps eller har
dissocieret. Det sætter dem i et forfærde
ligt dilemma, fordi de synes ikke, at de
har gjort nok for at undgå det, og så synes
de, ’jamen, så er det også min egen skyld’.
Og der har vi et stort arbejde med at
forklare dem, at det er fysiologiske reakti
oner i kroppen, og dem bestemmer de
ikke selv over.

Skam kan også knytte sig til tilfælde, hvor
kvindelige ofre har været aktivt deltagende
under seksualiserede overgreb ved fx at fore
give nydelse for at få overgrebet hurtigere
afsluttet. Enkelte fagpersoner beskriver at
møde kvinder, der har foregivet nydelse under
seksualiserede overgreb ved at sige eller gøre
ting, som udefra set kan ligne samtykkende
handlinger. I tråd med andre undersøgelser
beskriver fagpersonerne, at foregivelsen kan
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være en måde at fremskynde en afslutning
af overgrebet eller undgå afstraffelse (se
også kapitel 5) (Bjørnholt & Helseth, 2019;
Johansen, Weih, et al., 2020; Tarzia, 2021).
Nogle erfaringer omhandler mandlige part
nere, eller en mand, som kvinden ikke er i
parforhold med, men som aftvinger ”nydelses
reaktioner” fra kvinden under overgrebet. Her
kan kvindens tvivl og følelser af ydmygelse
være knyttet til, at hun har ”samarbejdet”
med manden, som har dikteret, hvordan hun
skulle agere under overgrebet.
Ydmygelsesdelen kom tit til udtryk i
forhold til tvivl om både det, han havde
gjort ved dem, fx den måde, han havde fået
dem til at stå på eller ligge på, og den måde
det var lykkedes ham at få dem til at sige
nogle bestemte ting undervejs, fx det, at de
nogle gange for at få akten til at være ovre
hurtigst muligt gav udtryk for nydelse.
Så de her kvinder, de er forvirrede, de er
skamfulde, og ofte kan de godt både have
syntes, at noget var dejligt, men også at
noget overhovedet ikke var dejligt, og
føle det som et overgreb. Og det gør
selvfølgelig også, at det bliver svært at
søge hjælp, fordi andre folk, og kvinderne
selv, har svært ved at forstå det, ’jamen
altså, når du har lyst til at have sex med
vedkommende på alle mulige andre
tidspunkter, kan det så have været så
slemt?’
Interviewuddraget illustrerer, hvordan omver
denens responser ikke efterlader rum for den
kompleksitet, der kan være, når ofre kan have
erfaringer med sex og overgreb med samme
partner. Blandt fagpersonerne er der flere
eksempler, hvor omverdenen har placeret et
ansvar hos ofret med udsagn som, ”det havde
jeg aldrig fundet mig i”, ”hvorfor gjorde du
ikke modstand?”, ”hvorfor gik du ikke bare?”,
eller ”hvorfor sagde du det ikke til nogen?”.
Sådanne udsagn indikerer kulturelle forvent

