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FIND UNDER SØGELSEN

Læs hele undersøgelsen Veje mod et liv uden vold på 
www.levudenvold.dk
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Baggrund og formål
I Danmark har vi på nuværende tidspunkt 
ingen nationale undersøgelser af forholdet 
mellem at blive udsat for eller udøve partner-
vold og at få hjælp og støtte. På nuværende 
tidspunkt har vi derfor kun begrænset viden 
om voldsudsattes og voldsudøveres vej mod
et liv uden vold.

Der savnes i dag viden om, hvordan mænd  
og kvinder, der bliver udsat for partnervold, 
håndterer deres partners voldelige handle-
mønster, og hvad der har betydning for, fra 
hvem og hvornår de kan være klar til at mod-
tage støtte og hjælp. På samme måde mangler 
der viden om, hvad der har betydning for, 
hvornår mænd og kvinder, som udøver 
partner vold, erkender de voldelige handlinger 
og er parate til at tage imod hjælp. Den 
manglende viden begrænser vores muligheder 
for at sikre, at vi står på et vidensbaseret 
fundament i udviklingen af opsporings-  
og forebyggelses tiltag.  

Formålet med denne undersøgelse er derfor 
at bidrage med viden om, hvordan mænd og 
kvinder med børn, der har været udsat for 
eller udøvet partnervold, når til en erkendelse 
af, at de voldelige handlinger er et problem, 
og hvad der har betydning for, hvornår de 
opsøger eller tilbydes hjælp. Viden om denne 
proces og de omstændigheder, som bidrager 
hertil, er central for, at vi som samfund skal 
blive mere opmærksomme på vold i familier 

og forebygge, at voldelige handlemønstre 
gentages og normaliseres i en familie. 

Af hvem og til hvad kan undersøgelsen 
bruges?
Målgruppen for rapporten er beslutnings tagere, 
praktikere, forskere og andre vidensaktører. 

Resumé

Metode

Undersøgelsen består af  
1)  en gennemgang af litteratur om 

voldsudsatte og voldsudøveres vej 
mod et liv uden vold, og hvad der 
har betydning for, om de får hjælp, 
og 

2)  en analyse af interview med kvinder 
og mænd, som enten har været 
udsat for vold af en partner eller 
selv har udøvet vold mod en partner. 

Rapportens resultater er baseret på 
interview med 16 kvinder og seks 
mænd, der har været udsat for partner-
vold, og interview med syv mænd og 
en kvinde, som har udøvet partnervold. 
De i alt 30 interviewpersoner er i 
alderen 26 til 58 år, heteroseksuelle,  
og på nær to har alle dansk etnisk 
baggrund. Hovedparten har børn eller 
sammen bragte børn med deres partner. 
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Rapporten giver konkrete anbefalinger i for - 
hold til opsporing og præsenterer ny viden, 
som kan anvendes af beslutningstagere i 
udviklingen af indsatser og tiltag på området 
vold i nære relationer. 

For fagpersoner er der viden, som er relateret 
til vejen ind og ud af et parforhold med vold, 
sårbarheder i forhold til voldsudøvelse og 
voldsudsættelse, og til forhold, som kan under-
støtte eller udfordre vejen til et liv uden vold. 

For praktikere, der ikke i det daglige arbejder 
med voldsområdet, kan rapporten give et 
erfaringsnært indblik i, hvordan voldelige 
handlinger kan komme til udtryk, og de 
dynamikker, som kan kendetegne parfor-
holdet. I rapporten præsenterer vi nogle nye 
begreber, som kan være med til at nuancere 
forståelsen af partnervold som fænomen og 
tilbyde en forståelsesramme for forskellig-
hederne og omstændighederne ved partner-
vold. Begreberne er analytiske og kan derfor 
ikke anvendes i mødet med en voldsudsat 
eller voldsudøvende kvinde eller mand.  
Partnervold er et komplekst og varieret  
fænomen, som kan komme til udtryk på 
forskellige måder, og med begreberne håber 
vi at nuancere forståelsen af dette. Netop 
derfor kan undersøgelsen ikke tilbyde nogen 
absolutte retningslinjer for, hvordan vold i 
parforholdet bedst opspores, men komme 
med nogle anbefalinger til henholdsvis  
beslutningstagere og praktikere. 

For vidensaktører kan undersøgelsen bidrage 
til udviklingen af forståelsen af partnervold 
som fænomen og samtidig pege på forhold, 
som kan udforskes i fremtidige undersøgelser. 

I de følgende afsnit præsenterer vi resultaterne 
af analysen af først interviewene med kvinder 
og mænd, der har været udsat for partner-
vold, og dernæst af interviewene med mænd 
og kvinden, som har udøvet partnervold.

Resultater om kvinder og mænd, 
udsat for partnervold 

Analysekapitlet er inddelt i syv underkapitler, 
som hver behandler et tema i processen, fra 
kvinderne og mændene møder partneren, til 
de bliver udsat for vold og til vejen mod at 
søge og modtage hjælp fra omverdenen. De 
følgende afsnit afspejler de væsentligste fund 
i hvert af de syv underkapitler.

En positiv begyndelse på parforholdet og 
sårbare omstændigheder kan overskygge 
utryghed
Den første tid i parforholdet beskrives typisk 
som positiv, men en del af både kvinderne og 
mændene oplever også, at det på partnerens 
opfordring går hurtigt med at blive kærester 
og flytte sammen, hvilket kan skabe utryghed. 

