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Fra man begynder at erkende:  
’Det her, det går ikke’ – og så går  
rent fysisk, der er lang vej.

I Danmark har vi siden 2002 haft skiftende 
nationale handlingsplaner til at bekæmpe 
først mænds vold mod kvinder og børn og 
sidenhen vold i nære relationer (Regeringen 
2002; 2014; 2010; Udenrigsministeriet 2019). 
Der er således bred politisk og folkelig enig-
hed om, at vold i nære relationer – uanset  
de involveredes køn, alder, klasse og kulturel 
baggrund – er et problem, som kræver ind-
satser på flere niveauer i samfundet. På trods 
af den opmærksomhed, vi i samfundet retter 
mod familier med vold, er det stadig en ud-
fordring at tilbyde støtte tidligt til mennesker, 
der bliver udsat for vold eller udøver vold.  

Et væsentlig led i at bekæmpe vold i nære 
relationer er, at vi som omverden støtter og 
motiverer til at få hjælp så tidligt som muligt. 
Formålet med denne undersøgelse har derfor 
været at undersøge vejen til et liv uden vold 
med de udfordringer, der kan være i forhold 
til at få støtte og hjælp fra omverdenen – 
både som voldsudsat og som voldsudøver. 
Hensigten med undersøgelsen er at gøre  
os klogere på processen, fra man møder en 
partner, til de voldelige handlinger bliver  
en del af parforholdet, hvordan volden kan 
komme til udtryk, hvordan handlingerne 
opfattes og håndteres af dem, der enten 
udsættes for vold eller udøver vold, og  

hvordan vi som samfund kan tilbyde støtte og 
hjælp så tidligt som muligt.  

Rapporten henvender sig bredt til beslut-
ningstagere, praktikere og vidensaktører. 
Undersøgelsen giver viden om blandt andet 
udfordringer i forhold til at erkende behovet 
for hjælp som voldsudsat eller voldsudøver og 
indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan 
vi som samfund kan blive bedre til at hjælpe 
tidligere, end hvad der ofte er praksis i dag.  

Rapporten hviler på en litteraturgennemgang 
og 22 kvalitative interview med kvinder og 
mænd, som har været udsat for vold fra en 
partner, og syv mænd og en kvinde, som har 
udøvet vold mod en partner. Vi har også  
interviewet en ekspert, som har erfaring med 
personer, som udøver vold. Vi vil gerne rette 
en stor tak til de kvinder og mænd, som  
modigt har stillet op til et interview. Tak  
for jeres tillid og for at dele jeres erfaringer, 
perspektiver og refleksioner med os. I har givet 
os ny og betydningsfuld indsigt i livet med 
partnervold og de overvejelser, I har haft, og 
hensyn, I har taget, for at kunne håndtere 
volden. Jeres fortællinger har været med til at 
give os en forståelse for de udfordringer, som 
stadig eksisterer for os som samfund for at 
kunne tilbyde hjælp til familier, hvor vold er 
blevet en del af måden at være sammen på. 

Til projektet har vi haft en tværfaglig følge-
gruppe bestående af overlæge Trine Rønde 

Forord
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Kristensen (Center for Voldsramte), professor 
Tine Tjørnhøj-Thomsen (Statens Institut for 
Folkesundhed, Syddansk Universitet), videns-
konsulent Mette Sophie Volsing (Dialog mod 
Vold), socialrådgiver Mette Bechsgaard Bøgh 
(Krisecenter Odense) og vidensmedarbejder 
Marie Winther og faglig projektleder Jørgen 
Juul (Mandecentret), som har givet uundværlig 
sparring på den indledende fase i undersøgel-
sen og det første udkast af rapporten. En stor 
tak til følgegruppen for at kvalificere vores 
arbejde. Også en stor tak til konsulenterne 
Siliane Bjerre (Mødrehjælpen), Maiken Kirk 

Andersen (Danner) og Ida Karlsson (LOKK) 
for at læse og kommentere rapporten.

Undersøgelsen er gennemført af en projekt-
gruppe bestående af videnskonsulent Nathalie 
Weih, videnskonsulent Marie Nymand  
Frederiksen, chefkonsulent Helene Oldrup 
og specialkonsulent Katrine Bindesbøl Holm 
Johansen, som har fungeret som projektleder 
for undersøgelsen. 

Sine Gregersen, Sekretariatschef, 
Lev Uden Vold
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Kvindekrisecentre: Kvindekrisecentre til-
byder midlertidigt husly, omsorg, rådgivning 
og sikkerhed til voldsudsatte kvinder over  
18 år og deres børn. Jævnfør servicelovens  
§ 109 er kommunerne forpligtede til at 
tilbyde midlertidigt ophold på et kvinde-
krisecenter til kvinder, som har været udsat 
for ”vold, trusler om vold eller tilsvarende 
krise i relation til familie- eller samlivs-
forhold”. Kvindernes medindskrevne børn 
har desuden ret til psykologsamtaler. Det 
forventes, at det den 1. juli 2020 bliver 
vedtaget, at kvinder, der får tilbudt ophold 
på et kvindekrisecenter også tilbydes op til 
10 timers gratis psykologsamtaler.

Mandekrisecentre: På mandekrisecentrene 
er målgruppen bredere end på kvindekrise-
centrene. Mandekrisecentrene tilbyder  
midlertidigt husly, omsorg, rådgivning og 
sikkerhed til fx mænd i skilsmisse samt volds-
udsatte mænd. Mændene kan også have deres 
børn med på et mandekrisecenter. Mande-
krisecentrenes tilbud hører under service-
lovens § 110, som forpligter kommunerne  
til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer 
til personer ”med særlige sociale problemer, 
som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen 
bolig”. 

Ambulante tilbud: Ambulante tilbud dækker 
over tilbud hos NGO’er, sundhedsvæsenet og 
kommuner, der ikke indebærer bo-ophold. 
Ambulante tilbud kan fx bestå af praktisk 

rådgivning eller terapeutiske forløb hos en 
psykolog.

Specialiserede tilbud: Specialiserede tilbud 
er direkte målrettet personer, som lever med 
partnervold (modsat generelle tilbud, som 
behandler forskellige sociale problematikker). 
På et specialiseret tilbud vil medarbejderne 
have en faglig viden om vold i nære relationer 
og erfaring med at arbejde med voldsudsatte 
og voldsudøvere. Der findes sådanne specia-
liserede tilbud på fx landets kvinde- og  
mandekrisecentre samt hos forskellige NGO’er  
såsom Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold, og 
Lev Uden Vold.

Empiri: Ordet empiri refererer i undersøg-
elsen til det materiale, som anvendes som 
grundlag for analyserne. I vores undersøg-
elsen består empirien af interview med 22 
personer, der har været udsat for partnervold, 
og otte personer, der har udøvet partnervold. 
Når vi skriver ”empiri”, henviser vi derfor til 
de interview, som vi har foretaget. 

Ordforklaring
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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
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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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Denne rapport henvender sig til beslutnings-
tagere, praktikere og vidensaktører særligt 
inden for voldsområdet. I rapporten peger  
vi på, hvordan forskellige omstændigheder 
relateret til det enkelte menneske, nære  
relationer og øvrige samfund, har indflydelse  
på vejen til et liv uden vold og omverdenens 
muligheder for at få øje på vold i en familie. 
Rapporten er ikke tiltænkt at skulle læses 
kronologisk. Hvert kapitel kan således læses 
uafhængigt af det foregående.

For beslutningstagere, der ønsker et over-
ordnet indblik i undersøgelsens fund, anbe-
faler vi at læse resuméet og anbefalingerne. 
Kapitel 6 ”Opsporing – en tværgående  
analyse”, kan også være relevant at læse, da 
dette kapitel gennemgår de omstændigheder, 
som har betydning for vejen mod et liv  
uden partnervold, på tværs af analyserne  
for udsatte og udøvere. 

For praktikere vil der være erfaringsnær 
viden at hente i kapitel 4 og 5 om de forskelle 
og ligheder, der kan være i udsattes og udøve-
res voldserfaringer, omstændigheder der kan 
lede til vold og opsporingen heraf, og ikke 
mindst hvad interviewpersonerne har værdsat 
og savnet i mødet med omverdenen.  

I rapporten giver vi med begrebet partner-
voldskontinuummet et bud på en praksisnær 
forståelsesramme, som kan anvendes til at til 
at illustrere forskelligheder i partnervolds-

erfaringerne på tværs af køn og udsatte og 
udøvere. Samtidig er det centralt at frem-
hæve, at begreber og typologier, som anvendes 
i rapporten, er analytiske og ikke beregnet til 
at skulle anvendes i mødet med en borger. 
Begreberne skal i stedet ses som redskaber til 
at forstå kompleksiteten i de voldsudsatte og 
voldsudøvende kvinders og mænds erfaringer.

For forskere og andre vidensaktører giver 
rapportens litteraturgennemgang og analyse-
kapitler et vidensgrundlag, der supplerer den 
eksisterende danske forskning på området. 
Med afsæt i tidligere forskning skaber vi  
i analysekapitlerne 4 og 5 nye indsigter i 
omstændighederne omkring og årsagerne  
til voldsudøvelse og foreslår nogle typologier 
for blandt andet psykisk vold og håndterings-
strategier. Rapportens analysekapitler giver 
nuanceret viden om både voldelige par for-
holds udvikling over tid og erkendelses-
processers og omstændigheders betydning  
for vejen mod hjælp. Samtidig peger vi i 
kapitel 6 på de begrænsninger, der har været 
for undersøgelsen.

Rapporten bygger på en litteraturgennem-
gang og en kvalitativ interviewundersøgelse 
og er inddelt i 6 hovedkapitler. 

Kapitel 1 indeholder baggrunden for under-
søgelsen samt formål og undersøgelses-
spørgsmål. Vi beskriver også den måde, vi 
forstår vold på, og de betegnelser, vi anvender 

Læsevejledning 
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i rapporten. Kapitlet afsluttes med en beskri-
velse af de teoretiske perspektiver, vi har 
inddraget for at udfolde interviewpersonernes 
erfaringer. 

Kapitel 2 indeholder den metodiske frem-
gangsmåde for både litteraturgennemgangen 
og den kvalitative interviewundersøgelse, og 
vi beskriver den analytiske proces, kvalitets-
refleksion og etiske hensyn og overvejelser. 

Kapitel 3 indeholder litteraturgennemgangen 
fordelt på tre underkapitler om henholdsvis 
voldsudsatte kvinder, voldudsatte mænd og 
mandlige og kvindelige voldsudøvere.  

Kapitel 4 indeholder analysen af 22 interview 
med kvinder og mænd, der har været udsat 
for partnervold. Kapitlet er inddelt i syv 
underkapitler som hver især behandler et 
tema i processen med at træde ind i og ud af 
et parforhold med vold og tiden efter bruddet.  

Kapitel 5 indeholder analysen af interview 
med syv mænd og en kvinde, som har udøvet 
vold mod en partner. Dette kapitel er inddelt 
i fem underkapitler som behandler vejen ind  
i parforholdet, årsagerne til voldudøvelsen  
og mødet med fagpersoner i forbindelse med, 
at man får hjælp. 

Det afsluttende kapitel 6 indeholder to un-
derkapitler – et kapitel med en tværgående 
læsning af vores resultater inddelt i den 
socialøkologiske models tre niveauer og et 
kapitel med anbefalinger  
om og ønsker til indsatser fra interview-
personerne. 

Vi anbefaler, at læseren læser metodebeskrivel-
sen i underkapitel 2.2 for at kende grundlaget 
for analyserne i kapitel 4, 5 og 6.  
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I Danmark har vi ingen nationale undersø-
gelser af forholdet mellem at blive udsat for 
eller udøve partnervold og at få hjælp og 
støtte. På nuværende tidspunkt har vi derfor 
kun begrænset viden om, hvordan vejen mod 
hjælp og et liv uden vold ser ud for de kvinder 
og mænd, der bliver udsat for partnervold, og 
de mænd og kvinder, som udøver vold mod 
en partner. Det er et problem, hvis vi gerne 
vil blive bedre til at forebygge vold i familien 
og forebygge, at voldelige handlemønstre 
gentages fra generation til generation.

Ser vi på omfanget af fysisk partnervold, så 
estimeres dette at ligge på et niveau, hvor 
mellem 30.000-47.000 kvinder og 14.000-
26.000 mænd blev udsat for fysisk vold mini-
mum én gang af en partner i 2017 (Deen, 
Johansen, et al. 2018). I forhold til psykisk 
vold estimeres tallene at være dobbelt så høje 
(Heide Ottesen and Østergaard 2018).  

En nyere dansk undersøgelse med en ikke- 
repræsentativ stikprøve af 15-89-årige danske 
statsborgere viser, at 10 procent af kvinderne 
og 3 procent af mændene har været i et  
parforhold, hvor deres partner ”jævnligt 
ydmygede, truede eller slog” dem (Frisch  
et al. 2019). Hvad angår udøvelse af partner-
vold, har vi ingen nationale undersøgelser,  
der estimerer hvor mange mænd og kvinder, 
der har udøvet vold mod en partner, og kun 
få kvalitative undersøgelser på området  
(Korde-Nayak 2017; Dokkedahl and Elklit 
2018; Elklit et al. 2018). 

Sammenholder vi vores viden om omfanget 
af partnervold med kapaciteten på de specia-
liserede indsatser, det vil sige på kvinde-
krisecentre, krisecentre til mænd, ambulant 
behandling og rådgivning, er der et stort 
spænd fra antallet af kvinder og mænd, der 
udsættes eller udøver partnervold, til antallet, 
der får specialiseret hjælp og rådgivning.  
Vi ved ikke præcist, hvor mange der får en 
specialiseret indsats, men det er under 5.000 

(Lev Uden Vold 2019b; Oxford Research 
2019; Socialstyrelsen 2019).  

Dog er det vigtigt at bemærke, at der også  
er mænd og kvinder, som udsættes for eller 
udøver partnervold, som måske får hjælp  
fra familie, privatpraktiserende psykolog, 
kommune eller egen læge, og som derfor  
ikke søger hjælp gennem et specialiseret 
tilbud. Tal fra Det Kriminalpræventive  
Råd viser, at personer udsat for vold i en  
nær relation typisk først er tilbøjelige til at 
anmelde voldsudøveren, når volden har en 
grov karakter (Balvig and Kyvsgaard 2017).  

Lev Uden Volds (2019) undersøgelse af 
kommunernes praksis i forhold til partner-
vold viser, at kommunerne ofte først bliver 
opmærksom på vold i nære relationer, når en 
voldsudsat kvinde flytter på krisecenter eller 
opspores som del af en anden sag i kommu-
nen, og derfor formentligt sent i et voldeligt 
forhold. Undersøgelsen viser også, at kom-
munerne generelt set ikke opdager mænd,  
der bliver udsat for partnervold. Ligeledes 
peger undersøgelsen på, at kommunerne i 
stort omfang føler sig begrænsede i forhold 
til at yde støtte til personer, der udøver  
partnervold.  

Evalueringen af forsøgsprojektet ”Interven-
tionscenter ved partnervold” fra 2013-2015 
indikerer tillige, at samarbejdet mellem 
LOKK, Dialog mod Vold og Østjyllands 
politikreds omkring en opsøgende indsats 
gjorde det muligt at opspore og tilbyde hjælp 
tidligere, end hvad voldsramte familier opnåede 
gennem andre tilbud (Socialstyrelsen 2015). 
Samlet set peger danske undersøgelser derfor 
på, at der er potentiale for at opdage vold i 
familier langt tidligere, end vi gør i dag.  

Vores undersøgelse har til hensigt at under-
støtte dette potentiale med viden, som kan 
bidrage til at forbedre opmærksomheden på 
og opsporingen af vold i familien. Vi savner 
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kvalitative undersøgelser, der kan give os 
indsigt i, hvordan voldelige handlinger  
kommer til udtryk og indgår i et parforhold, 
hvordan volden erkendes og håndteres af de 
berørte selv – udsatte og udøvere – og hvad 
der er afgørende for vejen mod et liv uden 
vold. Dette begrænser vores muligheder for at 
sikre, at vi står på et vidensbaseret fundament 
i udviklingen af forebyggelses- og opsporings-
initiativer.  

Med undersøgelsen ønsker vi også at bidrage 
til, at vi står på et kvalificeret vidensgrundlag i 
forebyggelsen af partnervold. Denne forebyg-
gelse er vi forpligtede til jævnfør Europarådets 
konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold 
mod kvinder og vold i hjemmet (Europa rådet 
2011). For at kunne opspore vold i familier er 
det nødvendigt at inddrage flere perspektiver 
– både fra udøvere og udsatte. Dette er den 
første kvalitative undersøgelse i Danmark, som 
vi kender, der inddrager erfaringer både fra 
personer, der har været udsat for partnervold, 
og personer, der har udøvet partnervold blandt 
både mænd og kvinder. 

1.1 Formål, undersøgelsesspørgsmål 
og målgruppen 
Formålet med undersøgelsen er at få viden om, 
hvordan personer, som udsættes for partner-
vold, og personer, som selv udøver partnervold, 
når til en erkendelse af, at de voldelige hand-
linger er et problem, og hvad der har betydning 
for, om de opsøger eller tilbydes hjælp. Projektet 
har således haft fokus på at skabe viden om 
processen mod at leve et liv uden vold. Viden 
om denne proces og de omstændigheder, som 
har betydning herfor, er nødvendig for, at vi 
som samfund skal kunne forbedre opmærk-
somheden på og opsporingen af vold i familier 
og forebygge, at handlemønstrene gentages fra 
generation til generation. 