ninger til, hvordan ofre bør agere for at undgå
overgreb, og sådanne responser kan ifølge
fagpersonerne have en negativ effekt på ofres
helingsproces.
Selvbebrejdelse og tvivl om tilstrækkelighed
i afvisninger gør sig også gældende, hvis
ofret ikke kan huske og gengive overgrebet
i detaljer på grund af alkohol, euforiserende
stoffer eller medicin. De psykiske følgevirk
ninger kan blive forstærket, hvis omgivelserne
ikke forstår, hvordan omstændigheder i og
uden for situationen kan begrænse ofres
handlerum, ikke anerkender indirekte måder
at udvise modstand på eller ikke anerkender
overgrebet (se også Pedersen, 2008). For
nogle ofre kan det lede til mistillid til
andre, og som konsekvens en isolation
fra omverdenen.
Ja, så mistede hun jo bare endnu mere
troen på sig selv. Så hun var bare sådan en,
der overhovedet ikke kunne tage vare på
sig selv. Og det gjorde jo så, at hun synes,
at hun blev nødt til at isolere sig fra andre
mennesker, fordi man kunne jo ikke regne
med nogen. Og hun kunne ikke regne
med, at hun kunne sige fra, så måtte hun
jo undgå mennesker i videst muligt omfang.
Forventninger om ”rigtig” modstand får her
betydning for den mistillid, som kvinden
udvikler dels til sin egen handlekraft, dels til
andre mennesker. I et parforhold med vold vil
ofrets handlerum til at afvise uønsket seksuel
aktivitet være formet af en ulige magtbalance,
som ikke nødvendigvis er synlig for en potentiel
beskuer, men kan forstærke en ansvarsfølelse
hos ofret (Bjørnholt & Helseth, 2019; Tarzia,
2021).
(...) Så hvis ikke overgrebspersonen
tager skylden og ansvaret på sig, så
vil den lande i langt de fleste tilfælde
hos ofret, fordi skylden kan ikke være
fritsvævende, den hører hjemme et sted.
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Og mange [ofre] fortæller, at det giver
en eller anden form for mening at tage
skylden, fordi så kan man have fornem
melsen af, at så skal man næste gang i
hvert fald bare huske at tage noget andet
tøj på, eller næste gang skal man bare
ikke være hjemme om torsdagen, når
han er fuld eller sådan noget. (…) Men
det, der sker, når skyld bliver placeret
uretmæssigt hos en, der ikke er den
retmæssige ejer af skylden og ansvaret,
det er, at det bliver til skam.
Interviewuddraget illustrerer, at der med
ansvarsfølelsen kan følge et håb om at kunne
forebygge fremtidige overgreb og kunne passe
på sig selv i overensstemmelse med de kul
turelle forventninger hertil. Ofres følelse
af skam kan således også være relateret til
det forhold, at der i samfundet kan være en
forestilling om, at mennesker kan agere frit,
vEn opfattelse som ikke tager højde for at et
handlerum altid vil være situeret og afhængig
af konteksten, som fx et ulige magtforhold
(Vera-Gray, 2016).
Mænd har altid lyst til sex
Blandt fagpersonerne er der, som nævnt
indledningsvis, kun få erfaringer med mænd,
som har været udsat for fysiske seksualiserede
overgreb. Nogle af disse erfaringer knytter sig
til unge mænd, som er blevet udsat for seksu
aliserede overgreb af mænd, og nogle af disse
har været unge mænd i prostitution. Enkelte
beskriver også få erfaringer med overgreb
begået af en kvindelig eller mandlig partner,
men her fremgår det ikke, hvilken betydning
sådanne erfaringerne har haft for mændene
i forhold til de fire følgevirkninger, som
behandles i kapitlet.
Enkelte fagpersoner har erfaringer med unge
mænd, som har indvilliget i uønsket seksuel
aktivitet med kvinder, som de ikke selv har
haft lyst til. I de erfaringer er presset ikke
nødvendigvis kommet direkte fra kvinden,
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men kan også være fra omverdenen i form
af forventninger til, at han bør have lyst til
sex eller være stolt af sin ”seksuelle erobring”
(se også Holland et al., 1998; Johansen et al.,
2019; Powell, 2010). For mændene kan tvivlen
være relateret til en kulturel opfattelse af, at
mænd altid har en interesse i at have sex,
fordi mænd har en særlig ”stor seksualdrift”.
Samtidig kan sex være forbundet med aner
kendelse for en mand, og det kan opleves
som en trussel mod hans maskulinitet, hvis
dette ikke opnås (Hollway, 1984; Jackson,
1978; Johansen et al., 2019; Powell, 2008,
2010). En sådan opfattelse kan dels påvirke
mændenes mulighed for at identificere er
faringer som overgreb og dels påvirke deres
følelse af at være berettigede til at være
negativt påvirket af erfaringerne.
Blandt mændenes erfaringer kan magtbalancen
have været til den unge mands fordel, hvis
han fx er fysisk stærkere end kvinden, eller
hvis han i et socialt hierarki er placeret højere
end kvinden. Sidstnævnte er fx tilfældet,
da en gruppe venner køber seksuel aktivitet
med en prostitueret kvinde til en ven, som
ikke ønsker dette. I sådanne situationer kan
mandlige ofre opleve, at deres handlerum er
begrænset af omverdenens forventninger og
kulturelle opfattelser knyttet til maskulinitet
og heteroseksuel sex frem for af en ulige
magtbalance (Powell, 2008).
Jeg har oplevet fortællinger fra mænd,
som har været udsat for noget lignende,
hvor de har haft et forhold til en ældre
kvinde, (…) hvor de ikke har kunnet
sige fra, og hvor det bliver rigtig, rigtig
svært for manden at have de her følelser
omkring, at det er her min grænse bliver
overtrådt, og jeg har ikke mig selv med
i det her. Fordi der ligger noget i vores
kultur omkring, at manden er erobreren,
og det kan være svært at få denne her
følelse af at være i gang med noget, man
ikke selv har lyst til, når nu det ligger
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inden for det her felt, hvor mænd gerne
skulle være stolte af deres erobringer
og synes, det er fedt, at han kan score
en ældre kvinde, og så er det bare yd
mygende.
Interviewuddraget illustrerer, at kulturelle
opfattelser af mænds rolle som erobrere med
en ”stor seksualdrift” kan gøre det svært for
den enkelte mand at navigere imellem egen
lyst og omverdenens forventninger til, hvad
han burde føle. Det kan medføre en følelse af
ydmygelse, som kan knytte sig til det forhold,
at manden ikke har handlet i overensstemmelse
med sine egne værdier.
Mandlige ofres handlerum kan således være
påvirket af kulturelle forventninger knyttet til
maskulinitet og mandens rolle i heteroseksuel
sex, ligesom kvindelige ofres handlerum kan
være knyttet til forventninger til kvinders rolle
i heteroseksuel sex. Oplevelsen af ydmygelse
for mandlige ofre er derfor ikke nødvendigvis
formet af samme kulturelle forventninger,
som til kvinder, men forestillinger om andres
blik og negative vurderinger kan få betydning
for mænds mulighed for at afvise seksuel
aktivitet og følge deres egen lyst (Cohan,
2009; Dahl et al., 2018; Holland et al., 1998;
Powell, 2010).