Flere af kvinderne er særligt sårbare, da de 
møder partneren. Sårbarheden kan være knyttet 
til enkeltstående oplevelser i deres opvækst eller 
voksenliv eller det, at de er unge og uerfarne i 
forhold til at have en kæreste. Enkelte af mæn-
dene har også begrænset er faring med at være i 
et parforhold, da de møder partneren, og be-
skriver, at de er ivrige efter at finde en kæreste.
  
Analysen viser, at sårbare omstændigheder 
kan forstærke interviewpersonernes følelses-
mæssige tilknytning til partneren, når denne 
opfylder behovene for bekræftelse, tryghed  
og omsorg. Den positive begyndelse på 
forholdet kan, sammen med en følelses-
mæssig tilknytning til partneren, overskygge 
den utryghed, den voldsudsatte kan opleve 
som følge af partnerens handlinger. Det 
understreger behovet for særlig opmærk-
somhed på unge og mennesker i sårbare 
livsom stændigheder i forhold til opsporing.

Kontinuummet i erfaringerne udfordrer 
afgrænsningen af partnervold
Undersøgelsen peger på, at de voldelige 
handlinger kan forekomme tidligt i par-
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forholdet, men samtidig finder vi også en  
stor spændvidde i voldserfaringerne. Vi har 
identificeret psykisk, fysisk, seksuel, øko-
nomisk og materiel vold, og som noget  
nyt også reproduktiv vold.  

Samlet viser analysen, at alle kvinder og 
mænd har oplevet psykisk partnervold, mens 
hovedparten også har oplevet fysisk partner-
vold. Seksuel, reproduktiv og økonomisk  
vold er kun beskrevet af kvinderne. En anden 
central kønsdimension i vores undersøgelse 
er, at hovedparten af kvinderne til tider kan 
opleve at blive bange for partneren.  

For at indfange forskellene i interview-
personernes partnervoldserfaringer, har vi 
udviklet begrebet partnervoldskontinuum  
til at illustrere, hvordan parforhold præget  
af vold kan bevæge sig i et kontinuum  
mellem dysfunktion og intimidering.  
Partnervoldskontinuummet hviler på fælles-
træk på tværs af parforholdene, som handler 
om, 1) at partneren kan benytte vold til at 
opfylde egne følelsesmæssige behov, og 2) at 
vold indgår i forskellige samlivsdynamikker, 
som kan udfordre afgrænsningen af partner-
vold som fænomen.  

Erfaringerne hos både de voldsudsatte kvinder 
og mænd fordeler sig hen over partnervolds-
kontinuummet, men vi finder større kontraster 
mellem mændenes parforhold end mellem 
kvindernes. Det beror blandt andet på, at 
nogle af mændene har haft mange eksempler 
på vold, mens andre har haft færre, og nogle 
mænd har hovedsageligt oplevet psykisk vold, 
mens andre også har oplevet gentagende fysisk 
og materiel vold. Det kan have betydning for, 
hvornår vi i samfundet forstår, at der er vold  
i et parforhold, og hvem vi iden tificerer som 
havende behov for hjælp. 

To overordnede strategier for at håndtere 
partnerens vold
Interviewpersonerne har overordnet set to 
strategier for at håndtere partnerens voldelige 
handlinger: at yde modstand og at tilpasse sig. 
Typisk veksler interviewpersonerne mellem de 
to strategier, afhængigt af hvor truende part-
neren fx er i den pågældende voldssitu ation.  

Modstandsstrategier benyttes til at demon-
strere over for partneren, at man holder fast  
i sine egne værdier og behov. Modstanden 
kan have en direkte fysisk eller verbal karakter, 
som at sige fra, eller en indirekte karakter,  
som fx at dokumentere partneres vold.   

Tilpasningsstrategier har til formål at undgå 
konflikt og beskytte sig selv og børn mod 
vold ved at indordne sig partnerens humør  
og behov. Tilpasningen kan have en direkte 
karakter, som at underordne sig partnerens 
ønsker, eller indirekte karakter, som at isolere 
sig fra omverdenen. Isolation fra omverdenen 
udgør særligt en barriere for at opspore  
partnervold, da denne strategi begrænser de 
nære relationers mulighed for at spørge ind 
til parforholdet og opdage volden. 

Fem forhold, der kan fremme erkendelsen af 
de voldelige handlinger som problematiske
For de voldsudsatte kvinder og mænd er 
erkendelsen af, at partnerens voldelige handle-
mønster er problematisk, en central del af 
processen mod et liv uden vold. Det skyldes, 
at deres tilbøjelighed til at opsøge eller tage 
imod hjælp fra omverdenen også er afhængig 
af, hvordan de opfatter partnerens handlinger. 

Erkendelsesprocessen starter ofte med en 
intuitiv fornemmelse af, at relationen til 
partneren ikke udelukkende er positiv.  
Undervejs i parforholdet kan opfattelsen  
af partneren, parforholdet og lysten til enten  
at blive eller gå ud af forholdet veksle. 
Er kendelsesprocessen udfordres løbende  
af partnerens skiftende idealisering og deva-
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luering af kvinden eller manden, og det kan 
gøre det svært for interviewpersonerne at 
bevare deres egen virkelighedsopfattelse. 