Undersøgelsen har fokus på partnervold,  
som udgør en af de forskellige former for 

vold, som kan forekomme i nære relationer. 
Vi har valgt at fokusere på heteroseksuelle 
kvinder og mænd med børn, fordi de udgør 
den største målgruppe for indsatserne, og 
fordi vi i samfundet har et skærpet ansvar, når 
det gælder forebyggelse af vold mod børn. 

For at opfylde formålet har vi arbejdet på at 
besvare følgende undersøgelsesspørgsmål:

• Hvordan oplever personer, der er udsat 
for partnervold, partnerens handlinger, 
hvad har haft betydning for, hvornår de 
erkender handlingerne som problematiske, 
og hvornår har de opsøgt hjælp, og hvilke 
eventuelle barrierer har de oplevet i for-
bindelse hermed?

• Hvordan opfatter personer, der udøver 
partnervold, deres handlinger, hvad har 
haft betydning for, hvornår de erkender 
deres handlinger som problematiske, og 
hvornår har de opsøgt hjælp til at ændre 
deres voldelige handlemønster, og hvilke 
eventuelle barrierer har de oplevet i for-
bindelse hermed?

• Hvad fortæller de voldsudsatte og volds-
udøvende personers erfaringer os om 
årsagerne til voldsudøvelse og samfundets 
muligheder for at sætte tidligt ind over 
for vold i familien?

Målgruppen for rapporten er beslutnings-
tagere, praktikere og forskere og andre  
vidensaktører. Rapporten giver konkrete 
forslag i forhold til opsporing i form af  
anbefalinger og præsenterer ny viden, som 
kan understøtte fagpersoners og pårørendes 
opmærksomhed på mennesker, der lever med 
vold. Det er viden, som er relateret til vejen 
ind og ud af et voldeligt parforhold, og som 
tilbyder en forståelsesramme for forskellig-
hederne og omstændighederne ved partner-
vold, sårbarheder i forhold til voldsudøvelse 
og voldsudsættelse og forhold, som kan  
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understøtte 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 gøre 
forståelsen af partnervold som fænomen mere 
nuanceret. Begreberne er analytiske og kan 
derfor ikke anvendes i mødet med en volds-
udsat 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 opfattelsen af dette. Netop 
derfor kan undersøgelsen ikke tilbyde nogle 
absolutte retningslinjer for, hvordan vold i 
parforholdet bedst opspores. 

1.2 Voldsforståelse og  
begrebsafklaring 
Vold er et begreb – ikke et konsistent fænomen. 
Det vil sige, at begrebet er en konstruktion, 
fordi de handlinger, som regnes for vold, 
skifter igennem historien og fra kultur til 
kultur (Danneskiold-Samsøe, Mørck, and 
Sørensen 2016; Saur and Grøvdal 2019a). 
Men selvom opfattelsen af handlingerne 
varierer, så er der altid en normativ dimension 
i afgrænsningen af voldelige handlinger.  

Når vi vælger at kalde visse handlinger for 
vold, er det på baggrund af en bred enighed  
i samfundet om, at handlingerne er negative 
– ikke kun fordi vi har besluttet det, men 
fordi handlingerne har konsekvenser for det 
enkelte menneske, som udsættes for dem 
( Johansen 2019; Sayer 2011). Det vil altså 
sige, at selvom vi i en given tid eller kulturel 
kontekst ikke betragter det at slå sin partner 
som vold, så er det ikke ensbetydende med, at 
partneren ikke også oplever de samme konse-

kvenser som i den kontekst, hvor handlingerne 
opfattes som vold. Et tydeligt eksempel herpå 
er den nytilkomne lov om psykisk vold, som 
trådte i kraft i 2019. 

I denne undersøgelse har vi haft en eksplorativ 
tilgang til vold. Vi har ikke vurderet interview-
personernes erfaringer i forhold, om de passer 
på en bestemt definition af partnervold. 
Definitioner er dynamiske afgrænsninger, 
som hele tiden må revideres i takt med, at  
vi bliver klogere på fænomenet vold i nære 
relationer. Vores tilgang til vold har således 
været åben, men vi har samtidig stået på 
eksisterende viden og internationale defini-
tioner. Fra et menneskeretligt perspektiv er 
vold handlinger, der krænker et menneskes 
værdighed (General Assembly of the United 
Nations 1948; Thomas and Beasely 1993).  

I tråd med den norske voldsforsker Per Isdals 
definition kan vold opfattes som magthand-
linger, der har den funktion, at de påvirker  
et andet menneske, fordi de ”skader, smerter, 
skræmmer eller krænker” og derigennem kan 
handlingerne få personen til enten at holde 
op med at gøre noget, som denne gerne vil, 
eller til at gøre noget, som denne ikke vil (Isdal 
2000:36). Vi skriver kan, fordi voldshandlinger 
godt kan påvirke personen, som udsættes for 
dem, uden denne handler mod sin vilje. 

Partnervold forstår vi som gentagne voldelige 
handlinger, som fx kan være fysiske eller 
psykiske, og som har det til fælles, at de 
udøves af en partner mod den anden, uden 
hensyn til og uden omsorg for den udsatte 
partners behov og velvære. I undersøgelsen 
har vi fokuseret på parforhold, hvor den ene 
part har identificeret sig som enten værende 
udøver eller udsat, og vi har således ikke 
inkluderet personer, hvor der har været et 
gensidigt initiativ til vold i parforholdet.  
At blive udsat for vold af en partner vil altid 
afføde en reaktion, og i nogle tilfælde kan 
dette være modvold, fx at slå fra sig. 
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Vold i nære relationer forstår vi som, når personer 
er udsat for vold fra en partner, forældre, et 
voksent barn, andre familiemedlemmer eller 
mennesker, som på forskellig vis skal drage 
omsorg for dem. Det vil helt enkelt sige, at 
vold i nære relationer ikke betegner ét fænomen, 
men i virkeligheden er et paraplybegreb,  
der betegner flere forskellige fænomener. Vi 
benytter udtrykket ”vold i nære relationer”, 
når vi henviser til anden form for vold i 
familien end partnervold. 

Voldsudsatte og voldsudøvere er to begreber, 
som vi benytter til at henvise til henholdsvis 
personer, som har været udsat for vold fra en 
partner, og personer, som har ageret voldeligt 
over for en partner. Begge begreber kan virke 
distancerende taget i betragtning, at de men-
nesker, som vi henviser til, ikke er defineret af 
de handlinger, som de har været udsat for eller 
selv har begået. Vi vil derfor så vidt muligt 
skrive ”kvinder og mænd, som har været udsat 
for partnervold”, og ”mænd og kvinder, som 
har udøvet partnervold”. Da dette til tider kan 
være omstændeligt, benytter vi ind imellem 
begreberne ”voldsudsat” og ”voldsudøver”. 

1.3 Teoretiske perspektiver
I undersøgelsen tager vi afsæt i en sociologisk 
og antropologisk forståelse af partnervold. 
Det betyder, at vi opfatter vold som handlin-

ger, der er formet af den kontekst, som de 
finder sted i. Det vil sige, at voldelige hand-
lemønstre ikke kan undersøges og forstås 
isoleret fra kvinders og mænds livsomstæn-
digheder, det konkrete parforhold og de 
bredere samfundsmæssige strukturer. Som 
hjælp til at udfolde de forskellige forholds 
betydning for interviewpersonernes erfarin-
ger, inddrager vi forskellige teoretiske per-
spektiver, som beskrives nedenfor.

Det socialøkologiske perspektiv
I den indledende gennemgang af litteraturen 
på området er vi blevet opmærksomme på, 
hvordan samspillet mellem forskellige om-
stændigheder, der har indflydelse på, om man 
som voldsudsat eller voldsudøver får hjælp 
eller ej, relaterer sig til forskellige niveauer  
i psykolog Urie Bronfenbrenners social-
økologiske teori (Bronfenbrenner 1979).  
I denne teori er et menneskes udvikling og 
handlemønster altid gensidigt påvirket af 
forskellige niveauer i det socialøkologiske 
system (Alaggia, Regehr, and Jenney 2012).  

I dag er denne model en integreret del af 
blandt andet Verdenssundhedsorganisationen 
WHO’s tilgang til voldsforebyggelse (Krug, 
Dahlberg, et al. 2002, 9:12–15). Modellen 
består af fire niveauer: 1) individuelt niveau, 
2) relationelt niveau, 3) lokalsamfund og 4) 
stat. I denne undersøgelse har vi slået lokal-

Model 1. Samspil mellem forhold og omstændigheder på individuelt niveau, relationelt niveau  
og samfundsniveau

(Med inspiration fra Bronfenbrenner 1979)

Individuelt  
niveau

Relationelt  
niveau

Samfunds-
niveau
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samfunds- og statsniveauerne sammen og i 
stedet afgrænset et samfundsniveau, da der 
ikke kan laves en skarp opdeling mellem de 
to niveauer i vores undersøgelse. Den social-
økologiske model illustrerer, hvordan hvert af 
de tre niveauer er forbundet, idet det indivi-
duelle og det relationelle niveau altid er en 
del af det samfundsmæssige og derfor ikke 
kan forstås løsrevet fra det.

I undersøgelsen refererer det individuelle 
niveau til personlige forhold som opvækst, 
sociale, kulturelle og økonomiske resurser, 
følelser, behov og værdier, som personer, der 
er udsat for partnervold, eller som udøver 
partnervold, har. Det relationelle niveau 
handler om sociale relationer til andre, og  
her menes relationer, som ikke er en del af  
et formaliseret tilbud. Det vil typisk være 
partner, børn, øvrige familie, venner, kollegaer 
og naboer. Det samfundsmæssige niveau 
vedrører mødet med den bredere sociale 
kontekst, hvor kulturelle normer, værdier og 
opfattelser også kommer til udtryk. Det kan 
være politikker på området og relationer til 
fagpersoner inden for social-, sundhed- og 
retsvæsenet.  

Vi tager afsæt i modellen, fordi den giver 
mulighed for at integrere viden fra forskellige 
forskningstraditioner i en samlet forklarings-
ramme. Det er en forklaringsramme, hvor vi 
har udforsket, hvilke individuelle, relationelle 
og samfundsmæssige betingelser og ikke 
mindst omstændigheder, der kan muliggøre, 
at de voldelige handlinger finder sted, og at 
de interviewede erkender handlingerne som 
vold og søger hjælp. 

Vi benytter den socialøkologiske model dels  
i kapitel 3 i litteraturgennemgangen til at 
organisere litteraturen omkring de omstændig-
heder, som påvirker vejen mod at leve et liv 
uden partnervold, og dels i kapitel 6 ”Opsporing 
– en tværgående analyse”, hvor vi laver en 
tværgående læsning af vores resultater og 

kategoriserer vores centrale fund efter den 
socialøkologiske models tre niveauer.

En behovsbaseret forståelse af mennesket
Vi tager udgangspunkt i sociologen Andrew 
Sayers behovsbaserede tilgang til mennesker 
som følende, sociale væsener, der er sårbare 
over for og afhængige af andre for at få vores 
almenmenneskelige behov opfyldt (Sayer 
2007). Det kan lyde abstrakt, men det betyder 
blot, at vi alle har nogle almene følelsesmæssige 
behov – uanset kulturel baggrund, køn og 
alder. Det er behov som omsorg, anerkendelse 
og respekt, og som knytter sig til vores følelse 
af værdighed (Sayer 2011). Selvom vores 
behov er almenmenneskelige, kan betingel-
serne for at få dem opfyldt nogle gange være 
forskellige.  

Det vil sige, at selvom unge og voksne – kvinder 
og mænd – har brug for anerkendelse og 
respekt, kan måden, vi kan opnå det på,  
nogle gange være forskellig. Som eksempel 
kan vi se, at det, der kan udløse anerkendelse 
på sociale medier for en ung person, ikke 
nødvendigvis er det samme, som det, der  
kan udløse anerkendelse for en ældre person. 
Betingelserne for at få anerkendelse kan  
for eksempel være formet kulturelt og være 
knyttet til køn, alder, etnicitet, social status  
og så videre.  

På samme måde kan betingelserne for, hvornår 
vi føler, at vores behov ikke er opfyldt, og 
måden vi håndterer afmagten i dette på, også 
være formet af nogle kulturelle forventninger 
til os. I undersøgelsen har vi fokus på, hvilke 
omstændigheder der har indflydelse på inter-
viewpersonernes oplevelse af disse behov,  
og hvad der sker, når interviewpersonerne 
oplever, at disse bliver opfyldt eller ikke opfyldt 
i mødet med deres partner og omverdenen. 

Køn 
Køn opfattes i denne undersøgelse som en 
abstraktion af de kønnede opfattelser og 
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forventninger, som kulturelt set vi er rundet 
af, og som kan positionere os forskelligt i 
forhold til hinanden. Selvom der er fysiologiske 
forskelle mellem mænd og kvinder, så findes 
der mange forskellige måder at udtrykke 
femininitet og maskulinitet på (West and 
Zimmerman 1987). Køn er derfor ikke  
udtømmende for, hvordan vi opfører os  
eller opfatter os selv hver især som individer 
(Gunnarsson 2011).  

I undersøgelsen bliver køn et analytisk begreb, 
som vi benytter til at indfange og forstå de 
mønstre, som vi finder i interviewpersonernes 
erfaringer, og som er knyttet til køn. Vi har 
fundet både ligheder og forskelle i de erfaringer, 
som mænd og kvinder kan have som volds-
udsatte. Nogle gange har erfaringerne også 
spejlet fund i interviewene med mændene  
og kvinden, som har udøvet partnervold. 
Vores hensigt er at udfolde mændenes og 
kvindernes erfaringsnære perspektiv og  
undersøge, hvad der betinger fremtrædende 
forskelle og ligheder, som vi finder.  

Nogle betingelser vil være knyttet til køn, 
andre vil ikke. Det kan fx være opfattelser af, 
at mænd er mindre psykisk sårbare over for 
partnervold end kvinder. En sådan opfattelse 
hviler på en kønnet dualisme, hvor maskuli-
nitet forbindes med robusthed og femininitet 
med sårbarhed. Vi kan finde mange andre 
eksempler i samfundet på sådanne kønnede 
dualismer.  

Det er vigtigt at understrege, at de kønnede 
opfattelser og forventninger, som repræsenterer 
samfundsniveauet i den socialøkologiske 
model, ikke altid bliver aktualiseret på det 
relationelle eller individuelle niveau. Det vil 
sige, at selvom vi kan genkende de kønnede 
forventninger og opfattelser, er det ikke 
sikkert, at de har betydning for os individuelt 
set eller i relation til en partner. I undersøgel-
sen har vi fremhævet, når køn bliver udslags-
givende for interviewpersonernes erfaringer. 

Det kan være kønnede forventninger på 
individniveau og mønstre, som tegner sig på 
tværs af de individuelle erfaringer, og som 
binder erfaringerne sammen i forhold til køn.

Partnervoldskontinuum
Den britiske sociolog Liz Kelly udviklede i 
1987 begrebet the sexual violence continuum, 
som blev et banebrydende begreb til at forstå, 
hvordan forskellige former for seksuel vold 
mod piger og kvinder er forbundet (Kelly 
1988, 76). Som den danske antropolog Bo 
Wagner Sørensen (2013) har beskrevet, er 
Kellys begreb en måde at få analytisk greb 
om hvordan tilsyneladende adskilte hændel-
ser 1) kan hænge sammen og være en del  
af samme fænomen, og 2) muliggøres af 
fælles betingelser. Med inspiration fra Kellys 
forståelse af begrebet har vi udviklet begrebet 
partnervoldskontinuum til at se forskelle og 
sammenhænge mellem parforholdene. 

Baseret på vores empiri arbejder vi i denne 
undersøgelse med en forståelse af kontinuum 
baseret på Den Danske Ordbogs definition: 
”ubrudt rækkefølge hvor overgangen fra ét 
element til det næste er næsten umærkbar, 
mens yderpunkterne er klart forskellige” 
(Den Danske Ordbog).  

Vi anvender begrebet partnervoldskontinuum 
som en begrebslig ramme for at tale om 
partnervold som ét fænomen og samtidig 
tage højde for forskellighederne i partner-
voldserfaringerne. Alle partnervoldserfarin-
gerne har det til fælles, at den ene part kan 
benytte vold til at opfylde egne følelses-
mæssige behov (Isdal 2000; Gilligan 2003). 
Men kontinuummet illustrerer, hvordan vold 
i parforholdene indgår i forskellige dynamikker, 
som samtidig udfordrer afgrænsningen af 
partnervold som fænomen. Partnervoldskon-
tinuummet kan illustreres ved nedenstående 
tegning. I den ”dysfunktionelle” ende af  
kontinuummet finder vi de svært afgrænselige 
partnervoldserfaringer og i den ”intimiderende” 
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ende af kontinuummet finder vi de let  
afgrænselige partnervoldserfaringer.