Opsummering

Dette kapitel har tegnet et billede af de
forskellige følgevirkninger, som ofre kan
opleve efter seksualiserede overgreb, og af de
forhold, der kan have betydning for udviklin
gen af psykosociale følgevirkninger. Kapitlet
indeholder en model for, hvordan ofres fysi
ske, psykiske og sociale følgevirkninger efter
seksualiserede overgreb kan være formet af
forhold på et individuelt, relationelt og sam
fundsmæssigt niveau, der knytter sig til 1)
omstændigheder op til og under overgrebet,
2) omstændigheder efter overgrebet og 3)
kulturelle idéer knyttet til kønsroller, hetero

seksuel sex og voldtægt. Ved at vise, hvordan
følgevirkninger kan være formet af forskellige
sociale forhold, bidrager kapitlet med viden
om den betydning, omverdenens reaktioner
og kulturelle opfattelser knyttet til køn,
heteroseksuel sex og voldtægt kan få for
udviklingen af følgevirkninger.
Kapitlet fokuserer på de fire psykosociale
følgevirkninger tvivl, skyld, skam og mistillid
til omverdenen, dels fordi de går igen på
tværs af fagpersonerne erfaringer, dels fordi
de ser ud til at have betydning for udviklin
gen af andre fysiske og psykosociale følger.
Et centralt fund på tværs af fagpersonernes
erfaringer er, at følgevirkninger vil være
forskellige ofre imellem, og nogle kan således
opleve én eller flere og andre få eller ingen
følger efter overgreb.
Analyserne indikerer, at seks kulturelle opfat
telser kan være med til at forme ofres følelser
af tvivl, skyld, skam og mistillid. Opfattelserne
er, at 1) sex forventes i nogle sammenhænge,
2) udøvere er ikke ”almindelige”, 3) voldtægt
begås med fysisk tvang, 4) kvinder skal stå
seksuelt til rådighed og sørge for den ”gode”
stemning, 5) ofre skal sige ”rigtigt” fra, og 6)
mænd altid har lyst til sex. De seks opfattelser
kan både være indlejret hos ofrene selv
og komme til udtryk i mødet med udøver,
pårørende og professionelle og kan danne
en fortolkningsramme for, hvordan ofre og
omverdenen tolker erfaringer med overgreb.
Kapitlet bidrager med viden om, hvordan
individuelle og relationelle forhold i forbindelse
med og efter overgreb i samspil med kulturelle
opfattelser og ofres livserfaringer kan påvirke
udviklingen af tvivl, skyld, skam og mistillid.
Dermed peger kapitlet også på kulturelle
opfattelser, som vi samfundsmæssigt og i et
professionelt møde skal være opmærksomme
på, idet de kan påvirke ofres erkendelse af
overgreb samt deres helingsproces og deres
tilbøjelighed til at søge hjælp negativt.
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Appendiks. Oversigt over interviewpersoner
Organisation

Indhold af tilbud

Center for Seksuelle
Overgreb (CSO),
Rigshospitalet

Center for Seksuelle Overgreb (CSO) er et gratis regionalt tilbud i Region
Hovedstaden, der bl.a. tilbyder socialrådgivning, psykologisk behandling og
sporsikringsundersøgelser til kvinder og mænd fra 16 år og op, der har været
udsat for seksualiserede overgreb. Der er ingen tidsgrænse for, hvornår man
kan henvende sig, dog behandles voksne med senfølger efter overgreb før
det fyldte 18. år ikke i centret, men henvises til CSM Øst og egen læge.
CSO modtog fra 2017 til 2019 1.732 henvendelser med fremmøde fra unge og
voksne fra 16 år og opefter. 65 % af personerne, der henvendte sig var 16-25
år, og langt hovedparten var kvinder (Wingender, 2020).