Der er fem centrale forhold i erkendelses-
processen, som får indflydelse på kvindernes 
og mændenes opfattelse af parforholdet og 
ønsket om at bryde med partneren og/eller få 
hjælp. For både mændene og kvinderne kan 
det være, at volden eskalerer, at børn er vidne 
til/udsættes for vold, eller at omverdenen 
griber ind, mens det for kvinder også kan 
være at blive gravid eller at frygte for sit liv.
 
Familie og venner kan spille en central rolle 
for vejen mod et liv uden vold
Familie og venner kan spille en afgørende 
rolle for, at voldsudsatte erkender volden og 
er motiverede til at søge hjælp.  

Undersøgelsen viser, at størstedelen af 
kvinderne og mændene oplever, at de nære 
omgivelser anser partnerens handlinger som 
et privat anliggende i parforholdet og derfor 
ignorerer eller nedtoner alvoren af partnerens 
handlinger, hvilket giver den voldsudsatte en 
oplevelse af at stå alene. Andre har oplevet,  
at familie og venner reagerer med mistro. 
Begge former for reaktioner kan få en negativ  
indvirkning på den voldsudsattes erkend-
elsesproces, idet partnerens voldelige  
handle mønster ikke bliver problematiseret. 

Når omgivelserne omvendt udviser aner-
kendelse og forståelse, kan det styrke den 
voldsudsattes handlekraft og motivationen 
for at bryde med den voldelige partner. Flere 
interviewpersoner efterspørger mere direkte 
og vedholdende indgriben fra de nære  
omgivelser, da de ikke oplever at have været  
i stand til at søge hjælp på egen hånd.

Efterspørgsel på anerkendelse og 
enesamtaler i mødet med fagpersoner
Hovedparten af interviewpersonerne kommer 
i kontakt med forskellige fagpersoner, mens 

de er i parforholdet. Nogle former for kontakt 
sker automatisk i forbindelse med graviditet 
og fødsel eller ved underretninger fra fx 
skadestue. Undersøgelsen viser, at sundheds-
plejerskerne kan spille en central rolle i  
opsporingen af vold, da de har mulighed for 
at besøge familier over en længere periode.  

Nogle kvinder har erfaringer med, at kommunen 
underrettes om parforholdet på grund af 
bekymring for børnenes trivsel, men at ingen 
af underretningerne fører til samtaler om vold 
i familien eller til specialiserede indsatser.  
En del interviewpersoner tager selv kontakt 
til politi, sundhedsvæsen og kommunalfor-
valtning, og her viser undersøgelsen, at flere 
interviewpersoner savner at blive mødt på en 
anerkendende måde af fagpersoner herunder 
med forståelse for den situation, de står i som 
voldsudsatte.  

For interviewpersonerne kan manglende 
erkendelse af behov for hjælp, manglende 
tillid til systemet og det at være flov over, at 
partneren behandler én nedværdigende, 
udfordre opsporingen af volden i familien.  

Flere voldsudsatte har savnet, at fagpersoner 
talte med begge parter i et parforhold hver 
for sig, og var vedholdende i deres opmærk-
somhed på familien, for at blive opmærksomme 
på tegn på vold i familien. Flere kvinder og 
mænd beskriver, at de føler sig anerkendt i 
kontakten til specialiserede organisationer, 
blandt andet fordi de her kan blive bekræftet 
i deres virkelighedsopfattelse. 

Fokus på opsporing af vold efter  
parforholdsbruddet
Undersøgelsen viser, at det er centralt at have 
fokus på tiden efter bruddet i forhold til 
opsporing af partnervold, da hovedparten  
af interviewpersonerne oplever en eller flere 
former for stalking fra partnerens side efter 
parforholdsbruddet. Stalkingen kan være  
i form af chikane eller overvågning og er 
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særligt udbredt, når parterne er i kontakt  
med det offentlige system i forbindelse med 
samvær omkring fælles børn. Undersøgelsen 
viser, at der er størst tendens til overvågning 
fra den tidligere partner blandt kvinderne,  
fx ved at den tidligere partner holder øje med 
kvinden foran hendes hjem.  

Den hyppigste chikaneform er chikane  
via fælles børn, som kan foregå ved at den 
tidligere partner forsøger at få kvinden eller 
manden til at fremstå ustabil og upålidelig i 
mødet med sagsbehandlere. Dette indikerer, 
at samarbejdet omkring børn kan skabe  
en mulighed for partneren for at forsætte 
volden.  

Undersøgelsen viser, at hovedparten af inter-
viewpersonerne har langstrakte og i nogle 
tilfælde invaliderende sagsforløb omkring 
forældremyndighed og samvær. I mødet med 
både det kommunale og det familieretslige 
system savner de forståelse for, hvordan det  
at have levet med partnervold kan gøre ud-
gangspunktet for forhandling og samarbejde 
ulige.

Resultater om mænd og kvinder,  
som har udøvet partnervold

Kapitlet er inddelt i fem underkapitler,  
som hver behandler et tema i processen, fra 
kvinden og mændene møder partneren, til de 
udøver vold og til vejen mod at søge og mod-
tage hjælp fra omverdenen.  