Med partnervoldskontinuummet har vi arbejdet 
på at skabe en overordnet begrebslig ramme 
for at forstå partnervoldserfaringernes for-
skelligheder. 
 
Skam 
I undersøgelsen spiller begrebet skam, en 
gennemgående rolle for, hvordan vi kan 
forstå, hvad der betinger årsager til de  
voldelige handlinger, erkendelsesprocessen  
og vejen mod hjælp. Vi trækker på forskellige 
fagdisciplinære tilgange til skam fra psykiatri 
(Gilligan 2003), psykologi (Isdal 2002), 
sociologi (Scheff and Retzinger 1997) og 
filosofi (Sayer 2011; Williams 2008), som 
giver os mulighed for at se sammenhænge 
mellem det individuelle, relationelle og sam-
fundsmæssige niveau i den socialøkologiske 
model.  

Overordnet set forstår vi skam som et begreb, 
der kan dække over en række forskellige 
skamlige følelser som at føle sig flov, pinlig, 
ydmyget, underlegen og akavet (Gilligan 
2003). De skamlige følelser kan opstå, når 
man som individ eller gruppe oplever ikke at 
kunne leve op til de værdier eller forventninger, 
som man mødes af i relation til andre eller 
samfundet i bredere forstand (Sayer 2011, 
167ff ).  

Det, der kan udløse følelser af skam, er en reel 
eller forestillet negativ reaktion fra andre 
– typisk andre, som man deler værdier med 
(Sayer 2011; Williams 2008). Følelser af 
skam kan udløses både af en handling eller 
manglende handling. Det kan fx være ikke  
at have råd til noget, som man forventes have 
råd til, eller det kan være forventninger om et 
familieliv, som man ikke kan opfylde. Følelser 
af skam kan opstå i os, når vi bliver mødt 
med eller forestiller os at blive mødt med 
negative reaktioner fra omverdenen, og det 
kan få en negativ indvirkning på vores selv-
opfattelse og følelse af værdighed. 

Model 2. Illustration af partnervoldskontinuummet

(Udviklet med inspiration fra sociolog Liz Kellys ”continuum of sexual violence”)

Dysfunktion Partnervoldskontinuum Intimidering
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Som en central del af den forskningsbaserede 
tilgang til viden beskriver vi i dette kapitel 
vores fremgangsmåde i undersøgelsen, og 
hvad der ligger til grund for denne tilgang. 
Kapitlet har til formål at sikre transparens  
i den proces, der er gået forud for denne 
rapport, og dermed give læseren mulighed  
for at vurdere resultaterne af undersøgelsen. 

Undersøgelsen består af to dele: A) en littera-
turgennemgang og B) en interviewbaseret 
undersøgelse med personer, som har været 
udsat for vold en partner, og personer, som 
har udøvet vold mod en partner. I afsnittene 
nedenfor beskriver vi metodetilgangen for 
henholdsvis litteraturgennemgangen og den 
interviewbaserede del af undersøgelsen. 

2.1 Litteraturgennemgang
Formålet med litteraturgennemgangen har 
været at sikre, at vi står på eksisterende viden 
om opsporing af partnervold og viden om 
forhold, som har betydning for at bryde  
med en voldelig partner eller opsøge hjælp.  
I litteraturgennemgangen har vi undersøgt, 
hvad der findes af viden om voldsudsatte  
og voldsudøveres vej mod et liv uden vold  
og herunder erfaringer med at søge hjælp og 
støtte. Viden fra litteraturstudiet har inspire-

ret den efterfølgende analyseproces og gjort 
det muligt at sammenholde og underbygge 
vores fund med tendenser fra andre studier.
 
Vi har søgt efter litteratur i Google Scholar 
og i den samfundsvidenskabelige forsknings-
database EBSCO. EBSCO er en database, 
der søger i en række databaser inden for 
forskellige videnskabelige retninger. I dette 
litteraturstudie har vi valgt følgende EBSCO -
databaser: Academic Search Complete, 
Anthropology Plus, Criminal Justice Abstracts, 
SocIndex, CINAHL, Ebook, Humanities 
International Complete, PsycINFO, Women’s 
Studies International. EBSCO blev valgt, 
fordi den er bredere end fx Sociological 
Abstract og JSTOR. 

Derudover har vi søgt efter rapporter hos 
følgende danske og nordiske forsknings-
institutioner: Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd (VIVE), Statens 
Institut for Folkesundhed (SIF), Nationalt 
centrum för kvinnofrid (NCK), Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS), Velferdsforskningsinstituttet 
NOVA og Socialstyrelsen i Danmark og 
Sverige. Vi har inkluderet rapporter og  
videnskabelige artikler baseret på empiriske 
forskningsprojekter og undersøgelser inden 

Database Søgestreng Hits

Google Scholar [Partner violence, OR family violence, OR domestic 
violence, OR partner abuse, OR spouse abuse, OR 
”intimate partner violence”, AND Recognition, OR 
identification, OR detection, OR help-seeking, OR 
support, OR handling, AND qualitative]

3.240/ 1.000 gennemgået

EBSCO AB (partner violence OR domestic abuse OR ”intima-
te partner violence” ) AND TX ( perpetrator OR 
abuser OR offender OR victims OR survivors ) AND 
AB ( recognition OR help seeking OR detection or 
identification OR support or early detection ) AND TX 
qualitative

437/ alle gennemgået

Tabel 1. Søgestrenge
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for området. I litteratursøgningen har vi søgt 
efter litteratur på de enkelte institutioners 
hjemmesider og på engelsk på Google Scholar 
og på EBSCO med søgestrengene angivet i 
tabel 1.

Litteraturgennemgangen er ikke et systema-
tisk review, men hvad vi har valgt at kalde en 
systematiseret litteraturgennemgang. Det vil 
sige, at vi er gået systematisk til værks i vores 
indledende søgning af litteraturen, men vi har 
samtidig forholdt os åbne i søgningen efter 
litteratur, da vi har erfaring med, at det kan 
være gennem kædesøgning, at de mest inte-
ressante studier findes. På baggrund af en 
indledende læsning af abstracts og resuméer 
under søgningen, har vi udvalgt de artikler og 
rapporter, hvis indhold vi har fundet mest 
relevant for undersøgelsen.

Den systematiserede søgning efter litteratur 
er gennemført med udvalgte afgrænsninger i 
overensstemmelse med de rammer, som vi 
har haft for at kunne gennemføre gennem-
gangen af litteratur. Indledningsvis har vi 
bestemt følgende afgrænsningskriterier for at 
sikre inklusion af nyere og relevant litteratur 
inden for undersøgelsens tematiske fokus.

Grundet de tidsmæssige rammer for 
under søgelsen vil der også være studier, 
som er relevante, men som vi ikke har haft 
mulighed for at inddrage. Således har vi 
primært fokuseret på samfundsvidenskabe-
lige undersøgelser og forskning. Majori-
teten af studierne er baseret på kvalitative 
metodedesign, da det er sådanne studier, 
der har mulighed for at give indsigt i det 
erfaringsnære perspektiv og de årsager, 

Årstal Vi har søgt efter studier publiceret i intervallet 2000-2019 for at finde den 
nyeste viden, men inkluderet enkelte ældre studier, som vi har fundet i 
kædesøgning.

Metode Vi har søgt efter kvalitative undersøgelser, men vi har inkluderet kvantita-
tive undersøgelser, som vi har fundet relevante.

Kontekst Vi har udvalgt studier fra europæiske lande og Australien, USA og Canada 
for at have fokus på sammenlignelige kontekster.

Sprog Vi har udvalgt studier på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Familieform Vi har ekskluderet studier om regnbuefamilier, seksuelle minoritetsfamilier, 
personer med funktionsnedsættelser, med misbrug eller i prostitution 
samt ældre og unge, da vores målgruppe er heteroseksuelle par med børn 
i alderen 25-55 år.

Temaer De temaer, vi har haft fokus på, er: voldudsatte og voldsudøveres mulig-
heder og barrierer i forhold til at få tidligt hjælp, nå til erkendelse af 
handlingerne som problematiske, tale om volden, erfaringer med professi-
onelle fagpersoners interventioner.

Rådgivning Vi har ekskluderet studier med fokus på religionsbaseret støtte/rådgivning 
i udlandet.

Kvalitet Det grundlæggende kvalitetskriterium har været, at studiet har haft 
tydelig transparens i metoden og analyse.

Tabel 2. Afgrænsningskriterier
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som kan ligge til grund for, at man som 
udsat eller udøver får hjælp eller ikke får 
hjælp. 

2.2 Interviewbaseret undersøgelse
I de følgende afsnit redegør vi for indsamlingen 
og bearbejdningen af empirien. Vi har gennem-
ført individuelle interview med 22 personer, 
som har været udsat for partnervold, og otte 
personer, som har udøvet partnervold. Alle 
interviewpersoner var i et heteroseksuelt 
parforhold, da volden fandt sted. Derud-
over har vi lavet et ekspertinterview for at få 
viden om personer, som udøver partnervold, 
men som ikke selv er tilbøjelige til at nå til 
en erkendelse heraf.  

Den kvalitative interviewtilgang er valgt for 
at få et erfaringsnært perspektiv på vejen mod 
et liv uden vold og den rolle individuelle, 
relationelle og samfundsmæssige forhold 
spiller for at opspore og få hjælp som både 
voldsudsat og voldsudøver. Interviewene er 
gennemført i perioden november 2019 til og 
med februar 2020, med et enkelt interview 
foretaget i 2018 som led i anden undersøgelse.

Rekruttering og screening
Rekrutteringen af personer, der har været 
udsat for partnervold, og personer, der har 
udøvet partnervold, er sket igennem forskellige 
kanaler for at tilstræbe en vis forskellighed i 
de interviewpersoner, som har været udsat for 
vold fra en partner eller selv har udøvet vold 
mod en partner.  

I undersøgelsen har vi ikke haft fokus på 
gensidighed i initiativet til vold, og det har 
ikke været et mål at rekruttere personer til 
interview, som har levet i sådanne parforhold. 
Med gensidighed forstår vi, at begge parter 
på skift er initiativtagere til vold over tid i 
parforholdet. Det adskiller sig fra det, som  
vi i undersøgelsen kalder ”modvold”. Det vil 
typisk være enkeltstående voldelige responser, 

der opstår som en respons på, at kvinden eller 
manden selv er blevet udsat for fysisk vold. 
Målgruppen for undersøgelsen har været 
kvinder og mænd, som enten selv har identi-
ficeret sig som udsatte for eller udøvere vold 
mod en partner.

Vi igangsatte rekrutteringen i slutningen af 
oktober 2019, hvor vi delte et rekrutterings-
opslag om undersøgelsen på Lev Uden Volds 
hjemmeside og Facebook og med centrale 
aktører, der har tilbud til personer udsat for 
eller udøvere af vold herunder Dialog mod 
Vold, LOKK, Danner, Mødrehjælpen og 
Mandecentret, som alle delte annoncen  
på deres sociale medier. Her søgte vi efter 
personer, som havde været i et heteroseksuelt 
parforhold med børn, hvor der var vold. 
Opslaget blev efterfølgende videredelt af 
privatpersoner på flere lukkede Facebook-
grupper og på krisecentre.  

Samlet set resulterede denne annoncering  
i mere end 40 henvendelser fra kvinder udsat  
for partnervold den første uge. I løbet af 
november og december fik vi henvendelser 
fra yderligere godt 20 kvinder og ni mænd 
udsat for partnervold.  

Mænd, som havde været udsat for partner-
vold, var generelt sværere at rekruttere, og vi 
måtte derfor i flere omgange være opsøgende 
hos indsatser for voldsudsatte mænd. Ud-
fordringen i at rekruttere voldsudsatte mænd, 
kan skyldes, at det kan være sværere for mænd 
at identificere sig som udsatte for partner-
vold, at der er færre mænd, der udsættes for 
partnervold, samt at mænd kan have sværere 
ved at tale om deres erfaringer med andre  
og måske er mindre tilbøjelige til at følge 
organisationer på de sociale medier, som 
beskæftiger sig med området. 

Vi fik ingen henvendelser fra personer, som 
har udøvet vold mod en partner gennem  
den første rekrutteringsannonce. I den første 
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annonce søgte vi efter personer, som ”har 
været i et parforhold, hvor der var vold”, men 
da dette udelukkende resulterede i kvinder  
og mænd, som havde været udsat for partner-
vold, omformulerede vi, i samråd med vores 
følgegruppe, annoncen. Vi lavede derefter  
to annoncer målrettet personer, som havde 
udøvet vold. I den ene var overskriften: ”Har 
du været i et parforhold, hvor der var vold? 
Er du selv kommet til at slå din partner?  
Så vil vi meget gerne tale med dig for at blive 
bedre til at stoppe vold”, og i den anden var 
overskriften ”Har du været i et parforhold, 
hvor du har gjort din partner fortræd psykisk 
eller fysisk? Og vil du have lyst til at dele din 
viden med os?  

For at rekruttere personer, som har udøvet 
vold, henvendte vi os til to mandekrisecentre, 
fire krisecentre for både kvinder og mænd, 
Café Exit, KABS, Foreningen Hjælp Volds-
ofre, privatpraktiserende psykologer, fem 
pensioner under Kriminalforsorgen og  
Alternativ til Vold. Vi fik henvendelse fra en 
mand, som havde set annoncen. Størstedelen 
– det vil sige seks ud af de interviewede 
personer med voldudøvererfaringer – fik  
vi gennem Lev Uden Volds samtaletilbud  
til voldsudøvere.  

Udfordringen i at rekruttere kvinder og 
mænd, som har udøvet vold mod en partner, 
kan blandt andet skyldes, at personerne ikke 
opfatter deres handlemønster som voldeligt, 
og derfor ikke følger tilbud på sociale medier 
indenfor området, og at det kan opleves som 
skamfuldt og grænseoverskridende at skulle 
fortælle andre, at man har gjort sin partner  
og børn fortræd.  

Alle potentielle interviewpersoner blev ind-
ledningsvis screenet i en telefonsamtale.  
I screeningssamtalen blev personen spurgt  
til alder, sprog, beskæftigelse, børn, geografisk 
placering, parforholdets længde, voldsformer, 
om der var kontakt til voldsudøver/volds-

udsat, eventuel samværsordning, om de har 
fået hjælp, hvordan de har det i dag, samt 
hvor de har hørt om undersøgelsen og deres 
motivation for at være med. I alt screenede  
vi 46 voldsudsatte kvinder, 10 voldsudsatte 
mænd, 10 voldsudøvende mænd, og en volds-
udøvende kvinde for at sikre, at vi udvalgte 
interviewpersonerne, som repræsenterer en 
vis forskellighed i forhold til alder, uddannelse, 
geografi, antal år i parforholdet og den even-
tuelle hjælp, de har modtaget.  

Rekrutteringstilgangen har haft betydning 
for vores empiri på den måde, at størstedelen 
af vores interviewpersoner er fremkommet via 
selvhenvendelse og derfor må formodes at 
være personer, som har en særlig interesse i at 
dele deres erfaringer om partnervold (Grøvdal 
2019a). Flere udøvere gav fx udtryk for, at  
de deltog, fordi de så det som del af deres 
behandling at tale om, at de har udøvet vold.  

Vi har fravalgt personer, som tidligere har 
fortalt om deres erfaringer til lignende under-
søgelser eller nationale medier, da vi gerne 
ville have så umiddelbare beskrivelser i inter-
viewet som muligt. I enkelte tilfælde har vi 
oplevet, at personer, som har henvendt sig, 
har haft et stærkt ønske om at formidle en 
særlig forståelse af partnervold generelt, eller 
har haft svært ved at besvare spørgsmålene i 
screeningen, og i de tilfælde har vi valgt ikke 
at interviewe personen. 

Repræsentativitet
Vi har arbejdet med fire målgrupper i under-
søgelsen: heteroseksuelle mænd og kvinder, 
som har børn og som enten har været udsat 
for partnervold, og heteroseksuelle mænd  
og kvinder, som har børn, og som har udøvet 
partnervold. Vi har tilstræbt en bred repræ-
sentation i sammensætningen af interview-
personerne i forhold til køn, alder, uddannelse, 
antal år med partnervold og hjælp modtaget. 
Derfor har vi fravalgt at rekruttere efter 
personer med anden etnisk baggrund end 
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dansk, personer, som identificerer sig som 
LGBT eller har en fysisk funktionsnedsættelse 
– inklusion af dem ville gøre det sværere at se 
mønstre for de enkelte grupper.  

Tidligere forskning viser, at der kan knytte 
sig særlige barrierer til grupper, som kan  
være marginaliserede fx på grund af sprog  
og handicap, og det vil derfor kræve selv-
stændige undersøgelser at få et nuanceret 
indblik i sådanne erfaringer. Vi kender ikke 
den virkelige sammensætning af personer, 
som har været udsat for eller har udøvet 
partnervold, og vi kan derfor ikke vide, hvor 
repræsentative vores interviewpersoner er for 
heteroseksuelle par med børn.  

Kønsfordelingen blandt interviewpersonerne, 
der har været udsat for partnervold, modsvarer 
kønsfordelingen i den seneste nationale 
repræsentative omfangsundersøgelse Vold  
og seksuelle krænkelser (Deen et al. 2018). 
Den procentvise kønsfordeling er angivet i 
nedenstående tabel og bygger på beregninger 
foretaget af Statens Institut for Folkesundhed 
til Lev Uden Vold.  