Center for Voldsramte, Bispebjerg og
Frederiksberg
Hospital

Center for Voldsramte er et gratis regionalt tilbud for personer i Region
Hovedstaden, der har været udsat for psykisk, fysisk og/eller seksualiseret
vold i nære relationer. Center for Voldsramte arbejder med en lægefaglig
tilgang, hvor der udarbejdes en udredning af sociale, psykiske og helbredsmæssige problemstillinger sideløbende med samtaler med en læge og
socialrådgiver. Center for Voldsramte modtagere kvinder og mænd med
misbrug, psykiske lidelser mv., og centeret brobygger og følger op på patientens andre behandlingstilbud.
Center for Voldsramte møder ugentligt mennesker, der har været udsat for
seksualiserede overgreb. Ofte henvender patienterne sig på grund af fysisk
eller psykisk vold i en nær relation, men ofte har de også været udsat for
seksualiserede overgreb.

Center for
Voldtægtsofre
(CFV), Aalborg

CFV Aalborg er et gratis regionalt tilbud i Region Nordjylland, der tilbyder
socialrådgivning, psykologsamtaler og sporsikringsundersøgelser til kvinder
og mænd fra 15 år og op, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, uanset hvornår overgrebet er foregået.
I 2020 modtog CFV Aalborg 137 henvendelser, hvoraf 109 indgik i et forløb.
Af de 137 henvendelser var 135 kvinder, og de fleste henvendelser kom fra
unge under 29 år (Jørgensen & Mikkelsen, 2020).

Center for
Voldtægtsofre
(CFV), Nykøbing
Falster

CFV Nykøbing Falster er et gratis regionalt tilbud i Region Sjælland, der
tilbyder sygeplejefaglig omsorg og opfølgning på prøvetagning samt psykologisk behandling til personer fra 15 år og op, der har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre former for seksualiserede overgreb, uanset
hvornår overgrebet er foregået. Centret tilbyder også i mindre omfang støtte
til pårørende.

Everyday Sexism
Project Danmark

Everyday Sexism Project Danmark (ESPD) udspringer af den engelske
moderorganisation, som Laura Bates startede i 2012. Den danske afdeling
blev etableret i 2013 af projektleder og journalist Irene Manteufel i sam
arbejde med Dansk Kvindesamfund, men blev en selvstændig forening
i 2015.
ESPD er en aktivistisk forening, der italesætter sexisme begået af mænd
mod kvinder i offentligheden. Fokus er på den strukturelle sexisme og
kønsdiskrimination, hvor seksualiserede overgreb og seksualiseret vold også
fylder. ESPD dokumenterer kvinders oplevelser med sexisme, holder oplæg,
udtaler sig om deres erfaringsbase i forskellige sammenhænge og laver
lobbyarbejde.
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Organisation

Indhold af tilbud

Exitcirklen

Exitcirklen er en NGO, der har eksisteret siden 2014. Exitcirklen tilbyder
kognitive samtalegruppeforløb i større byer på tværs af Danmark til kvinder
og mænd, der er udsat for psykisk vold og negativ social kontrol. I samtalegrupperne mødes fagpersoner med maks. 10 deltagere over et 13 ugers
forløb, hvor formålet blandt andet er at genfinde eller styrke modet til at
bryde med psykisk vold. Til møderne skiftes deltagerne til at fortælle deres
livshistorie, og de modtager støtte og hjælp til selvhjælp. Det koster 300
kroner at deltage i en samtalegruppe.

Krisecenter
Guldborgsund

Krisecenter Guldborgsund tilbyder midlertidige ophold til voldsudsatte
kvinder, mænd og transkønnede personer med og uden børn. Krisecenter
Guldborgsund åbnede i 2019 og er normeret til 16 pladser. Krisecenteret
tilbyder også telefonisk og fysisk åben ambulant rådgivning.

Kvisten

Kvisten blev stiftet i 1998 og er et landsdækkende tilbud, der hovedsageligt
drives af frivillige. Kvisten er et tilbud til kvinder og mænd over 18 år, som har
været udsat for seksualiserede overgreb i barndommen eller ungdommen,
inden de fylder 18 år. Kvisten tilbyder kønsopdelt gruppeterapi og individuelle terapiforløb samt rådgivning til pårørende. Kvisten hjælper også personer
med at finde andre relevante tilbud. Brugere betaler
600 kroner for et årligt medlemskab for at kunne benytte tilbuddene.