De følgende afsnit afspejler de væsentligste 
fund i hvert af de fem underkapitler. Analysen 
af udøvernes erfaringer omhandler ikke 
tiden efter bruddet, da kun halvdelen af 
interview personerne har brudt med part-
neren på interviewtidspunktet og har gjort 
dette inden for en relativ kort tidsperiode 
fra interviewtidspunktet. 

Livsomstændigheders sammenhæng  
med udøvelse af vold
Interviewpersonerne falder typisk for part-
neren, fordi de oplever, at de har en masse 
ting til fælles, og den første tid i parforholdet 
beskrives som positiv. Når rammerne for 
forholdet ændres, fx fordi parrene flytter 
sammen eller får børn, opstår eller inten-
siveres deres voldelige handlinger.  

Undersøgelsen viser, at psykiske eller kognitive 
lidelser og brug af rusmidler kan påvirke 
interviewpersonernes voldelige handlemønster. 
Brug af rusmidler kan have betydning for 
voldsudøvelsen, fordi interviewpersonerne 
under rusmiddelpåvirkningen kan gøre ting, 
de ellers ikke ville gøre, eller fordi overdreven 
brug kan føre til konfrontationer og uoverens-
stemmelser i parforholdet. Psykiske eller 
kognitive lidelser kan komme til udtryk  
i form af humørsvingninger og aggression  
og for interviewpersonerne kan det blive en 
måde at forklare deres voldsudøvelse på.  

Størstedelen af interviewpersonerne er selv 
vokset op med en forælder, der har udvist 
aggressioner, som var rettet mod enten den 
anden forælder eller mod interviewpersonen 
selv, hvorfor opvæksten også kan blive en del 
af forklaringen på de voldelige handlinger. 

Følelsesmæssige reaktioner før  
de voldelige handlinger
Interviewpersonerne beskriver, hvordan de 
oplever forskellige følelsesmæssige reaktioner, 
inden de udøver vold. De beskriver fx, at de  
i relationelle konflikter oplever ikke at blive 
forstået af partneren, hvorfor de kan føle, at 
de bliver uretfærdigt behandlet.  

Mange gange beskriver interviewpersonerne, 
at de oplever en vrede, der gør, at de mister 
selvkontrollen. Vreden kan opstå som følge  
af en underliggende følelse af afvisning eller 
utilstrækkelighed, og nogle interviewpersoner 
beskriver, hvordan de gennem terapi har  
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fået indsigt i, at vreden kan udløses af disse 
følelser, og det har hjulpet dem til at agere 
ikkevoldeligt.  

Volden kan have den funktion, at den mod-
virker følelsen af at blive behandlet uret-
færdigt, idet den giver udøveren en følelse af 
at genvinde kontrol over situationen. Nogle 
interviewpersoner beskriver dog også, at  
ikke alle voldelige handlinger udløses af en 
relationel konflikt, men at handlingerne også 
kan udløses af en indre følelse af usikkerhed. 

Erkendelse af egne handlinger som  
et voldeligt handlemønster
Undersøgelsen peger på, at interviewper-
sonernes erkendelse af deres handlinger som 
vold og deres erkendelse af, at de har behov 
for hjælp for at ændre handlingerne, er en 
proces. Størstedelen af interviewpersonerne 
har en opfattelse af, at andres voldelige  
handlinger er voldsommere og mere syste-
matiske end deres egne. Derfor har den 
enkelte også både svært ved at se sig selv  
som voldsudøver og som en, der har brug  
for hjælp. 

For nogle kan et voldeligt handlemønster 
være normaliseret, fx gennem opvæksten, 
hvilket også kan gøre det sværere for inter-
viewpersonerne at genkende de voldelige 
handlinger som problematiske. For nogle  
kan partnerens eller børnenes reaktioner på 
volden være med til at fremme en forståelse 
af konsekvenserne af handlingerne, og  
dermed også erkendelsen af, at de har et 
problem.

Betydningen af de nære omgivelsers  
reaktioner for voldsudøvelsen
Størstedelen af interviewpersonerne forsøger 
at holde voldsudøvelsen hemmelig for deres 
omgangskreds og har oftest lange perioder, 
hvor de ikke fortæller andre om de voldelige 
handlinger.  

I undersøgelsen er der ingen eksempler på, at 
omgangskredsen selv italesætter handlingerne 
overfor interviewpersonerne. Størstedelen har 
først fortalt om volden, efter at de er startet  
i et forløb målrettet en ændring af deres 
handlemønster, og de nære omgivelser har 
således ikke haft indvirkning på, at de opsøger 
hjælp. 

Når interviewpersonerne fortæller om de 
voldelige handlinger til venner og familie, 
bliver de ikke mødt med afstandtagen  
eller fordømmelse, som de frygter. Flere  
har op levet, at støtte og opmærksomhed  
fra personer i deres netværk har hjulpet dem 
til at forsætte deres forløb. Nogle interview-
personer oplever, at omverdenen ignorerer 
viden om volden, fordi de tillægger den 
 udsatte partner en del af skylden for volds-
udøvelsen.

Efterspørgsel på adgang til specialiserede 
tilbud for voldsudøvere
Interviewpersonerne fremhæver tre grunde 
til, at de opsøger professionel hjælp. Hoved-
parten er motiveret af, at de ønsker at bevare 
deres parforhold. De interviewpersoner, der 
har børn, fremhæver også, at de ikke ønsker, 
at deres børn har en forælder, der udøver 
vold. Den sidste grund til at søge hjælp, som 
de fremhæver, er, at de ikke ønsker at være en 
person, der udøver vold.  