Desværre var det ikke muligt at få samme 
kønsfordeling blandt personer, der har udøvet 
vold, fordi vi her kun fik få henvendelser.  
Vi har tilstræbt denne kønsfordeling for at 
sikre mest variation blandt de største grupper 
at voldsudsatte og voldsudøvere. Den brede 
repræsentation i forhold til køn, alder, uddan-
nelse, antal år med partnervold og modtaget 

hjælp var lettere at sikre blandt voldsudsatte 
kvinder, da vi fik flere langt flere henvendelser 
fra voldsudsatte kvinder end fra voldsudsatte 
mænd og voldsudøvere uanset køn.

I forhold til etnicitet har vi i undersøgelsen 
ikke rekrutteret målrettet efter personer med 
anden etnisk baggrund end dansk. I under-
søgelsen har vi inkluderet en udsat interview-
person med anden etnisk baggrund end 
dansk, og fire udsatte interviewpersoner,  
som har været udsat for vold fra en partner 
med anden etnisk baggrund end dansk. Vi 
har rekrutteret efter voldsudsatte personer  
og personer, der har udøvet partnervold, i 
aldersintervallet fra 25 til 55 år, da omfangs-
undersøgelser indikerer, at partnervold er 
hyppigst forekommende blandt de 16- til 
50-årige, og hvorefter hyppigheden falder 
med alderen (Deen et al. 2018; Heide Ottesen 
and Østergaard 2018). 

Alle kvinderne, fire af de voldsudsatte mænd 
og to af udøverne har biologiske og/eller 
sammenbragte børn. Det har således ikke 
været muligt for os at rekruttere nok udøvere 
og mandlige udsatte med børn. Med und-
tagelse af et par og en mandlig voldsudsat  
har alle voldsudsatte interviewpersoner på 
interviewtidspunktet brudt med partneren.  

Det ene par, som deltog i undersøgelsen,  
og som stadig var sammen på interviewtids-
punktet, havde ønsket at deltage som par, 
men her blev manden og kvinden interviewet 

Kønsfordeling Kvinder Mænd

Voldsudsatte 70 procent (66/76 procent) * 30 procent (34/24 procent)

Voldsudøvere 30 procent (36/21 procent) 70 procent (64/79 procent)

Tabel 3. Kønsfordeling i ’Vold og seksuelle krænkelser’ (Deen et al. 2018) 

* Det første tal refererer til fysisk vold og det andet tal til seksuel vold.
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hver for sig. Fire af de otte af interviewper-
sonerne, der udøvede vold, var stadig sammen 
med deres partner på interviewtidspunktet.  
I nedenstående tabel har vi lavet en karak-
teristik af interviewpersonerne opdelt på 
henholdsvis personer udsat for partnervold 
og personer, som har udøvet partnervold. 

Interviewmetode
Empirien blev indsamlet gennem narrative 
interview, som vi kombinerede med objekt-
baseret interviewteknik og tidslinjer. Den 
narrative interviewform er valgt, fordi inter-
viewpersonen med denne tilgang i høj grad 
har kontrol over egen fortælling (Hollway 
and Jefferson 2008). Det narrative interview 
er velegnet til at udforske, hvordan den sociale 
kontekst hele tiden påvirker og bliver påvirket 
af individet.  

I interviewene har vi taget udgangspunkt i 
The Free Association Narrative Interview 
(Hollway og Jefferson 2008) og indlednings-
vist anmodet hver interviewperson i en e-mail 
om at udvælge en genstand, som repræsenterer 
1) tiden før volden, 2) tiden, da volden stod 
på i forholdet, og 3) tiden efter volden eller 
tiden, hvor de er nu, eller hvor de gerne vil 
være i fremtiden, og medbringe dem til  
interviewet. Med genstandene har vi ønsket 
at sætte fokus på den frie association som  
en tilgang til at få interviewpersonen til at 
fortælle ud fra en mere ubevidst erfaringsnær 
logik motiveret af følelser snarere end ratio-
nelle logikker som fx intellektualisering. 

Selvom den narrative tilgang på ingen måde 
udgør en neutral ramme for interviewet, så 
har vi med den frie association tilstræbt at 

Interviewpersoner 
Udsat for partnervold Udøver af partnervold

Kvinder Mænd Mænd og kvinde

Køn 16 (73 %) 6 (27 %) 8

Aldersinterval 27-53 år 31-52 år 26-58 år

Ufaglært/kort uddannelse 2 1 3

Mellemlang/lang uddannelse 13 5 5

I et parforhold i dag 9 1 4

Uden for arbejdsmarkedet 6 1 3

Børn 1-4 børn 0-2 børn 0-4 børn

Antal år med partnervold 1,5-25 år 1,5-10 år 2-10 år

Ophold på krisecenter 5 1 0

Total 22 interviewpersoner 8 interviewpersoner

Tabel 4. Karakteristik af interviewpersonerne

Note: Det er ikke alle interviewpersoner, der fremgår under hver kategori i tabellen, da enkelte interview
personer fx ikke har oplyst deres uddannelsesniveau. Kategorien ”uden for arbejdsmarkedet” dækker over 
interviewpersoner, der er sygemeldte, ledige, studerende eller modtager førtidspension på interviewtidspunktet.
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frembringe data, der i mindre grad er styret  
af vores spørgsmål og dermed vores antagelser 
på forhånd (Hollway and Jefferson 2008; 
Gadd 2004). Fem udøvere og 10 udsatte 
havde forud for interviewet fundet genstande 
og inddrog disse i deres fortælling undervejs.  

De resterende interviewpersoner medbragte 
ikke genstande, da de 1) enten fandt det 
ubehageligt at skulle se på ting fra tiden med 
deres ekspartner, 2) ikke fandt det menings-
fuldt at tale ud fra genstande, eller 3) havde 
glemt det. Mens hovedparten af interview-
personerne, der havde fundet genstande,  
var meget positive over for metoden og lod 
deres fortælling udfolde ud fra tiden, som 
genstanden repræsenterede, er det også  
centralt at fremhæve, at en interviewperson 
valgte at springe fra, da vedkommende fandt 
den objektbaserede tilgang stødende. 

I interviewene har vi været særligt optagede 
af at afdække følgende forhold:

•  Mødet mellem interviewperson og  
partneren

•  Udviklingen i parforholdet
•  Relationer til andre nærtstående som  

fx børn
•  Opfattelse og erkendelse af handlingerne 

som vold
•  Behov for hjælp og kontekstens betyd-

ning for timingen heraf
•  Betydningen af karakteren af de voldelige 

handlinger for opfattelsen af behovet  
for hjælp

•  Forsøg på at opsøge hjælp eller støtte  
og kontekstuelle forholds betydning for 
dette

•  Egne idéer til muligheder for opsporing 
og tidlig hjælp og støtte

Vi gennemførte interviewene hjemme hos 
interviewpersonen, på et neutralt sted som  
fx et bibliotek eller i Lev Uden Volds egne 
lokaler. Interviewene varede mellem 58  

minutter og 2 timer og 25 minutter og blev 
optaget på diktafon og efterfølgende trans-
skriberet. Alle interview blev gennemført 
med to interviewere fra Lev Uden Volds 
vidensafdeling. En interviewer fungerede  
som moderator, mens den anden interviewer 
tegnede en tidslinje over interviewpersonens 
fortælling, fra de mødte deres partner, til 
forholdet eller volden ophørte.  

Tidslinjen fungerede som metodisk værktøj 
til at visualisere den kronologiske udvikling  
i deres erfaringer og gav overblik over sammen-
hængen mellem udviklingen i den voldelige 
partners handlinger og andre livsomstændig-
heder, som havde betydning for interview-
personens erkendelse af volden og muligheder 
for at få hjælp (Bagnoli 2009). 

I lighed med den norske forsker Yngvil 
Grøvdal oplevede vi, at nogle af de volds-
udsatte mænd havde sværere end kvinderne 
ved at give konkrete eksempler på volds-
handlingerne (Grøvdal 2019a). En del af 
forklaringen kan muligvis findes i, at det at 
sætte ord på svære følelser og oplevelser kan 
være udfordrende for nogle mænd ( Jensen  
et al. 2020).  

Vi har desuden gennemført et ekspertinter-
view med en psykiater, som arbejder med 
personer, som har udøvet vold både i og uden 
for en nære relation, og som er blevet dømt 
for kriminalitet. Interviewet har givet indsigt 
i en målgruppe, der har været sværere at nå  
i forhold til rekruttering, og har fungeret som 
inspiration i analysen af voldsudøvere til at 
forstå udøvernes følelsesmæssige behov.

2.3 Analyse
Undersøgelsen er baseret på den kritisk 
realistiske tilgang til vidensproduktion. I den 
kritiske realisme er man optaget af at besvare 
spørgsmål om, hvad der producerer og mulig-
gør begivenheder og fænomener, og udgangs-
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punktet er, at virkeligheden er struktureret, 
differentieret, stratificeret og foranderlig  
(Danermark, Ekstrom, and Jakobsen 2005, 5). 
Mere konkret vil det sige, at vi forstår partner-
vold som fænomen således, at der er noget 
individuelt, relationelt og samfundsmæssigt, 
som betinger, at partnervold kan finde sted  
på den måde, som den gør. Men betingelser  
er ikke nok i sig selv, for der må også være 
nogle mekanismer, som aktualiserer dem.  

I vores undersøgelse har det betydet et fokus 
på at fremanalysere dels betingelserne, dels 
omstændigheder, som aktualiserer dem i  
forhold udøvelsen af vold, erkendelsen af 
voldshandlingerne og vejen mod hjælp og 
støtte. Den analytiske proces har bestået af  
en organisering og en fortolkning af empirien. 
Det er centralt at gøre opmærksom på, at 
trinene ikke har været opdelt i separate  
analytiske processer, idet fortolkning ikke  
kan ses løsrevet fra organisering af materialet.  

Nedenfor beskriver vi de analytiske trin, for 
over for læseren at tydeliggøre den proces, 
som har ledt frem til de resultater, som præ-
senteres i nærværende rapport. Som beskrevet 
i forbindelse med interviewmetoden har vi 
anvendt tidslinjer i interviewene, og denne 
processuelle tilgang til interviewpersonens 
erfaringer med partnervold har vi også anvendt 
i formidlingen af resultaterne. På den måde 
indeholder hvert af resultatkapitlerne en 
tematik knyttet til den processuelle udvikling 
af parforholdet. I det sidste kapitel 6 ”Opsporing 
– en tværgående analyse” laver vi en tværgående 
læsning af alle resultatkapitler og fremhæver 
de centrale forhold i forhold til opsporing på 
hvert af de tre niveauer i den socialøkologiske 
model.

Organisering
Indledningsvis har vi lavet en farvekodning  
af tidslinjerne i fem temaer, som er knyttet til 
processen i parforholdet og vejen mod hjælp: 
1) individuelle forhold, 2) relationelle for-

hold, 3) samfundsforhold, 4) vendepunkter 
og 5) konsekvenser af volden. Denne kodning 
gav os et indledende overblik over de temaer, 
som vi blandt andet har taget afsæt i udvik-
lingen af temaer til kodetræet i NVivo12. 
Denne læsning og kodning af tidslinjerne  
har været med til at give os et indledende 
overblik over mønstre på tværs af interviewene, 
fx sammenhængen mellem de forskellige 
voldsformer og køn, og omstændigheder,  
som har haft betydning for vejen mod hjælp, 
som fx forholdet til børnene.  

Efterfølgende udviklede vi et kodetræ med 
35 koder for interviewene med voldudsatte 
og 36 koder for interviewene med voldsud-
øvere samt 26 tematiske underkoder for både 
de voldsudsatte og for udøvere. Empirien er 
herefter blevet læst vertikalt interview for 
interview og indekseret i de ikke-eksklusive 
koder i kodetræet. Kodningen har hjulpet  
os til at organisere empirien i gennemgående 
og centrale temaer og underlettet vores efter-
følgende horisontale læsning.

Fortolkning
Den horisontale læsning er gennemført af 
materialet for hver af koderne, og her har  
vi haft fokus på at identificere mønstre og 
undtagelser i interviewpersonernes erfaringer. 
Fokus i læsningen har været på at forstå vejen 
mod et liv uden vold, og her har vi med afsæt 
i samfundsvidenskabelig forskning og under-
søgelser fået inspiration til at se dette som  
en proces og ikke som enkeltstående valg og 
en uafhængig beslutning (Liang et al. 2005; 
Murray, Crowe, and Flasch 2015).  

Analysen viser tendenser i vores empiri, som 
vi fremanalyserer i mønstre og særlige typer 
af erfaringer, som vi forsøger at indfange ved 
at begrebssætte disse – enten med et nyt 
begreb eller med et begreb, som vi låner fra 
teoretikere. Det er en måde at skabe sammen-
hæng på i den kompleksitet, som interview-
personernes erfaringer rummer. Det vil sige, 
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at vi med analysen aldrig vil kunne give et 
et-til-et-billede af alle interviewpersonernes 
erfaringer.  

I det teoretiske afsnit 1.3 beskriver vi de 
forskellige overordnede teoretiske tilgange, 
som vi har anvendt i fortolkningsprocessen, 
fx den socialøkologiske model. En central 
abstraktion i fortolkningen er vores udvikling 
af begrebet partnervoldskontinuum, hvor  
vi tager afsæt i sociolog Liz Kellys begreb 
”sexual violence continuum” (Kelly 1988).  
På samme måde har teoretiske forståelser  
af skam og mennesket som havende følelses-
mæssige behov gjort det muligt for os at give 
mening til de tendenser, som vi har set på 
tværs af interviewpersonernes erfaringer.  
Vold er i den forbindelse også central at 
fremhæve som begreb.  

Som beskrevet i afsnit 1.2 har vi ikke vurderet 
interviewpersonernes erfaringer i forhold  
til, om de passer til en bestemt definition 
 af partnervold. Vores tilgang til vold har 
således været åben, men vi har samtidig  
stået på eksisterende viden og internationale 
definitioner. Helt konkret har vi efterspurgt 
eksempler på voldshandlinger i interviewene 
og i analyseprocessen kategoriseret disse  
efter voldstyper fx seksuel eller fysisk vold. 
Afgrænsningen af de enkelte voldstyper 
fremgår i kapitel 4.2. Vores fortolkning af 
interviewpersonernes erfaringer har derfor 
været afhængig af deres egen forståelse af de 
handlinger, som de har været udsat for, og 
som de har udøvet. 

2.4 Kvalitetsrefleksion
I kvalitative undersøgelser er kvalitetskriterier 
forbundet med andre metodiske overvejelser 
end i kvantitative undersøgelser, hvor man  
fx laver en spørgeskemaundersøgelse. For at 
sikre troværdighed i kvalitative studier er det 
blandt andet essentielt at sikre transparens  
i indsamlingen af empiri og den analytiske 

proces. Det stræber vi efter at gøre ved så 
detaljeret som muligt at beskrive de metodiske 
og teoretiske refleksioner, som vi har gjort os 
undervejs, og som har ledt frem til resultaterne 
i denne undersøgelse. Formålet hermed er 
både at sikre intern validitet – det vil sige 
vise, at vi svarer på det, vi skal i forhold til 
undersøgelsens formål – og ekstern validitet 
– det vil sige kvalificere vores resultater ved at 
sammenligne med fund fra andre undersøgelser. 

For at sikre pålidelighed er der benyttet 
samme interviewguider og fremgangsmåde 
ved hvert interview for henholdsvis udsatte 
og udøvere. Vi har desuden søgt at sikre 
pålidelighed i resultaterne ved at udvikle 
analysekoder sammen i projektgruppen og 
løbende gennemlæse og diskutere hinandens 
analyser og resultater. Undervejs i præsentation 
af resultaterne kvantificerer vi hovedfund. 
Det vil sige, at vi i et begrænset omfang 
angiver, hvor mange af interviewpersonerne 
vores resultater vedrører. Det gælder fx  
erfaringer med forskellige voldstyper både 
under og efter brud med partneren.  

Det er vigtigt for os at understrege, at tallene 
i sig selv ikke er resultater af generelt omfang, 
men at de er med til at skabe gennemsigtig-
hed i forhold til, hvor tydelige tendenserne  
er i interviewpersonernes erfaringer, som 
vores konklusioner bygger på. Optællingerne 
har også hjulpet os til at se de mønstre, som 
vi finder på tværs af interviewene. Det har 
således været en del af vores analytiske  
fremgangsmåde at være opmærksomme på  
og notere omfanget af de erfaringer, som 
vores analytiske pointer hviler på. 

2.5 Etik
At interviewe mennesker om sårbare person-
lige forhold som partnervold stiller særlige 
krav til os, som gennemfører undersøgelsen. 
Ethvert interview er en form for intervention. 
Det vil sige, at når vi stiller en person spørgs-
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mål og spørger ind til erfaringer, som er 
forbundet med mistrivsel og sårbarhed, 
igangsætter vi også tanker og følelser i dette 
menneske, ligesom personens svar påvirker  
os som interviewere.  