Privatpraktiserende
psykolog med
speciale inden for
bl.a. seksualiserede
overgreb

Privatpraktiserende psykolog, der hjælper kvinder og mænd inden for flere
problemfelter, herunder parterapi, sexologiske problemer, voldtægt samt
incest og andre seksualiserede overgreb i barndommen. Psykologen møder
ugentligt personer, der har været udsat for fysiske seksualiserede overgreb i
sin praksis. Det er primært kvinder, der henvender sig, og de fleste akutte
henvendelser kommer fra kvinder i alderen 17 til 30 år.

Privatpraktiserende
psykologisk terapeut
samt medstifter af
Institut Mod Vold

Tilbyder individuelle, par- og familieterapiforløb for bl.a. personer, der
har været udsat for vold i nære relationer. Det er primært kvinder, der henvender sig omkring psykisk eller fysisk vold fra en mandlig partner, men ofte
har de også oplevet seksualiserede overgreb i forskellig grad.

Psykoterapeutisk
Center Stolpegård,
Region Hovedstaden

Psykoterapeutisk Center Stolpegård er et gratis tilbud under Region Hovedstadens Psykiatri, der tilbyder psykoterapeutisk ambulant behandling til bl.a.
kvinder og mænd, der lider af angst, tvangstilstande (OCD) eller posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD). Det kan fx være personer, der har senfølger efter overgreb i barndommen og personer, der har PTSD efter at have
været udsat for seksualiserede overgreb eller partnervold. Patienterne
tilbydes individuel behandling eller gruppebehandling, og et behandlingsforløb strækker sig over 4-6 måneder afhængigt af problematikken.
Stolpegård møder ugentligt personer, der har været udsat for seksualiserede
overgreb. Det er oftest kvinder, der fortæller om seksualiserede overgreb, og
kvinderne repræsenterer en bred aldersgruppe. Centret behandler samlet set
ca. 1400 personer årligt.

Ungdoms
modtagelsen,
Halsnæs Kommune

Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs Kommune er et gratis kommunalt tilbud,
der startede i 2013. Ungdomsmodtagelsen er et lavtærskeltilbud, der tilbyder
gratis prævention, prøver for kønssygdomme samt samtaler om seksuel
sundhed og social trivsel for unge i alderen 12-25 år i Halsnæs Kommune.
Samtalerne varetages af sundhedsfaglige fagpersoner.
Ungdomsmodtagelsen kan også hjælpe unge med at skabe kontakt til andre
fagpersoner, fx en psykiater, hvis der er behov for det. Ungdomsmodtagelsen
modtager omkring 700 årlige besøg fra unge (inkl. genbesøg), og de fleste
unge, der henvender sig, er 14-19 år.
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Andre udgivelser fra Lev Uden Vold
Når mænd udsættes for vold i nære relationer
– en undersøgelse af voldsudsathed blandt
mænd på herberger og mandekrisecentre,
2022.
Viden om vold i nære relationer
– En kortlægning af litteratur fra 1984 til
2020 i Danmark, 2021
Mænd udsat for partnervold
– et pilotstudie blandt danske praktikere
med perspektiver fra skandinavisk forskning
og praksis, 2021
Nordisk viden om partnervold mod mænd
– et litteraturstudie, 2021
Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om
partnervold? – En håndbog til kommunale
sagsbehandlere, 2021
Veje mod et liv uden vold – Erfaringer fra
kvinder og mænd, som har været udsat for
eller har udøvet vold mod en partner, 2020
Vold i familien – viden for fagfolk. Antologi,
2020

Risikovurdering af vold i nære relationer
– et inspirationshæfte til fagpersoner, 2019
Mig og min (særlige) rygsæk
– en bog til børn og unge, der oplever vold
i familien, 2019
Partnervold – kommunernes praksis og
indsats, 2019
Kortlægning af efterværn for voldsudsatte,
2018
Kortlægning af definitioner og begreber om
psykisk vold, 2018
Kortlægning af vejledninger og redskaber
til opsporing og vurdering af vold i nære
relationer, 2018
Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af
psykisk vold i parforhold – kortlægning af
forskning, 2018
Socialfaglig definition af psykisk vold i nære
relationer, 2018

Opsporing af personer udsat for vold i nære
relationer – et inspirationshæfte til fagpersoner,
2019

Vil du læse mere?
Læs mere om Lev Uden Vold på www.levudenvold.dk
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