Størstedelen af interviewpersonerne har 
svært ved at finde og få adgang til specialise-
rede tilbud, der fokuserer på voldsudøvelse. 
Få af interviewpersonerne har haft kontakt 
til de offentlige myndigheder, og dem, der 
har, har sjældent oplevet, at myndighederne 
har været behjælpelige med at håndtere deres 
volds udøvelse.  

De interviewede har mange erfaringer med  
at opsøge hjælp i form af privatpraktiserende 
psykologer og parterapi, men de oplever 
sjældent, at volden adresseres her. Der er flere 
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eksempler på, at der ikke spørges ind til vold, 
selvom parret er startet i terapi pga. konflikter 
i deres parforhold. Der er også eksempler på, 
at volden ikke adresseres i terapien i de tilfælde, 
hvor interviewpersonen selv italesætter volden 
for terapeuten.  

Interviewpersonerne er glade og taknemmelige 
for den hjælp, de har fået i de specialiserede 
tilbud, hvor de har følt sig mødt og forstået. 
Flere oplever dog, at der her mangler en 
opmærksomhed på den udsatte partner, når 
de selv møder fagfolk eller får en indsats. 

Styrker og begrænsninger  
ved undersøgelsen
Undersøgelsen har med et kvalitativt metode-
design den styrke, at den giver et erfarings-
nært indblik i vejen ind og ud af et parforhold 
med vold og den kompleksitet dette rummer. 
Dermed præsenterer den viden, der kan 
anvendes til at udvikle praksis omkring  
opsporing. Det er den første kvalitative  
undersøgelse i Danmark, hvor der inddrages 
perspektiver både fra mænd og kvinder, som 
enten har været udsat for eller har udøvet 
partnervold. Det har givet os muligheder for 
at udforske forskelle og ligheder på tværs af 
grupperne.  

Der skal dog tages det forbehold, at vi har 
haft svært ved at rekruttere voldsudsatte 
mænd og særligt kvindelige voldsudøvere,  
og derfor er det et mere begrænset videns-
grundlag, vi står på, i forhold til denne del  
af vores analyse, end det gælder for analysen 
af voldsudsatte kvinder. 

En forudsætning for at være med i undersø-
gelsen har været, at man har identificeret sig 
som voldsudsat eller voldsudøver. I undersø-
gelsen har vi ikke rekrutteret efter par med 
gensidighed i initiativet til vold.

Undersøgelsen har heteroseksuelle kvinder  
og mænd med børn som målgruppe, og en 
forudsætning for at være med har været, at 
man kunne tale dansk. Der kan derfor være 
andre behov og udfordringer, som knytter  
sig til opsporing af målgrupper, vi ikke har 
dækket med denne undersøgelse. 

Om  
Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale 
enhed, der arbejder for at sikre mere og 
bedre hjælp, når det gælder vold i nære 
relationer. 

Det skal ske ved konkrete tilbud til 
voldsudsatte og voldsudøvere, mere 
viden på området og ved at skabe øget 
opmærksomhed og debat i samfundet 
om vold i nære relationer. Målet er 
færre voldsudsatte i fremtiden. 

Lev Uden Vold driver den nationale 
hotline, der giver hjælp og rådgivning 
til voldsudsatte, voldsudøvere, pårørende 
og fagfolk. Vi tilbyder også juridisk 
rådgivning, efterværnsforløb til tidligere 
voldsudsatte og psykologisk telefon-
rådgivning til voldsudøvere.
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De følgende anbefalinger er udviklet med 
afsæt i de resultater, som undersøgelsen har 
frembragt. Det overordnede formål med 
anbefalingerne er at sikre tiltag, der kan 
reducere omfanget af vold i nære relationer 
fremover. Anbefalingerne er således også 
formet af undersøgelsens metodiske ramme 
og de muligheder og begrænsninger, som 
ligger heri. 

Undersøgelsen har haft fokus på, hvordan  
vi som samfund kan blive bedre til tidligt at 
opspore familier med vold. En væsentlig etisk 
forudsætning herfor er, at vi i samfundet har 
tilstrækkelige tilbud, som vi kan henvise de 
kvinder, mænd og børn til, som er berørte af 
vold. Det er ikke etisk forsvarligt at have 
fokus på opsporing uden også at sikre tilbud 
til de personer, som er udsat for eller udøvere 
af partnervold. Vores anbefalinger har derfor 
både fokus på at kvalificere opsporingspro-
cessen og styrke tilgængeligheden i de tilbud, 
som der skal kunne henvises til.

Anbefalinger



13

Veje mod et liv uden vold 

Tre anbefalinger til beslutningstagere 
På baggrund af undersøgelsens resultater har 
vi udviklet tre anbefalinger, som er rettet mod 
beslutningstagere. De tre anbefalinger hen-
vender sig til beslutningstagere, som har 
mulighed for at understøtte udviklingen med 
politisk opmærksomhed fx i handleplaner, 
krav til læseplaner for uddannelser og ved  
at afsætte resurser med henblik på at styrke 
indsatsen blandt fagpersoner på regionalt og 
kommunalt niveau. 