I forbindelse med udviklingen af de forskellige 
processer i rekruttering, dataindsamling og 
analyse har vi haft blik for Verdenssundheds-
organisationen WHO’s etiske retningslinjer 
for forskning i vold mod kvinder (Organization 
2001). Det har blandt andet betydet, at vi i 
forbindelse med rekrutteringen af interview-
personer udarbejdede nogle spørgsmål i 
samråd med vores psykolog-kolleger, som  
vi stillede i en indledende telefonsamtale  
med potentielle interviewpersoner.
 
Telefonsamtalen benyttede vi også til sammen 
med interviewpersonen at vurdere, om denne 
følte sig klar til at deltage i et interview, fx på 
trods af verserende samværssager eller igang-
værende behandlingsforløb. Indledningsvis 
gjorde vi os også tanker om, hvordan vi kunne 
sikre, at vi anvendte en så empatisk interview-
teknik som muligt, og vi drøftede derfor 
fremgangsmåde og teknikker med psykologer 
i Lev Uden Vold. 

Alle interviewpersoner har forud for interviewet 
fået oplyst undersøgelsens formål, deres 
rettigheder i forhold til GDPR og muligheden 
for altid at trække deres samtykke tilbage, og 
efterfølgende har interviewpersonerne og vi 
underskrevet en informeret samtykkeerklæring. 

Efter interviewet har interviewpersonerne 
fået udleveret en liste med relevante rådgiv-
ningssteder, og vi har opfordret alle til at 
kontakte en psykolog i Lev Uden Vold, hvis 
de fik brug for en opfølgende samtale, da vi 
var bevidste om, at deltagelse i interviewet 
kunne fremkalde traumereaktioner. Enkelte 
interviewpersoner henvendte sig efterfølgende 
til os enten med uddybende information  
pr. e-mail eller med feedback på interview-

oplevelsen, og vi ved derfor, at enkelte inter-
viewpersoner har benyttet sig af muligheden 
for at få en opfølgende samtale.  

Derudover har vi i transskriberings- og ana-
lysefasen været særligt opmærksomme på  
at anonymisere empirien og kun anvende 
uddrag i rapporten i en form, så interview-
personernes fortællinger ikke er genkendelige. 
Interviewuddrag fra personer, som har været 
udsat for vold, angives derfor som henholdsvis 
”mand, udsat for vold” eller ”kvinde, udsat  
for vold”, mens interviewpersoner, som har 
udøvet vold, er angivet som ”mand, udøver af 
vold” eller ”kvinde, udøver af vold”. På denne 
måde er det ikke muligt at identificere én 
interviewpersons samlede fortælling gennem 
analyseafsnittene.

For at skabe et trygt rum for interviewpersonen 
er alle interview foretaget som enkeltinter-
view. Denne beslutning af taget af hensyn  
til særligt de interviewpersoner, der har været 
udsat for vold af en partner. Vi har ikke haft 
til hensigt at interviewe interviewpersonens 
tidligere partner, som kan have oplevet  
parforholdet anderledes. Dette er med hen-
blik på at skabe et trygt og ærligt rum for  
interviewpersonerne, som dermed ikke skal 
bekymre sig om, hvorvidt vi som interviewere 
får en anden fortælling fra deres tidligere 
partner.  

Derudover kan det potentielt være trauma-
tiserende at sidde ved siden af den person,  
som har udsat en for vold, og vi ville som 
interviewere kunne risikere at udsætte den 
voldsudsatte for fare. I analysen har vi taget 
udgangspunkt i interviewpersonernes egne 
fortællinger af vold fra eller mod en nuværende 
eller tidligere partner. Et enkelt par ønskede 
dog begge at blive interviewet til undersøgelsen, 
og dette ønske har vi efterkommet, men 
interviewene er blevet foretaget enkeltvist. 



45

Veje mod et liv uden vold 



46

Tidligere  
forskning

Kapitel 3



47

Veje mod et liv uden vold 

Vold mod kvinder og senere vold mod mænd 
har været genstand for forskning og nationale 
undersøgelser i årtier. Internationalt findes der 
således litteratur på området, som går på tværs 
af faglige og videnskabelige retninger fra indi-
vidorienteret til samfundsorienteret forskning. 
I den tværvidenskabelige tilgang til vold er der 
generelt fokus på at kombinere individorien-
terede forklaringsrammer med kulturelle og 
samfundsorienterede forklarings rammer. 

I gennemgangen af litteraturen på området 
har vi derfor været opmærksomme på,  
hvordan samspillet mellem forhold og  
omstændigheder, som har indflydelse på,  
om man som voldsudsat eller voldsudøver  
får hjælp eller ej, relaterer sig til forskellige 
niveauer i psykolog Urie Bronfenbrenners 
socialøkologiske teori (Bronfenbrenner 1979) 
(se afsnit 1.3).  

I de følgende afsnit beskriver vi litteratur, 
som omhandler omstændigheder, som har 
indvirkning på processen mod et liv uden 
partnervold, på hvert af de tre niveauer 
skitse ret i den socialøkologiske model: det 
individuelle niveau, det relationelle niveau  
og det samfundsmæssige niveau. Opdelingen 
i de tre niveauer er analytisk, og i virkelig-
heden er der ofte en kompleks sammenhæng 
mellem de tre forskellige niveauer i modellen 
(Liang et al. 2005; Saur and Grøvdal 2019a; 
Heise 1998).  

Litteraturgennemgangen er inddelt i tre 
afsnit. I første afsnit gennemgår vi litteratur 
om kvinder udsat for partnervold. I andet 
afsnit gennemgår vi litteratur om mænd 
udsat for partnervold, og i det tredje og sidste 
afsnit beskriver vi litteratur om kvinder og 
mænd, som har udøvet partnervold.

3.1 Voldudsatte kvinder
Overordnet set viser den internationale littera-
tur, at det at forlade en partner, som har 

udøvet vold mod en, er en proces, der udvikler 
sig i et samspil mellem individuelle, relatio-
nelle og samfundsmæssige omstændigheder 
(Liang et al. 2005; Murray, Crowe, and 
Flasch 2015). På den baggrund er det derfor 
heller ikke muligt at pege på én særlig inter-
vention, som kan fremskynde processen væk 
fra manden, som udøver vold, fordi processen 
i høj grad skabes i relation til andre personer 
og skiftende livsomstændigheder (Chang et 
al. 2006).  

På det individuelle niveau fremhæves båndet 
til partneren som en barriere for at få hjælp. 
Kvinder vil typisk have ambivalente følelser 
som kærlighed, had, frygt, omsorg og en 
trang til at forstå den voldelige partner  
(Enander and Holmberg 2008b). Nogle 
forskere begrebsliggør dette som et ”trauma-
tisk bånd”, der knytter parterne sammen,  
og som kan være med til at skabe en afhæn-
gighed og internalisering af den voldelige 
partners virkelighedsopfattelse, som kan gøre 
det svært at erkende partnerens handlinger 
som problematiske (Enander and Holmberg 
2008; se også Bostock, Plumpton, and Pratt 
2009; Evans and Feder 2016).  

En ny norsk interviewundersøgelse med otte 
kvinder, som ikke har opsøgt hjælp, viser, at 
kvindernes brud med manden er en proces, 
hvor følelserne for manden afvikles, lang tid 
før forholdet ophører i praksis (Saur and 
Grøvdal 2019a). I undersøgelsen fremhæves 
også kvindernes behov for at værne om deres 
værdighed og blive set som ”ganske alminde-
lige” som barrierer for at åben omkring  
partnervold (Saur and Grøvdal 2019a).

Dansk og international forskning viser end-
videre, at etnisk tilhørsforhold også kan 
udfordre adgangen til hjælp, hvis man fx  
er immigreret fra et land, hvor vold mod 
kvinder i en vis udstrækning er accepteret, 
eller hvis man på grund af sproget og  
manglende kendskab til opbygningen af 
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social, sundheds- og retsvæsenet har svært 
ved at navigere i det offentlige system (Liang 
et al. 2005; Danneskiold-Samsøe, Mørck, and 
Sørensen 2012; 2011). Internationale forskere 
peger dog på, at visse personlige resurser  
kan fremskynde processen, så som at være 
håbefuld, at opsøge viden om vold og at 
værne om egen omsorg (McLeod, Hays, and 
Chang 2010). 

På det relationelle niveau fremhæves kontakten 
til andre mennesker og kvaliteten af denne 
kontakt som væsentlig for at forlade den 
voldsudøvende partner (McLeod, Hays, and 
Chang 2010). En kvantitativ undersøgelse fra 
Australien viser, at 75,5 procent af de kvinder, 
der havde været udsat for partnervold, havde 
søgt nogen form for hjælp – dog havde majo-
riteten af disse benyttet sig af uformel støtte 
fra især venner og naboer (Meyer 2010).  

Forskning viser også, at kvinders valg om at 
søge hjælp kan påvirkes af, om omverdenen 
understreger, at voldshandlingerne er forkerte, 
giver information om partnervold, kontinu-
erligt spørger til behov for hjælp, og snakker 
med hende om en sikkerhedsplan (Chang et 
al. 2006). At søge formel hjælp vil også typisk 
kræve hjælp fra familie og venner fx i forhold 
til børnepasning, flytning og økonomiske 
resurser. Det kan derfor være en barriere, hvis 
familie og venner ikke tror på kvinden, når 
hun fortæller om volden (Liang et al. 2005).

Et nyere studie fra Australien (Taket et al. 
2014) baseret på fritekstsvar fra 254 kvindelige 
patienter i almen praksis, som havde svaret 
positivt på at frygte nuværende eller tidligere 
partner, viser, at karakteren af deres sociale 
relationer er væsentlig for at få hjælp. Kvinderne 
værdsætter fx relationen til venner og familien, 
når den er præget af anerkendelse, empati  
og respekt for deres situation. Flere kvinder 
havde også et ønske om at blive lyttet til, 
uden at omgivelserne dømmer og evaluerer 
deres handlinger (Taket et al. 2014).  

Relationen mellem mor og barn fremhæves  
i flere studier, som et forhold, der kan have  
en helt særlig betydning for, hvordan og om 
kvinderne vælger at søge støtte. Kvinders 
overvejelser om at beskytte børnene kan  
i nogle tilfælde være afgørende for at opsøge 
hjælp (Chang, Dado, Hawker, Cluss,  
Buranosky, Slagel, McNeil, and Scrolle 2010; 
Rhodes et al. 2010; Meyer 2010; Evans and 
Feder 2014; Murray, Crowe, and Flasch 2015). 

Hensynet til børnene er dog ikke entydigt 
(Meyer 2010; Bastiani, Saurel-Cubizolles, 
and Romito 2018), og i et nyligt norsk studie 
(Saur and Grøvdal 2019a) valgte kvinderne 
ikke at opsøge hjælp, fordi de blandt andet 
mente, at de kunne beskytte børnene ved at 
bevare en form for kontrol med situationen i 
familien og undgå at få mandens voldshand-
linger til at eskalere, fx ved ikke at fortælle 
andre om volden (Saur and Grøvdal 2019b). 

Et amerikansk studie viser også, at rollen  
som mor kan gøre kvinder splittet mellem  
at ville afslutte parforholdet og ville blive i 
parforholdet for at bevare familien og undgå 
involvering af sociale myndigheder (Rhodes 
et al. 2010). Relationen til partneren og 
karakteren af hans handlinger, såsom at 
volden bliver livstruende, og at kvinden 
 er bange for, at manden vil slå hende ihjel,  
kan også motivere hende til at ville forlade 
manden (Chang, Dado, Hawker, Cluss, 
Buranosky, Slagel, McNeil, and Scrolle  
2010; McLeod, Hays, and Chang 2010). 

Disse forhold genfindes også i andre studier 
(Patzel 2001; Enander and Holmberg 2008b; 
Campbell et al. 1998; Murray, Crowe, and 
Flasch 2015), som tilsvarende beskriver, at en 
eskalering i voldshandlingerne, beskyttelse af 
andre og i særdeleshed børn samt utroskab 
kan være medvirkende til, at kvinder opsøger 
hjælp eller forladeren manden (Chang, Dado, 
Hawker, Cluss, Buranosky, Slagel, McNeil, 
and Scrolle 2010; Evans and Feder 2014).  
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På det samfundsmæssige niveau fremhæves 
både sociokulturelle opfattelser af vold og de 
formelle politikker omkring underretning, 
samvær med børn og forældremyndighed 
som forhold, der kan gøre det svært at forlade 
en voldelig partner. Litteraturen viser, at 
mødet med fagpersoner i social- og sund-
hedssektoren kan være afgørende for, at 
kvinderne føler, at deres oplevelser bliver 
taget alvorligt, ligesom det, at andre validerer 
deres oplevelse af partnerens handlinger som 
forkerte og uacceptable, kan hjælpe dem  
i processen væk fra partneren (Evans and 
Feder 2014; Bostock, Plumpton, and Pratt 
2009; Berglund and Stenson 2010).  

Forskning viser, at måden voldsudsatte kvinder 
bliver mødt i systemet på, kan have stor 
betydning for deres mulighed for at forlade 
den voldelige partner. Et svensk studie viser, 
at voldsudsatte kvinder efterspurgte mere 
omsorg, respekt og forståelse for deres situa-
tion og de konsekvenser, som den voldelige 
partner har haft for deres mentale helbred 
(Pratt-Eriksson, Bergbom, and Lyckhage 
2014). I et britisk studie havde hovedparten 
af kvinderne haft kontakt til deres egen læge 
på grund af voldshandlingernes konsekvenser 
som fx angst og depression, men kvinderne 
talte kun om volden på eget initiativ (Evans 
and Feder 2014).  

Barrierer for praktiserende læger i forhold til 
at tale med patienter om vold i familien er 
også beskrevet i to danske studier (Mørk, 
Andersen, and Taket 2014; Johansen et al. 
2016). De viser blandt andet, at udfordrin-
gerne kan være akavethed omkring at spørge 
til vold, begrænset tid i konsultationen, frygt 
for patientens forlegenhed og manglende 
viden om partnervold og specialiserede  
tilbud. Samtidig viser begge studier, at volds-
udsatte kvinder (og mænd) kan have meget 
forskellige ønsker til, hvordan og hvornår de 
vil spørges om voldsudsættelse. Nogle kvinder 
ønsker, at lægen spørger direkte, fordi det kan 

være svært selv at italesætte (Mørk, Andersen, 
and Taket 2014), mens andre er usikre på 
lægens tavshedspligt i forhold til myndig-
hederne og andre familiemedlemmer  
( Johansen et al. 2016). 

3.2 Voldudsatte mænd
Gennemgangen af litteraturen viser, at under-
søgelser om mænds oplevelser af partnervold, 
herunder forhold der kan påvirke vejen mod 
hjælp, er begrænset (Bates 2019a; Dempsey 
2013; Johanna Simmons, Brüggemann, and 
Swahnberg 2016; Sogn and Hjemdal 2010; 
Grøvdal 2019b). Overordnet set viser littera-
turen, at voldsudsatte mænd kan være mindre 
tilbøjelige end kvinder til at søge hjælp eller 
betro sig til andre, hvis de udsættes for vold  
af en partner (Dempsey 2013; Simmons, 
Brüggemann, and Swahnberg 2016; Tsui 
2014; Arnocky and Vaillancourt 2014; Sogn 
and Hjemdal 2010).  

Flere studier peger på, at en af de primære 
barrierer for at søge hjælp er, at det at være 
udsat for partnervold som mand er i konflikt 
med en dominerende opfattelse af maskuli-
nitet, som tager afsæt i et ideal om manden 
som stærk og magtfuld (Brooks et al. 2017; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2012; Sogn 
and Hjemdal 2010). I litteraturen begrebslig-
gøres den dominerende opfattelse af maskuli-
nitet som den hegemoniske maskulinitet. 
Opfattelser af maskulinitet er kulturelle og 
dynamiske og manifesterer sig forskelligt på 
det samfundsmæssige, det relationelle og det 
individuelle niveau (Connell and Messerschmidt 
2005). Den hegemoniske opfattelse af 
masku linitet kan gøre det sværere at opfatte 
manden som sårbar over for vold fra en kvinde 
og dermed som udsat for partnervold. 
På det individuelle niveau kan den hege-
moniske maskulinitetsopfattelse blive 
interna liseret som en del af mandens egen 
køns identitet og blive en barriere for at søge 
hjælp. To af de få danske studier om volds-
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udsatte mænd peger blandt andet på, at 
voldsudsatte mænd oplever det at blive udsat 
for vold af en kvinde og have behov hjælp 
som skamfuldt og som et nederlag (Plauborg 
and Helweg-Larsen 2012; Jensen et al. 
2020). Den ene undersøgelse er blandt andet 
baseret på interview med 12 voldsudsatte 
mænd og viser, at mændene er bange for ikke 
at blive taget alvorligt og blive opfattet som 
svage og ”umandige” af fx politiet og sociale 
myndigheder. Endelig angiver flere af mændene 
i undersøgelsen, at de troede, at mandecentre 
var for svage mænd, der lever på samfundets 
bund (Plauborg and Helweg-Larsen 2012).  