Undersøgelsen viser, at en opvækst i en familie, 
hvor voldelige handlemønstre er blevet 
norma liseret, kan gøre mennesker sårbare 
overfor at blive udsat for partnervold og for 
at udøve partnervold. De tre anbefalinger vi 
kommer med her, mener vi kan være centrale 
for, at vi som samfund bliver bedre til at 
forebygge gentagelsen af voldelige handle-
mønstre fra generation til generation.

Anbefaling 1. Sikre differentierede  
behandlingstilbud og tilstrækkelig  
kapacitet til kvinder og mænd, der har  
været udsat for eller udøvet partnervold.
Undersøgelsen viser, at partnervold er et 
komplekst fænomen, som kan udspille sig på 
forskellige måder i et parforhold og kan være 
relateret til forskellige livomstændigheder. 
Som konsekvens peger undersøgelsen på, at 
kvinder og mænd, som har været udsat for 
eller udøvet partnervold, kan have relativt 
forskelligartede behov for støtte og hjælp. 

Undersøgelsen viser, at det for mennesker, 
som har været voldelige overfor en partner,  
er vigtigt at kunne få hjælp, når man er klar, 
da der ofte kan være lang ventetid til behand-
lingstilbud. Herudover indikerer undersøgel-
sens resultater, at det kan være sværere at få 
hjælp, hvis man ønsker at blive sammen. 
Hovedparten af de tilbud, der er for kvinder 
og mænd, der har været udsat for partner-
vold, er målrettet dem, der har forladt eller 
ønsker at forlade deres partner. 

Som samfund har vi en etisk forpligtelse til  
at sikre de nødvendige tilbud, når vi ønsker  
at blive bedre til at opspore familier, hvor  
der er vold. På den baggrund anbefaler vi,  
at beslutningstagere sikrer differentierede 
behandlingstilbud med tilstrækkelig kapacitet 
til kvinder og mænd, der har været udsat for 
eller har udøvet partnervold. 

Anbefaling 2. Sikre voldsfaglighed blandt 
fagpersoner for at kunne opspore partnervold
Undersøgelsen viser, at de voldsudsatte kvinder 
og mænd ofte er i kontakt med forskellige 
fagfolk indenfor social- og/eller sundheds-
væsenet samt privatpraktiserende psykologer 
og terapeuter, og at der her ikke spørges ind 
til vold, når der er tegn på og gives udtryk for 
mistrivsel. 

Ofte fortæller hverken voldsudsatte eller 
voldsudøver ikke andre om volden, fordi det 

Anbefalinger til 
beslutningstagere

1.  Sikre differentierede tilbud og 
tilstrækkelig kapacitet til kvinder 
og mænd, der har været udsat for 
eller udøvet partnervold.

2.  Sikre voldsfaglighed blandt fag-
personer for at kunne opspore 
partnervold. 

3.  Øge opmærksomhed på og skærpe 
praksis i forhold til vold efter 
parforholdsbrud blandt fagfolk. 
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kan opleves skamfuldt at fortælle, at man 
bliver behandlet ydmygende af sin partner, 
eller at man behandler sin partner ydmygende. 
Der går generelt flere år, før omverdenen får 
kendskab til volden – og nogle taler slet ikke 
med fagpersoner eller familie og venner om 
dette. 

Vi finder derfor et potentiale for at forbedre 
opmærksomheden på partnervold ved at sikre 
fokus på at uddanne fagfolk, så de har de 
nødvendige faglige forudsætninger og de 
nødvendige redskaber for at kunne opspore 
og handle, når de bliver bekendt med partner-
vold. 

Vi anbefaler, at beslutningstagere sikrer,  
at der kommer strategisk fokus på tidlig 
opsporing indenfor social- og sundheds-
området. Det kan fx være ved, at opsporing 
indskrives i den nationale handleplan for vold 
i nære relationer, og at vold bliver en del  
af curri culum på uddannelser og efteruddan-
nelser indenfor social- og sundhedsområdet.  
Det kan også være ved at implementere 
arbejdsgangsbeskrivelse og brug af redskaber 
i arbejdet, så der er klare retningslinjer i 
mødet med borgere, der er udsat for eller 
udøver vold. 

Undersøgelsen viser, at det at italesætte vold 
kan være udfordrende for både fagfolk og 
pårørende, selv når der er tegn på mistrivsel, 
eller når parret opsøger parterapi. Under-
søgelsen viser også, at kulturelle opfattelser 
knyttet til køn og familieliv kan udfordre det 
at tale om vold. 

Fagpersoner spiller en vigtig rolle i forhold til 
at bryde med normen om, hvad der opfattes 
som et privat anliggende. Vi anbefaler derfor, 
at beslutningstagere sikrer fokus på at aftabu-
isere det at tale om vold blandt fagfolk og 
pårørende. Det kan fx være ved at sikre  
resurser til oplysning og efteruddannelse  
til fagfolk.  

Anbefaling 3. Øge opmærksomhed på  
og skærpe praksis i forhold til vold efter 
parforholdsbrud blandt fagfolk 
I undersøgelsen har hovedparten af de volds-
udsatte kvinder og mænd, som har børn med 
partneren, oplevet langvarende og i nogle 
tilfælde invaliderende sagsforløb omkring 
forældremyndighed og samvær. Undersøgelsen 
indikerer, at fagpersoner ikke altid har øje for, 
at den tidligere partners voldelige handle-
mønster kan skabe et ulige udgangspunkt  
for at indgå samarbejde om fælles børn.  
Flere voldsudsatte kvinder har også oplevet at 
blive udsat for overvågning efter parforholds-
bruddet. 