Også anden national og international litteratur 
viser, at det at blive udsat for partnervold som 
mand kan bidrage til en følelse af skam og 
selvbebrejdelse, en frygt for ikke at blive troet 
på eller en modstand mod at identificere sig 
som voldsudsat (Machado et al. 2017; Bates 
2019a; Dempsey 2013; Johanna Simmons, 
Brüggemann, and Swahnberg 2016; Tsui 
2014; Walker, Mayshak, and Costa 2019; 
Grøvdal 2019b; Grøvdal and Jonassen 2015; 
Jensen et al. 2020). Litteraturen viser derud-
over, at voldsudsatte mænd kan frygte, at 
fagpersoner ikke vil overholde deres tavsheds-
pligt, og at personer i mandens omgangskreds 
vil få viden om volden og se manden i et andet 
lys ( Johanna Simmons, Brüggemann, and 
Swahnberg 2016; Hines and Douglas 2010).

Europæiske studier fremhæver desuden, at 
voldsudsatte mænd først søger hjælp, når 
volden har antaget en grovere karakter, og 
manden er nået til en erkendelse af at have 
brug for hjælp til at bryde med partneren 
(Drijber, Reijnders, and Ceelen 2013;  
Machado et al. 2017). Erkendelsen og  
behovet for hjælp kan blive tydeligere, hvis 
volden har været fysisk eller hvis manden er 
blevet fysisk angrebet med genstande (Drijber, 
Reijnders, and Ceelen 2013; Machado et al. 
2017). Det kan derfor være en barriere for 
erkendelsen, hvis volden ikke er fysisk eller 

har en grov karakter. Andre forhold som kan 
afholde mænd fra at opsøge hjælp kan være 
økonomiske udfordringer samt frygt for at 
blive ensomme (Hines and Douglas 2010; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2012).  

I forhold til det relationelle niveau, der ved-
rører sociale relationer til andre, som ikke er 
en del af formelle tilbud, viser et amerikansk 
surveystudie fra 2019 baseret på fritekstsvar 
fra 161 voldsudsatte mænd, at nogle voldsud-
satte mænd er blevet mødt med forventninger 
knyttet til den hegemoniske maskulinitets-
forståelse, når de har søgt uformel hjælp hos 
venner. De er fx blevet grint ad eller har fået 
besked på at ”mande sig op” (Bates 2019a). 

I et australsk studie fra 2019 baseret på fri-
tekstsvar fra 258 mænd har flere voldsudsatte 
mænd angivet, at venner og familier ikke har 
troet på dem, når de har fortalt om volden,  
at de har ment, manden selv måtte have 
fremprovokeret volden, og at volden er blevet 
underkendt (Walker, Mayshak, and Costa 
2019). Den hegemoniske maskulinitets-
opfattelse kan således også komme til udtryk 
i mødet med de nære omgivelser og kan 
medføre, at manden ikke fortæller om volden. 
Dette er interessant set i lyset af, at de nære 
omgivelser ifølge flere studier netop kan være 
indgangen til at få information om og søge 
mere formel hjælp til at bryde med den volde-
lige partner (Bates 2019b; Johanna Simmons, 
Brüggemann, and Swahnberg 2016).  

Flere undersøgelser viser også, at voldsudsatte 
mænd foretrækker at søge uformel hjælp hos 
venner og familie eller anonymt på internet-
tet, mens de i mindre grad søger formel hjælp 
hos fx politiet, retssystemet eller specialiserede 
organisationer (Bates 2019b; Douglas and 
Hines 2011; Tsui 2014; Drijber, Reijnders, 
and Ceelen 2013; Machado et al. 2017).  

Et forhold som kan blive en barriere for at 
forlade en voldelig partner for voldsudsatte 
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mænd i både dansk, nordisk og anden inter-
national kontekst, er hvis der er fælles børn. 
Barrieren ligger i en forpligtelse over for 
børnene, en frygt for at miste rettigheder til 
at se børnene efter et brud samt en bekymring 
for børnenes sikkerhed (Douglas and Hines 
2011; Bates 2019a; Drijber, Reijnders, and 
Ceelen 2013; Johanna Simmons, Brügge mann, 
and Swahnberg 2016; Plauborg and Helweg -
Larsen 2012; Grøvdal 2019b; Grøvdal and 
Jonassen 2015; Jensen et al. 2020).  

Et norsk studie fra 2019, baseret på interview 
med seks voldsudsatte mænd, viser, at mændene 
venter lang tid, før de går fra partneren, 
grundet frygt for, hvad der vil ske, hvis  
partneren får forældremyndighed (Grøvdal 
2019b). Andre barrierer på det relationelle 
niveau kan relatere sig til forholdet mellem 
manden og den voldsudøvende partner, 
herunder kærlighed til eller medlidenhed 
med partneren, en overbevisning om, at de 
ikke kan bryde med det ægteskabelige løfte, 
eller en tro på, at partneren vil ændre sig og 
stoppe det voldelige handlemønster (Hines 
and Douglas 2010; Bates 2019a; Grøvdal 
2019b). 

Litteraturgennemgangen viser, at den hege-
moniske maskulinitetsforståelse på det  
samfundsmæssige niveau kan forme den 
måde, som vi i samfundet taler om partner-
vold på. Internationale studier har fx vist,  
at den samme fysiske voldelige handling 
opfattes som mere alvorlig, når en mand 
udøver den mod en kvinde, end omvendt,  
og at kvinders vold mod mænd i mindre grad 
vurderes som ulovlig eller som behov for en 
indsats (Dempsey 2013; Sorenson and Taylor 
2005; Arnocky and Vaillancourt 2014).  
Flere internationale studier peger på, at en 
barriere for, at mænd får professionel hjælp, 
kan være negative erfaringer med at søge 
hjælp i systemet, hvor de fx er blevet latterlig-
gjort, set som svage eller patetiske eller ikke 
er blevet troet på af fagpersoner (Drijber, 

Reijnders, and Ceelen 2013; Bates 2019a; 
Douglas and Hines 2011; Walker et al. 2020; 
Grøvdal and Jonassen 2015). Studier viser 
også, at nogle mænd er blevet bebrejdet for 
volden eller mistænkeliggjort for selv at have 
udøvet volden og henvises til tilbud for volds-
udøvere (Tsui 2014; Drijber, Reijnders, and 
Ceelen 2013; Bates 2019a; Machado et al. 
2017; Douglas and Hines 2011; Walker, 
Mayshak, and Costa 2019).  

Et nyere svensk studie fremhæver ligeledes, at 
dynamikken mellem den voldsudsatte mand 
og fagpersonen er betydningsfuld for, at 
manden fortæller om volden. Her fremhæves 
en empatisk og tillidsfuld tilgang som af-
gørende for, at manden fortæller om volden, 
mens tidspres, stereotype kønsopfattelser, 
latterliggørelse og mistro mindsker sand-
synligheden for herfor ( Johanna Simmons, 
Brüggemann, and Swahnberg 2016).  

På tværs af studierne peges der på, at måden 
hvorpå voldudsatte mænd bliver mødt af 
systemet, kan have en betydning for, om de 
bryder med en voldelig partner og søger 
hjælp. På den baggrund anbefales det i flere 
studier, at fagpersoner bliver uddannet i at 
møde voldsudsatte mænd med forståelse  
og anerkendelse og bryde med stereotype 
køns- og voldsforståelser (Bates 2019a;  
Douglas and Hines 2012; Drijber, Reijnders, 
and Ceelen 2013; Machado et al. 2017; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2012)

3.3 Mænd og kvinder, der udøver 
partnervold
I det følgende gennemgår vi studier, der 
belyser, hvilke omstændigheder der har ind-
flydelse på, om kvinder og mænd, der udøver 
vold, får hjælp til at ændre deres handle-
mønster. I Danmark viser Dialog mod Volds 
karakteristik af udøvere i behandling fra 
2010-2015, at 60 procent har henvendt sig 
frivilligt, 29 procent er henvist fra kriminal-
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forsorgen, og 11 procent er henvist gennem 
andre projekter. Cirka 10 procent af udøverne 
er kvinder. Kvinderne har som oftest selv 
henvendt sig eller er blevet henvist gennem 
andre projekter (Volsing, Schmidt, and  
Kristensen 2018).  

Den følgende gennemgang af studier om-
handler primært mandlige voldsudøvere,  
da vi ikke har fundet studier, der specifikt 
omhandler, hvad der får kvindelige voldsud-
øvere til at opsøge hjælp. Enkelte af studierne 
fokuserer dog ikke på køn, men beskriver, 
hvad der generelt får mennesker, der udøver 
vold, til at opsøge hjælp.

På det individuelle niveau peger et litteratur-
studie af internationale kvalitative studier af 
voldsudøveres syn på indsatser og forandringer 
på, at det ikke er voldens alvorsgrad, der er 
afgørende for, om mændene selv opsøger 
behandling, men snarere deres grad af be-
vidsthed om deres ”voldsproblem”. Nogle 
studier finder, at en stor del af motivationen 
til at ændre handlemønster skal være iboende 
hos udøveren, før behandlingen er effektiv 
(McGinn, McColgan, and Taylor 2017; 
Servicestyrelsen 2011). Manglen på anerken-
delse af volden bliver i stedet en barriere for 
at opsøge hjælp. Det kan fx komme til udtryk 
ved, at udøveren er meget fokuseret på andres 
handlinger forud for sin egen udøvelse (Service-
styrelsen 2011).  

Ligeledes fremhæver den norske psykolog 
Per Isdal, hvordan voldsudøvere ofte kan være 
så fokuserede på den andens rolle, at de ikke 
selv opfatter, hvor skæmmende de i virkelig-
heden er, eller hvor voldsom voldshandlingerne 
faktisk er. Isdal fremhæver desuden, at vold  
er særdeles effektiv for den, der udøver den. 
Derfor kan det også være ambivalent at 
stoppe med at udøve vold, da voldens kort-
sigtede konsekvenser kan være positive (Isdal 
2002).  

På det individuelle niveau fremhæves alkohol- 
og stofmisbrug også som barrierer for at 
stoppe med at udøve vold, og det er derfor 
nødvendigt at stoppe eller moderere misbruget, 
før voldsudøveren kan ændre handlemønster 
(Roguski 2014; McGinn, McColgan, and 
Taylor 2020). I Dialog mod Vold tilkendegav 
15 procent af klienterne fra 2010-2015, at de 
havde et misbrug (Volsing, Schmidt, and 
Kristensen 2018).  

Desuden viser nordiske undersøgelser, at 
mange voldsudøvere i behandling har for-
skellige psykiske lidelser (Elklit et al. 2018; 
Askeland and Heir 2014), og at psykiske 
lidelser kan gøre det sværere at ændre 
handle mønster (McGinn, McColgan,  
and Taylor 2017). Undersøgelser finder, at 
størstedelen af de mænd, der har været i 
behandling i Danmark og Norge, selv er 
vokset op med vold eller overgreb i barn-
dommen (Volsing, Schmidt, and Kristensen 
2018; Askeland 2015). 
 
Flere studier peger på, at voldsudøvende 
mænd har et ønske om at bryde de mønstre, 
de selv er vokset op i (Servicestyrelsen 2011; 
Roguski 2014; Mohaupt and Duckert 2016; 
Håland et al. 2016; Sheehan, Thakor, and 
Stewart 2012). Opvæksten kan dog også 
medføre, at vold er blevet normaliseret, og at 
det gøre det svært at erkende voldsudøvelsen 
og opsøge hjælp. Normalisering af voldsud-
øvelse kan også hænge sammen med masku-
linitetsopfattelser (Roguski 2014).  

En undersøgelse af volds- og maskulinitets-
forsker Lucas Gottzén med 44 mænd, der  
er i behandling for voldsudøvelse, viser, at de 
voldsudøvende mænd havde en opfattelse af 
mænd, der begår vold mod kvinder, som 
”afvigende” fra den ”normale” mand, der går 
ind for ligestilling, hvilket er i tråd med en 
bredere samfundsmæssig opfattelse (Gottzén 
2017). Da de tager moralsk afstand fra vold 
mod kvinder, bliver deres egen voldsudøvelse 



53

Veje mod et liv uden vold 

skamfuld. Samtidig forstår de voldsudøveres 
vold som værre og mere systematisk end 
deres egen, og ser derfor de ikke sig selv som 
i målgruppen for behandling (Håland et al. 
2016; Gottzén 2013a). 

På det relationelle niveau fremhæves frygten 
for at miste partneren eller familien som 
afgørende for at ville ændre handlemønster 
(McGinn et al., 2017; Roguski, 2014). En 
dansk undersøgelse understøtter dette og 
viser, at relationer til andre kan spille en rolle 
i forhold til, hvornår mænd opsøger hjælp. 
Det kan fx være et direkte krav fra partneren 
om at gå i behandling, hvis parforholdet skal 
bevares. Mændene i undersøgelsen havde 
derfor ikke nødvendigvis erkendt, at de ud-
øvede vold, eller at volden var deres ansvar 
forud for behandlingen (Servicestyrelsen 
2011).  

Et norsk studie peger på, at det, fordi partner-
vold kan finde sted i en konfliktsituation, kan 
være sværere for voldsudøveren at påtage sig 
ansvaret for volden (Håland et al. 2016). 
Andre studier peger på, at ønsket om at 
bevare relationen til partneren i nogle tilfælde 
kan være den primære grund til at opsøge 
hjælp, mens det i andre tilfælde ikke spiller 
en rolle (Broady et al. 2017). Som for volds-
udsatte mænd og kvinder kan de voldsud-
øvende mænds forhold til deres børn have 
central betydning for, at de opsøger hjælp 
(Broady et al. 2017; Mohaupt and Duckert 
2016; Haland et al. 2016).  

Et australsk studie baseret på interview med 
21 mænd i behandling for voldsudøvelse 
finder, at mændenes kærlighed til deres børn, 
og det at blive klar over den måde, volds-
handlingerne havde påvirket deres børn på, 
var årsag til, de opsøgte hjælp. Studiet frem-
hæver, hvordan det afsavn, som mændene 
oplever qua deres begrænsede eller manglende 
kontakt til børnene, kan anvendes som en 
åbning for at få mændene til at forstå alvoren 

af deres handlinger og motivere dem til at 
ændre disse. Samtidig viser studiet, at mændene 
langt hen ad vejen ikke selv mener, at deres 
vold påvirker deres børn (Broady et al. 2017). 
Et par nordiske undersøgelser peger derfor 
på, at oplysning om de skadevirkninger, vold 
har på børn, også kan være en drivkræft for at 
opsøge hjælp (Håland et al. 2016). (Mohaupt 
and Duckert 2016).

På det relationelle niveau kan netværk og 
omgangskreds også have indflydelse på,  
om udøveren opsøger hjælp. Vold kan være 
fremtrædende i interaktionen med deres 
omgangskreds, og det kan være med til at 
normalisere voldelige handlinger og gøre  
det sværere for voldsudøveren at erkende 
handlingerne som problematiske (Roguski 
2014; Servicestyrelsen 2011).  

En dansk undersøgelse blandt mandlige 
voldsudøvere, der har været i behandling, 
viser, at det at tage afstand fra voldsudøvelsen 
i omgangskredsen kan lede til ensomhed, 
fordi fravalget af volden også bliver et fravalg 
af netværket (Servicestyrelsen 2011). Under-
søgelsen viser dog også, at behandlingen kan 
få indvirkning på omgangskredsen, når volds-
udøverne videreformidler læring og redskaber 
fra deres terapi (Servicestyrelsen 2011). 

Selvom det at tale om voldsudøvelse kan være 
forbundet med en frygt for stigmatisering, 
peger to nordiske studier på, at pårørende kan 
reagere ikke-fordømmende og i nogle tilfælde 
sågar tage den mandlige voldsudøvers parti, 
når de fortæller om deres handlinger, og det 
kan bidrage til, at mændene ikke opsøger 
hjælp (Servicestyrelsen 2011; Gottzén 2016). 

På det samfundsmæssige niveau viser studier, 
at myndighedernes indgriben i form af sank-
tioner i retsvæsenet eller børnesager kan få 
betydning for voldsudøveres vej til hjælp 
(Chang et al., 2010). Det gælder blandt andet 
også myndighedernes mulighed for at pålægge 
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udøveren behandling, selvom der endnu er 
uenighed om, hvorvidt tvungen behandling 
faktisk er virkningsfuld, fordi effekten også 
kan afhænge af udøverens motivation for at 
ændre handlemønster (Gottzén 2019; Service-
styrelsen 2011; Roguski 2014). Der findes 
generelt få studier, der undersøger fagpersoners 
erfaringer med at opspore voldsudøvere 
(Devaney and Lazenbatt 2016).  

Et amerikansk studie fra 2017 baseret på 
interview med 15 praktiserende læger om 
deres erfaringer med at opdage voldsudøvelse 
blandt mandlige patienter, viser, at lægen 
hyppigst opdager volden, når den voldsudsatte 
kvindelige partner fortæller om den, og at 
denne ofte har et ønske om, at lægen ikke  
går videre med informationen. Andre veje til 
opsporing er via mandlige patienter, der selv 
fortæller om voldsudøvelse, fordi de ønsker 
hjælp til at stoppe handlingerne, eller når den 
kvindelige partner kommer med skader, der 
peger på voldsudøvelse. Lægen kan også få 
viden om det gennem medicinske journaler 
eller observeret handlemønster. De prakti-
serende læger fremhæver tilliden mellem læge 
og udøver som en vigtig betingelse for at 
opspore vold (Penti et al. 2017). Undersøgelsen 
viste også, at både mandlige og kvindelige 
læger oplevede vrede over for udøveren, og 
kvindelige læger udtrykte bekymring for 
deres egen sikkerhed (Penti et al. 2017).  