Samlet set peger undersøgelsen på, at der 
blandt fagpersoner er behov for øget op-
mærksomhed på, hvordan partnervold på-
virker tidligere voldsudsattes mulighed for  
at forhandle og samarbejde med den tidligere 
partner omkring samvær med fælles børn.  
Vi anbefaler derfor, at beslutningstagere 
sikrer, at der kommer øget opmærksomhed, 
mere viden om og en skærpet praksis blandt 
fagfolk i håndtering af partnervold og vold 
efter parforholdsbrud i forbindelse med fx 
sager om samvær.
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Tre anbefalinger til fagpersoner
På baggrund af de resultater undersøgelsen 
har frembragt, har vi udviklet tre anbefalinger 
til fagpersoner. Fagpersoner kan afhængig af 
deres kontakt med kvinder og mænd, som er 
berørt af partnervold, få en afgørende rolle  
i vejen mod et liv uden vold. I undersøgelsen 
kan vi se, at fagpersoner i social- og sundheds-
sektoren, som fx læger, jordemødre, sund-
hedsplejersker, kommunale sagsbehandlere, 
misbrugsbehandlere og privatpraktiserende 
psykologer og terapeuter, kan få afgørende 
betydning for at identificere og italesætte 
behovet for hjælp.
 
Forudsætningen for, at fagpersoner kan blive 
bedre til at opspore og tale om vold, er dog,  
at de har specialiseret viden, arbejdsgangsbe-
skrivelser og redskaber, der muliggør dette, og 
at de har tilbud at henvise de berørte borgere 
til. De tre anbefalinger har til formål at sætte 
fokus på centrale forhold, hvor fagpersoner 
kan være med til at gøre en forskel i forhold 
til at bekæmpe vold i familier præget af vold.

Anbefaling 1. Spørg ind til tegn på 
mistrivsel i familier og hjælp med  
at sætte ord på voldelige handlinger
Fagpersoner kan spille en central rolle i at 
opspore partnervold ved at spørge ind til 
tegn, som kan være indikationer på mistrivsel 
og vold. Undersøgelsen viser, at der kan være 
livsomstændigheder, som fagfolk bør være 
særligt opmærksomme på, fordi de kan øge 
mistrivsel i en familie og være grobund for 
udviklingen af et voldeligt handlemønster. 
Det gælder livsomstændigheder som fx familie-
forøgelse, længerevarende sygdom, arbejds-
løshed og misbrug. 

Undersøgelsen viser, at det er afgørende at 
have opmærksomhed på hele familien, selvom 
der indledningsvist kun er kontakt til én 
person i familien, da andre familiemedlemmer 
typisk også vil have brug for hjælp.

Anbefaling 2. Mød kvinder og mænd,  
som har været udsat for eller udøvet  
partnervold, på en anerkendende måde
Undersøgelsen viser, at voldsudsatte kvinder 
og mænd har savnet anerkendelse i mødet 
med fagfolk. At blive mødt med anerkendelse 
er vigtigt for personer, der bliver udsat for 
partnervold, fordi det kan bidrage positivt til 
helingsprocessen og desuden være med til at 
opbygge tillid til myndighederne. 

Som led i anerkendelsen er det centralt, at  
de personer, der bliver udsat for partnervold, 
ikke oplever at blive gjort ansvarlig for  
de voldelige handlinger. Når fagpersoner 
anerkender, at det er partnerens voldelige 
handlinger, der er forkerte, kan det være med 
til at understøtte de voldsudsattes intuitive 
fornemmelse og handlekraft. 

Undersøgelsen peger også på, at det er centralt 
for at ændre voldsudøvernes handlemønster, 
at de oplever anerkendelse af deres behov og 
udfordringer, uden at voldsudøvelsen negligeres. 
Resultaterne fra undersøgelsen indikerer, at 

Anbefalinger til 
fagpersoner

1.  Spørg ind til tegn på mistrivsel  
i familier og hjælp med at sætte 
ord på voldelige handlinger.

2.  Mød kvinder og mænd, som  
har været udsat for eller udøvet 
vold i nære relationer, på en  
anerkendende måde.

3.  Hav fokus på vold i parforholdet 
efter parforholdsbrud.
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processen mod at ændre de voldelige handle-
mønstre kan understøttes, hvis man hjælper 
personer, der har udøvet partnervold, med at 
forstå konsekvenserne af deres voldelige 
handlinger. 

Undersøgelsen peger desuden på, at personer, 
der udøver vold, kan være meget fokuserede 
på deres egne følelser og behov, og at det at 
forstå konsekvenserne af ens handlinger kan 
være motiverende i forhold til at opsøge 
hjælp. 

Anbefaling 3. Hav fokus på vold i parholdet 
efter parforholdsbrud
Undersøgelsen viser, at fagpersoner bør være 
opmærksomme på vold efter et parforholds-
brud. Dels, fordi de voldelige handlinger kan 
have konsekvenser lang tid efter bruddet, og 
fordi voldshandlingerne kan forsætte efter 
bruddet i form af stalking som fx chikane via 
fælles børn. 

Et led i at blive opmærksom på vold i et 
parforhold eller tidligere parforhold er at  
tale med parterne hver for sig. I sager om 
forældremyndighed og samvær er det derfor 
vigtigt at være opmærksom på, hvordan 
partnervold påvirker den voldsudsattes  
mulighed for at forhandle, samarbejde og 
bearbejde de konsekvenser, den tidligere 
partners voldudøvelse har haft. 
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Tre anbefalinger til pårørende 
Undersøgelsens resultater har givet anledning 
til at udvikle tre anbefalinger til pårørende. 
Pårørende til mænd og kvinder, som enten 
bliver udsat for eller udøver partnervold, kan 
spille en central rolle i vejen mod at opsøge 
hjælp. Undersøgelsen indikerer, at opbakning 
og støtte fra de nære omgivelser, som fx 
venner, familie og kollegaer, kan have betyd-
ning for kvinderne og mændenes erkendelse 
og motivation til at søge hjælp. Omvendt kan 
manglen på forståelse og støtte udfordre 
vejen til at opsøge hjælp og dermed opnå et 
liv uden vold. 

Formålet med de tre anbefalinger er at tydelig-
gøre, hvordan pårørende kan være med til at 
bekæmpe vold i nære relationer ved at yde 
støtte og hjælp, når de er bekymrede for, at 
deres nærtstående er udsat for eller udøver vold.

Anbefaling 1. Søg pårørenderådgivning  
og få hjælp til at spørge ind på en omsorgs-
fuld måde
Undersøgelsen peger på, at når nære omgivelser 
lytter til eller selv italesætter bekymring for 
trivslen i en familie, så kan det understøtte 

processen mod at søge hjælp. Selvom det kan 
være svært at spørge til andres parforhold, og 
nogle kan opleve, at den voldsudsatte trækker 
sig fra omverdenen, er det vigtigt at fastholde 
kontakten og være vedholdende i sin opmærk-
somhed på personens trivsel. Det kan blive 
afgørende for, at vedkommende får hjælp. 
Som pårørende kan man via specialiserede 
tilbud få rådgivning om, hvordan man kan 
hjælpe og spørge ind til privatlivet og vold på 
en omsorgsfuld måde. 

Anbefaling 2. Styrk den intuitive fornem-
melse og handlekraft hos kvinder og mænd, 
som har været udsat for partnervold
Undersøgelsen peger på, at kvinder og mænd, 
der har været udsat for partnervold, tidligt i 
parforholdet kan have en intuitiv fornemmelse 
af, at partnerens handlinger ikke er i orden. 
Denne fornemmelse kan dog blive overskygget 
af den tryghed, bekræftelse og omsorg, som 
forholdet til partneren også giver dem. Der  
er derfor behov for at støtte kvinder og mænd 
udsat for partnervold i at fastholde deres 
intuitive fornemmelse af, at partnerens hand-
linger er forkerte. Herunder at støtte dem i at 
opsøge hjælp.

Anbefaling 3. Støt mænd og kvinder, der 
har udøvet partnervold, i at opsøge hjælp
Undersøgelsen peger på, at voldsudøvere kan 
opleve at stå meget alene med deres proble-
mer, hvilket kan gøre det svært at opsøge og 
starte behandling. De nære omgivelser bør 
derfor opfordre mænd og kvinder, der har 
udøvet vold, til at søge hjælp, ligesom de også 
bør være støttende, når behandlingsforløbet 
starter. Som pårørende skal man undgå at 
fremhæve forhold, som den voldsudsatte har 
gjort forkert, da det kan medføre en barriere  
i voldsudøverens erkendelsesproces og poten-
tielt set følelsen af ansvar for de voldelige 
handlinger. 

Anbefalinger til 
pårørende

1.  Søg pårørenderådgivning og få 
hjælp til at spørge ind på en  
omsorgsfuld måde.

2.  Styrk den intuitive fornemmelse og 
handlekraft hos kvinder og mænd, 
som har været udsat for partner-
vold.

3.  Støt mænd og kvinder, der har 
udøvet partnervold, i at opsøge 
hjælp.
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Andre udgivelser fra Lev Uden Vold 

Socialfaglig definition af psykisk vold i nære 
relationer. 2018

Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af  
psykisk vold i parforhold – kortlægning af  
forskning. 2018

Kortlægning af vejledninger og redskaber til 
opsporing og vurdering af vold i nære relationer. 
2018

Kortlægning af definitioner og begreber om 
psykisk vold. 2018

Kortlægning af efterværn for voldsudsatte. 2018

Partnervold – kommunernes praksis og indsats. 
2019

Mig og min (særlige) rygsæk – en bog til børn og 
unge, der oplever vold i familien. 2019

Risikovurdering af vold i nære relationer  
– et inspirationshæfte til fagpersoner. 2019

Opsporing af personer udsat for vold i nære 
relationer - et inspirationshæfte til fagpersoner. 
2019

Vold i familien – viden for fagfolk.  
Antologi, 2020

Klik direkte på en titel for at læse mere.  
Eller find alle udgivelser fra Lev Uden Vold 
på vores hjemmeside under: Viden og fakta / 
undersøgelser fra Lev Uden Vold
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