Netop måden, fagpersoner møder de volds-
udøvende mænd på, kan have en central 
betydning for vejen til hjælp og motivationen 
for at komme i behandling. Et norsk studie 
viser, at det at blive set og anerkendt som mere 
end blot en voldsudøver, også er en forudsæt-
ning for at finde motivationen til forandring. 
De ønsker at blive mødt af en tilgang, der 
både anerkender deres sårbarhed og adresserer 
deres voldsudøvelse (Håland et al. 2016). 

En dansk evaluering af mænd i behandling 
for voldsudøvelse viser, at mange af mændene 

tidligere har været i psykologbehandling, 
uden at det har haft en virkning, og fremhæver 
her vigtigheden af, at det er et tilbud, hvor 
psykologerne er specialiserede i at tale om 
vold (Servicestyrelsen 2011). Stærke negative 
følelser over for udøveren og mangel på viden 
om, hvordan man kan respondere, kan således 
hos fagpersoner være barrierer for at opspore 
og handle på partnervold.

Kulturelle normer kan også udgøre en barriere 
for vejen til hjælp for voldsudøverende 
mænd. I den internationale litteratur frem-
hæves patriarkalske normer for køn som et 
forhold, der kan medvirke til, at mænd ikke 
opsøger hjælp, fordi det kan opfattes som  
et svaghedstegn, der kolliderer med ideen  
om den stærke mand, der klarer sig selv 
(McGinn, McColgan, and Taylor 2017). 
Kampagner med fokus på at tale om volds-
udøvelse kan også være afgørende for, at 
mænd kan identificere sig selv som personer, 
der har behov for hjælp (Roguski 2014). 

Når de voldsudøvende mænd har besluttet  
sig for at opsøge hjælp, kan det være en  
udfordring at finde information om de tilbud, 
som eksisterer (Servicestyrelsen 2011). Lange 
ventelister til behandling og rejseomkostninger 
til og fra behandlingsstedet fremhæves også 
som omstændigheder, der kan afholde nogle 
fra hjælp (Servicestyrelsen 2011; Roguski 
2014). I en dansk undersøgelse var det  
desuden væsentligt for nogle af mændene, at 
tilbuddet var gratis, da de ikke nødvendigvis 
ville have betalt for behandlingen selv  
(Servicestyrelsen 2011). 

Afrunding
Samlet set viser litteraturgennemgangen 
følgende:

•  Voldsudsatte kvinders vej mod et liv uden 
vold er en proces, der udvikler sig i et 
samspil mellem individuelle, relationelle 
og samfundsmæssige omstændigheder. På 



55

Veje mod et liv uden vold 

det individuelle niveau fremhæves de 
ambivalente følelser til partneren, det at 
bevare en følelse af værdighed og sprog 
som barrierer for at få hjælp, mens det at 
være håbefuld, at opsøge viden om vold 
og at værne om egen omsorg kan motive-
re til at søge hjælp.

•  På det relationelle niveau fremhæves 
kontakten til andre mennesker og det, at 
denne kontakt blandt andet er præget af 
anerkendelse, empati og respekt for deres 
situation, som væsentlig for at blive 
hjulpet. Eskalering i voldshandlingerne, 
beskyttelse af andre og i særdeleshed 
børn samt partnerens utroskab kan også 
være medvirkende til, at kvinder opsøger 
hjælp eller forlader manden. På det sam-
fundsmæssige plan viser litteraturen, at 
voldsudsatte kvinder kan savne anerken-
delse i mødet med både social- og sund-
hedssystemet og en større forståelse for 
det at leve i parforhold med vold.

•  For voldsudsatte mænd er en af de pri-
mære udfordringer for at søge formel 
hjælp, at det at blive udsat for partnervold 
som mand er i konflikt med en domine-
rende opfattelse af maskulinitet. Denne 
opfattelse kan få betydning for mænde-
nes vej til hjælp på det individuelle, 
relationelle og samfundsmæssige niveau. 
På det individuelle niveau kan opfattelsen 
betyde, at de voldsudsatte mænd kan 
have svært at identificere sig som volds-
udsat og frygte, at de ikke vil blive taget 
alvorligt, hvis de betror sig til omverdenen. 

•  Voldsudsatte mænd foretrækker at søge 
uformel hjælp hos venner og familie eller 
anonymt på internettet, mens de i mindre 
grad søger formel hjælp hos fagpersoner. 
Derfor spiller de nære omgivelsers støtte 
en væsentlig rolle for, at mænd udsat for 
partnervold søger hjælp. På det sam-
fundsmæssige plan peger litteraturen på, 

at det kan være motiverende for mænd at 
fortælle om voldsudsættelsen, hvis de 
tidligere er blevet mødt på en empatisk 
og tillidsfuld måde af fagpersoner. 

•  For voldsudøvere beskrives erkendelsen af 
at have et problem med vold som afgø-
rende for, at mænd opsøger hjælp. På det 
individuelle niveau fremhæves alkohol- 
og stofmisbrug, psykiske lidelser og en 
opvækst med vold som barrierer for at 
erkende voldshandlingerne som proble-
matiske og søge hjælp. På det relationelle 
niveau beskrives ønsket om at holde fast i 
parforholdet som afgørende for, at mand-
lige udøvere opsøger hjælp, ligesom 
ønsket om at skabe en tryg opvækst for 
deres børn kan være en motivation at ville 
ændre handlemønster. Omgangskredsen 
kan blive en barriere for at opsøge hjælp, 
hvis de nære omgivelser tager udøverens 
parti.

•  På det samfundsmæssige niveau fremhæ-
ves involvering af myndighederne, fx en 
sanktion i retsvæsenet eller en børnesag, 
som havende indvirkning på udøveres vej 
i behandling. Det at blive set og aner-
kendt af fagpersoner som andet end en 
voldsudøver er en forudsætning for, at 
mændene er motiverede til forandring. 
Normer knyttet til køn kan udfordre 
vejen til hjælp, når mænd forventes at 
håndtere problemer alene.

•  Der mangler specifik viden om, hvad der 
får kvindelige voldsudøvere til at opsøge 
hjælp og behandling. 
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– Kvinder og 
mænd, der har 
været udsat for 
vold

Kapitel 4
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I dette kapitel præsenterer vi resultater fra 
analysen af interviewene med personerne, 
som har været udsat for partnervold. 

Kapitlet er inddelt i syv underkapitler, som 
hver behandler et tema i processen fra inter-
viewpersonen møder partneren, til han/hun 
bliver udsat for vold, og til vejen mod at søge 
og modtage hjælp. Underkapitlerne er tilrette-
lagt, så de følger processen i parforholdet, og 
hvert underkapitel består af forskellige afsnit, 
der knytter sig til det overordnede tema, som 
behandles i underkapitlet. Hvert underkapitel 
afsluttes med en kort opsummering af centrale 
resultater fra kapitlet. 

Kapitlet hviler, som nævnt i kapitel 2, på en 
analyse af interview med 16 kvinder og seks 
mænd, som har været udsat for vold af deres 
tidligere partner og i to tilfælde nuværende 
partner. Kvinderne er mellem 27 og 53 år, og 
mændene mellem 31 og 52 år på interview-
tidspunktet.  

Alle interviewpersonerne – på nær to mænd 
– har børn med den partner, som har udøvet 
vold mod dem. Hovedparten af interview-
personerne har en mellemlang eller lang 
uddannelse og tre en kort uddannelse. Seks  
af kvinderne og en af mændene er på tids-
punktet for interviewet uden for arbejds-
markedet, fordi de er sygemeldte, ledige, 
studerende eller modtager førtidspension på 
interviewtidspunktet. Interviewpersonerne 
har været i det voldelige parforhold mellem 
halvandet og 25 år.

Vi refererer undervejs i analysen til de per-
soner, som vi har interviewet, der har været 
udsat for vold af deres partner, som enten 
”kvinderne”, ”mændene” eller ”interview-
personerne”. Den person, som de har været 
gift med eller i et kæresteforhold til, og som 
har udsat dem for vold, refererer vi til som 
”partneren”.
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I dette underkapitel beskriver vi den første 
tid i parforholdet, herunder hvad interview-
personerne tiltrækkes af ved partneren. Vi har 
valgt at belyse den første tid i parforholdet 
med henblik på at illustrere nogle positive 
aspekter, som karakteriserer begyndelsen af 
parforholdet, og som kan gøre det vanskeligt 
for den voldsudsatte at identificere og reagere 
på tegn ved partnerens handlemønster, som 
gør dem utrygge.  

Afsnittene tager primært udgangspunkt i 
kvindernes fortællinger. Dette skyldes, at 
kvinderne i interviewene sætter flere ord på 
den første tid i parforholdet, og vi finder en 
række tematikker, som kun går på tværs af 
kvindernes fortællinger. 

Vi belyser indledningsvis, hvad kvinderne og 
mændene i begyndelsen af relationen tiltræk-
kes af ved deres partner. Derudover beskriver 
vi, hvordan parforholdet for hovedparten af 
interviewpersonerne udvikler sig hurtigt på 
partnerens initiativ, og for nogle intervie-
wpersoner hurtigere, end hvad de selv er 
trygge ved. Endelig beskriver vi en række 
omstændigheder, der gør flere af kvinderne 
sårbare på det tidspunkt, hvor de møder deres 
partner.

Mødet og den første tiltrækning  
– ”Jeg var virkelig noget hos ham”
Flere af både mændene og kvinderne beskriver, 
at de var forelskede i starten af parforholdet. 
Nogle af mændene beskriver deres partner 
som anderledes end andre i deres omgangs-
kreds og bruger ord som ”spændende” og  
”et frisk pust”, når de skal beskrive, hvad de 
indledningsvist faldt for ved deres partner. 
Andre mænd beskriver partneren som ”pæn” 
eller ”fræk”. Enkelte af mændene fortæller,  
at de var ”desperate” efter at finde en kæreste, 
at partneren var mere forelsket i dem, end de 

omvendt var i hende, eller at de faldt for,  
at partneren så op til dem, og ved alle tre 
omstændigheder giver partneren manden en 
form for bekræftelse.

Kvinderne sætter flere ord på, hvad der op-
rindelig fangede deres interesse ved partneren, 
end mændene gør. De beskriver partneren 
som ”enormt charmerende”, ”populær” og 
”karismatisk”, når de fortæller, hvad der ind- 
 ledningsvis fangede deres interesse. Enkelte  
af kvinderne oplever samtidig partneren som 
arrogant i begyndelsen, og de er derfor ikke 
umiddelbart tiltrukket af ham. Partnerens 
opmærksomhed kan alligevel få kvinderne til 
at føle sig som særligt udvalgte, da partneren 
er en person, andre ser op til – en følelse der 
kan blive forstærket af partnerens kærligheds-
erklæringer.  

En kvinde beskriver det således: ”Han for-
gudede mig jo og satte mig op på en piedestal, 
og jeg tænkte: ’hvor store er chancerne lige 
for at møde en, der vil dig så meget’”. Flere af 
kvinderne modtager komplimenter og gaver 
fra partneren i form af blomster, tøj, smykker 
og middage i starten af forholdet, hvilket 
forstærker forelskelsen: ”Han var så sød. Han 
så mig. Jeg var hans prinsesse. Jeg var virkelig 
noget hos ham. Og jeg tror, det er der, at  
jeg bliver helt skudt af i forelskelse i ham”. 
Interviewpersonernes beskrivelser viser, at 
forholdet til den voldelige partner for de 
fleste interviewpersoner starter med at være 
en positiv, bekræftende og romantisk oplevelse.

Den hurtige etablering af parforholdet  
– ”Jeg når aldrig helt at lande i tingene og 
mærke efter”
Hovedparten af kvinderne og enkelte af 
mændene beskriver, at det på partnerens 
opfordring går stærkt med at blive kærester 
og flytte sammen. Hvad der afgør, om etable-

4.1 Den første tid i parforholdet



59

Veje mod et liv uden vold 

ringen opfattes som hurtig, er relativt, men 
for interviewpersonerne handler det om, at 
kæresterelationen etableres inden for nogle 
uger, eller at de flytter sammen efter nogle  
få måneder. Flere af kvinderne og en af  
mændene fortæller, at de ikke er trygge ved 
den hurtige etablering af parforholdet, og at 
de for eksempel føler sig pressede til at flytte 
sammen med partneren. 

En mand fortæller fx, at partneren stiller det 
som ultimatum, at han flytter sammen hende, 
hvis forholdet skal bestå, og at han derfor 
ikke kan sige fra. Nogle kvinder oplever, at 
det er en proces, der foregår så hurtigt, at de 
ikke får mulighed for at overveje, om det er 
noget, de har lyst til, eller for at drøfte beslut-
ningen med partneren.

Der blev aldrig snak om, om vi var kære-
ster eller skulle være det. Det var vi bare 
med det samme. (…) Han flyttede næsten 
ind med det samme – men igen, det var 
ikke noget, vi overvejede eller snakkede 
om. Det var bare sådan – og jeg var helt 
forblændet. (Kvinde, udsat for vold)

Empirien viser, at flere interviewpersoner har 
en oplevelse af, at parforholdet bliver etableret 
i et tempo, der går højere, end hvad de selv  
er trygge ved, og at de ikke får reageret, da de 
samtidig er forelskede i partneren. Det er dog 
også værd at nævne, at nogle af interview-
personerne har en oplevelse af, at parforholdet 
udvikler sig i et normalt tempo, hvor de selv 
kan følge med, og at andre ikke nævner, hvor 
hurtigt parforholdet etableres.

Omstændigheder, der kan gøre en særligt 
sårbar – ”Han blev en ny klippe for mig”
Det er ikke kun partnerens interesse og 
romantiske handlinger, der knytter interview-
personerne til partneren i begyndelsen af 
parforholdet. Flere af kvinderne beskriver 
nogle omstændigheder, der gør dem særligt 
sårbare på det tidspunkt, hvor de møder part-

neren, og som de retrospektivt mener, har haft 
en betydning for deres tilknytning til partneren.  

Sårbarhed er en almenmenneskelig tilstand, 
idet vi altid er sårbare over for skiftende 
livsomstændigheder og andres handlinger 
som følende, sociale væsener (Fineman 2017; 
Sayer 2011). På den måde kan mødet med 
vores sårbarhed få betydning for vores rela-
tioner til andre. Da kun kvinder beskriver en 
sårbarhed, da de møder deres partner, tager 
dette afsnit afsæt i kvindernes beretninger.

Flere af kvinderne beskriver en sårbarhed, 
som kan være knyttet til 1) en generel  
usikkerhed og uerfarenhed som ung, 2) en 
opvækst i en familie med alkoholmisbrug 
eller vold, 3) et nyligt tab af en nærtstående 
person som en kæreste eller forælder. For 
nogle af kvinderne gør flere af disse om-
stændigheder sig gældende på det tidspunkt, 
hvor de møder partneren. Sårbarheden kan 
være knyttet til enten enkeltstående oplevelser 
i kvindernes opvækst eller voksne liv, eller 
generelle livsomstændigheder, der karakte-
riserer den periode, de befinder sig i, da de 
møder partneren. 

Når man er ung, har man ikke har samme 
erfaring med at være i en intim relation, og 
det kan gøre en sårbar i forhold til at møde 
en partner, som udøver vold (Nielsen 2005; 
Plauborg, Johansen, and Helweg-Larsen 
2007). Nationale undersøgelser peger på samme 
sårbarhed, da forekomsten af partnervold  
ofte er højere blandt de yngre aldersgrupper 
(Deen, Johansen, et al. 2018). Hovedparten  
af kvinderne er i teenageårene eller i starten 
af tyverne, da de møder deres partner. Hoved-
parten af mændene er i trediverne, da de 
møder deres partner, og en enkelt er i starten 
af tyverne.  

Flere af kvinderne og enkelte af mændene 
har ikke prøvet at være i et parforhold, da  
de møder deres partner. Mændene beskriver 
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ikke, hvorvidt dette har betydning for relationen 
til partneren, men kvinderne beskriver, at det 
kombineret med deres unge alder gør dem 
usikre på, hvordan et harmonisk parforhold 
bør være.

Altså i dag, der ville jeg aldrig have fun-
det mig i det, men fordi jeg var så ung og 
uerfaren, og jeg var egentlig glad for ham, 
så tror jeg, at jeg tænkte, at nu vil jeg 
ligesom vise ham, at jeg var faktisk god 
nok, som jeg var. Og den kamp skulle jeg 
jo aldrig have taget, men det gjorde jeg. 
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan kvinden 
finder sig i partneren behandling for at få 
dennes bekræftelse, men at hun med sin 
livserfaring i dag ikke ville have accepteret 
partnerens voldelige handlinger. Samtidig er 
det værd at bemærke, at det er en erkendelse, 
som er kommet efter parforholdets brud,  
og at kvinden var i parforholdet i mere end 
20 år. Dette indikerer, at der er et særligt 
opsporings- og forebyggelsespotentiale 
blandt unge.  

Da nogle af mændene, trods en højere alder, 
ligeledes ikke har prøvet at være i et parfor-
hold, før de møder deres partner, og enkelte 
beskriver, at de var ”desperate” efter at finde 
en kæreste, kan de have oplevet samme usik-
kerhed i forhold til at vide, hvornår partne-
rens handlinger ikke er i orden.

To af kvinderne beskriver, hvordan en opvækst 
med henholdsvis alkoholmisbrug og vold har 
gjort dem særligt sårbare over for partnerens 
handlinger. Den ene kvinde er blevet udsat for 
fysisk, psykisk og seksuel vold i sin opvækst, og 
hun oplever, at dette gør hende ”nem at mani-
pulere”, fordi hun har manglet den kærlighed, 
som partneren kan give hende.  

For andre af kvinderne knytter deres sårbarhed 
sig til et nyligt tab af en nærtstående person 

grundet parforholdsbrud, sygdom eller død. 
Flere af kvinderne møder partneren, kort efter 
at de har brudt med en ungdoms kæreste. 
Mødet med partneren udvikler sig ikke  
nødvendigvis til en forelskelse, men skaber en 
relation, hvor kvinden kan få opfyldt et behov 
for anerkendelse og be kræftelse og komme sig 
følelsesmæssigt over sin tidligere kæreste.

På den måde gik det ret hurtigt, og han 
var egentlig ret hurtig til at udtrykke, 
hvad det var, han ville med mig, og jeg 
tænkte: ”Wow, jeg er ikke lige der”, men 
et eller andet sted havde jeg det bare 
sådan, at nu kom jeg fra noget, jeg havde 
brug for at reparere mig selv efter, og jeg 
tænkte, at så længe jeg var sammen med 
ham – og det lyder måske lidt groft  
– så var jeg faktisk ikke ked af det.  
(Kvinde, udsat for vold)

For tre kvinder kommer sårbarheden til 
udtryk i en ensomhed eller et afsavn, som de 
oplever, da en nærtstående er alvorligt syg 
eller netop er død. Her bliver forholdet til 
partneren en relation, hvor de kan få opfyldt 
behovet for tryghed og omsorg. 

Jeg tror, han blev en ny klippe for mig. 
Jeg tror, det var det, fordi jeg fortalte 
ham, at min mor var død, og så gav han 
mig et knus. Så tænkte jeg, han er en, der 
kan rumme min smerte, som jeg ikke 
følte, at der var særlig mange andre, der 
kunne. Så jeg tror, det var det, der tiltrak 
mig ved ham. (Kvinde, udsat for vold)

Dette kapitel viser, at flere af kvinderne  
befinder sig i nogle sårbare omstændigheder, 
da de møder partneren. De sårbare 
omstændig heder kan forstærke kvindernes 
behov for bekræftelse, tryghed og omsorg, 
og med forholdet til partneren kan disse 
behov kan blive opfyldt, hvilket samtidig 
kan forstærke den følelsesmæssige tilknyt-
ning til partneren.  
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Da enkelte mænd også beskriver, at de ikke 
har prøvet at være i et parforhold, før de 
møder partneren, og at de var ivrige efter at 
finde en kæreste, kan de også have oplevet 
samme forstærkede tilknytning, i og med  
at partneren tilsvarende opfylder nogle  
følelsesmæssige behov. Den forstærkede 
følelsesmæssige tilknytning, som kan opstå, 
kan sammen med den positive begyndelse  
på parforholdet overskygge de af partnerens 
handlinger, som gør interviewpersonerne 
utrygge.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt den 
første tid i parforholdet, samt hvad der  
tiltrækker og binder interviewpersonerne  
til partneren. Underkapitlet viser at:

•  Både kvinder og mænd oplever den første 
tid i parforholdet som positiv og bekræf-
tende, men flere oplever samtidig, at det 
på partnerens opfordring går hurtigt med 
at blive kærester og flytte sammen, hvilket 
for nogle føles utrygt. 

•  Flere af kvinderne befinder sig i sårbare 
livsomstændigheder, da de møder partne-
ren. For en stor del af kvinderne knytter 
de sårbare omstændigheder sig til at være 
ung og uerfaren i forhold til at indgå i en 
kæresterelation, hvilket indikerer, at der 
et opsporings- og forebyggelsespotentiale 
blandt unge. Mændene beskriver ikke 
sårbarheder som kvinderne, men enkelte 
har ikke prøvet at være i et parforhold, 
før de møder deres partner, og beskriver, 
at de var ivrige efter at finde en kæreste.

•  For både kvinderne og mændene kan 
deres manglende erfaring med en kæreste 
og for kvinderne andre sårbare livsom-
stændigheder få indflydelse på deres behov 
for bekræftelse, tryghed og omsorg. Den 
positive begyndelse på parforholdet kan, 
sammen med de følelsesmæssige behov, 

forstærke tilknytningen til partneren, og 
overskygge de handlemønstre, som gør 
interviewpersonerne utrygge. 
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I dette underkapitel beskriver vi, hvad der 
karakteriserer partnervoldserfaringerne, som 
vi finder i interviewpersonernes beskrivelser, 
samt hvordan voldshandlingerne er relateret 
til omstændigheder både i og uden for par-
forholdet. Kapitlet er inddelt i seks afsnit.  

I det første afsnit udvikler vi en analytisk 
tilgang til at forstå de forskelle og ligheder, 
som vi finder i partnervoldserfaringerne, og 
hvordan køn kan betinge nogle af de forskelle, 
som vi finder på tværs af interviewpersonernes 
erfaringer. I det andet afsnit beskriver vi de 
sociale og indre følelsesmæssige omstændig-
heder, som volden kan finde sted under.  

De efterfølgende fire afsnit beskriver karakteren 
og konteksten for henholdsvis den psykiske 
vold, den fysiske vold, den seksuelle vold og 
den reproduktive vold. Økonomisk og materiel 
vold indgår i gennemgangen af henholdsvis 
psykisk og fysisk vold. Kapitlet tager udgangs-
punkt i de konkrete erfaringer, som mændene 
og kvinderne har delt med os, når vi har 

spurgt dem om eksempler på den vold, som 
de har oplevet fra partneren. 

Et kontinuum i partnervold på tværs af 
parforholdene 
Erfaringerne med partnervold i undersøgelsen 
dækker over handlinger, som de 16 kvinder 
og seks mænd beskriver, når vi har spurgt til 
eksempler på den vold, som de har oplevet. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
oversigten i tabel 5 ikke nødvendigvis er 
udtømmende, da der kan være interviewper-
soner, som har oplevet flere voldshandlinger 
end dem, som de har beskrevet i interviewet. 
Tabel 5 viser derfor kun forekomsten af de 
voldsformer, som er fremkommet i interviewet, 
og visualiserer vores begrebsliggørelse af 
interviewpersonernes erfaringer. 

Ofte skelner man både i forskning og i praksis 
mellem fem typer af vold: psykisk, fysisk, 
seksuel, økonomisk og materiel vold. I vores 
undersøgelse har vi endvidere i tråd med en 
nylig norsk undersøgelse identificeret repro-

Voldsform Kvinder Mænd

Psykisk 16/16 6/6

Fysisk 15/16 5/6

Seksuel 11/16 0/6

Reproduktiv 10/16 0/6

Økonomisk* 4/16 0/6

Materiel* 5/16 2/6

Tabel 5. Forekomsten af de seks voldsformer blandt de voldsudsatte interviewpersoner

* Økonomisk og materiel vold indgår i afsnittene om henholdsvis psykisk og fysisk vold.

4.2 Volden 
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duktiv vold (Bjørnholt and Helseth 2019a). 
Reproduktiv vold er voldelige handlinger, der 
knytter sig til den fysiologiske og følelses-
mæssige sårbarhed, som kvinder oplever ved 
graviditet og efter fødsel.
  
Kategoriseringen af voldshandlingerne kan 
gøre det lettere for os at forstå, at vold kan 
komme til udtryk på forskellige måder, men 
for kvinderne og mændene i undersøgelsen 
optræder de typisk sammen eller i forlængelse 
af hinanden. I tabel 5 har vi lavet en oversigt, 
der visualiserer forekomsten af de seks volds-
former fordelt på de interviewede kvinder og 
mænd. 

Der tegner sig to overordnede mønstre i 
tabellen: for det første at alle de voldsudsatte 
kvinder og mænd har oplevet psykisk vold fra 
en partner, og at hovedparten også har oplevet 
fysisk vold; for det andet at seksuel, reproduk-
tiv og økonomisk vold udelukkende er noget, 
kvinderne har oplevet.  

Samlet set illustrerer tabellen, hvordan  
kvinderne i undersøgelsen har været udsat  
for flere forskellige former for vold end  
mændene. Konklusionen skal ses i lyset af,  
at der kan være barriere for at italesætte nogle 
voldsformer som seksuel vold ( Jensen et al. 
2020), og at intervieweren ikke har spurgt 
systematisk ind til alle voldsformer som i en 
spørgeskemaundersøgelse, og der derfor kan 
være erfaringer, som ikke er kommet frem i 
interviewene.

På tværs af interviewpersonernes beskrivelser 
af partnervold er der en stor spændvidde fra 
mønstre af forskellige former for voldshand-
linger, som kan kategoriseres som partnervold 
jævnfør internationale definitioner (Krug, 
Mercy, et al. 2002; Council of Europe 2011), 
til handlinger, som sætter spørgsmålstegn 
ved, hvad der bør være grundlaget for defini-
tionen af partnervold. Skal det for eksempel 
være konsekvensen af handlingerne, hensigten 

med handlingerne eller handlingernes funktion, 
der gør den til vold? Hvor mange handlinger 
skal der til, for at der er tale om et mønster af 
handlinger?  

Når vi ser på beskrivelserne af parforholdene, 
finder vi en vis forskellighed både på tværs af 
køn og internt mellem kvinderne og mændene 
i den måde, partnerens voldelige handlinger 
indgår i parforholdet på. Det drejer sig fx om, 
hvorvidt den psykiske vold udgør et tydeligt 
mønster, om partneren udøver fysisk vold en 
eller gentagne gange, om interviewpersonen 
kommer til skade, og om der er en ulige 
magtbalance, fx på grund af frygt. 

For at forstå forskellighederne i interview-
personernes beskrivelser, har vi valgt at  
begrebsliggøre erfaringerne som en del af  
et partnervoldskontinuum. Vi trækker i den 
forbindelse på sociolog Liz Kellys begreb 
sexual violence continuum (Kelly 1988, 76)  
til at se forskelle og sammenhænge mellem 
parforholdene – og ikke som Kelly i forhold 
til voldshandlinger. Vi forstår et kontinuum 
som en ”ubrudt rækkefølge hvor overgangen 
fra ét element til det næste er næsten umærk-
bar, mens yderpunkterne er klart forskellige” 
(Den Danske Ordbog). 

I denne undersøgelse betyder det, at mens  
der er parforhold, som tydeligt adskiller sig 
fra hinanden i forhold til karakteren af volds-
handlingerne og oplevelsen af intimidering, 
er der også andre parforhold, som kan befinde 
sig mellem yderpunkterne, ligesom parfor-
holdene kan bevæge sig i kontinuummet  
over tid.

Vi anvender partnervoldskontinuummet som 
en begrebslig ramme for at tale om partner-
vold som ét fænomen og samtidig tage højde 
for forskellighederne i partnervoldserfarin-
gerne. Alle partnervoldserfaringerne har det 
til fælles, at den ene part kan benytte vold til 
at opfylde egne følelsesmæssige behov (Isdal 
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2000; Gilligan 2003). På trods af denne 
fællesnævner indgår vold i parforholdene  
i forskellige dynamikker, der udfordrer, hvad 
vi i samfundet afgrænser som partnervold.  

Partnervoldskontinuummet kan visualiseres i 
nedenstående illustration. I den ”dysfunk-
tionelle” ende af kontinuummet finder vi de 
svært afgrænslige partnervoldserfaringer, hvor 
voldshandlingerne ikke danner et tydeligt 
mønster, mens vi i den ”intimiderende” ende 
af kontinuummet ser de let afgrænslige  
partnervoldserfaringer, hvor der er et tydeligt 
mønster i handlingerne.

Vores gennemgang af interviewene viser, at 
der tegner sig et kønnet mønster i kontinu-
ummet. Hovedparten af kvinderne oplever 
flere former for voldshandlinger end mændene, 
og seksuel, reproduktiv, økonomisk og fysisk 
vold, der har været livstruende, beskrives kun 
blandt kvinderne. Det fysiske styrkeforhold 
og karakteren af de fysiske, reproduktive,  
og seksuelle voldshandlinger kan være med-
virkende til, at vi finder flere fysiske skade-
virkninger blandt kvinderne end blandt 
mændene. For to kvinder har volden dog 
hovedsageligt været psykisk, mens seks kvinder 
har været udsat for fysisk vold, der har været 
livstruende, hvilket illustrerer spændvidden i 
kvindernes partnervoldserfaringer.  

En kønnet forskel i vores undersøgelse er, at 
en stor del af kvinderne beskriver at være eller 
til tider blive bange for partneren og i nogle 

tilfælde frygte, at partneren vil forvolde livs-
truende fysisk skade på hende eller børnene. 
Det et centralt forhold, der kan være med til 
at indplacere flere af kvindernes erfaringer i 
den intimiderende ende af kontinuummet.  

På trods af færre mænd i undersøgelsen 
finder vi en stor spændvidde i deres erfarin-
ger. Tre af mændene har oplevet psykisk, 
materiel og gentagen fysisk vold, og en af 
disse mænd er til tider blevet bange for sin 
partner, men frygter ikke for sit liv. De øvrige 
mænd har været udsat for psykisk vold på 
nær to tilfælde af fysisk vold. Hvor de tre 
førstnævnte mænd har talrige beskrivelser af 
den fysiske, materielle og psykiske vold, har 
de tre andre mænd færre konkrete eksempler 
på partnerens psykiske voldshandlinger, og 
det har gjort det sværere for os at aflede  
et mønster i deres erfaringer og dermed 
udfordret afgrænsningen af partnervold.  

Samlet set fordeler kvindernes og mændenes 
erfaringer sig hen over partnervoldskontinu-
ummet, men sammenlignet med kvindernes 
erfaringer finder vi derfor tydeligere kontraster 
imellem de individuelle mænds beskrivelser 
af partnervold.

Kontinuummet skal ikke ses som et redskab 
til at indplacere enkelte mænds og kvinders 
erfaringer i praksis, men som et analytisk 
redskab til at forstå den forskellighed, der er  
i interviewpersonernes erfaringer, og hvordan 
vold i parforholdet kan få parholdets dynamik 

Model 3. Illustration af partnervoldskontinuummet

(Udviklet med inspiration fra sociolog Liz Kellys ”continuum of sexual violence”)

Dysfunktion Partnervoldskontinuum Intimidering
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til at bevæge sig over tid i et kontinuum 
mellem dysfunktion og intimidering. 

Indre og relationelle konflikter ved  
partnervold
For at forstå partnervold som fænomen er  
det væsentligt at se de voldelige handlinger  
i relation til omstændigheder i parforholdet 
og den bredere sociale kontekst. På tværs af 
empirien ser vi, at de voldelige handlinger 
kan være relateret til en pludselig uoverens-
stemmelse fx om praktiske gøremål, men 
også at de voldelige handlinger kan opstå 
pludseligt og udspringe af partnerens egne 
behov i forhold til hans eller hendes indre 
følelsesliv. 

Nogle interviewpersoner beskriver fx deres 
partner som ”konfliktsøgende” med henvisning 
til, at partneren kan finde på at igangsætte 
samtaler om emner, hvor de kan udfordre 
kvindens og mandens holdning. En del af 
den psykiske, seksuelle og økonomiske vold 
er ligeledes heller ikke knyttet til relationelle 
konflikter, men i højere grad til partnerens 
skiftende sindsstemning og behov i relation 
hertil, fx behovet for at have kontrol. Ved at 
inddrage konteksten har vi fået indsigt i, 
hvordan partnerens voldelige handlinger er 
relateret til to niveauer af konflikt – som vi 
knytter til henholdsvis et relationelt plan og 
et indre plan.  

Slår vi op i Den Danske Ordbog, kan konflikt 
have to betydninger: 

1)  (voldeligt) sammenstød mellem to 
parter (relationelt plan)

2)  psykisk tilstand, hvor to eller flere  
uforenelige eller modstridende ønsker, 
motiver, impulser el.lign. gør sig  
gældende samtidig hos et menneske1 
(indre plan) 

I empirien finder vi eksempler på vold relateret 
til begge niveauer af konflikt. I forhold til det 
indre plan er partnerens indre følelsesliv en 
uundgåelig omstændighed, som ikke er statisk, 
men kan blive påvirket af ydre omstændig-
heder i parforholdet, i forhold til arbejde og 
samfundsmæssige forventninger i bredere 
forstand. Mens nogle voldelige handlinger 
kan opstå som følge af en relationel konflikt, 
opstår andre voldelige handlinger uden  
forudgående relationel konflikt. Empirien 
indikerer, at den indre konflikt hos partneren 
er en gennemgående omstændighed, som er 
knyttet til partnerens behov i forhold til hans 
eller hendes sindsstemning. 

På baggrund af interviewpersonernes erfaringer 
argumenterer vi for, at den indre konflikt hos 
partneren mellem egne behov og afmagten i 
forhold til ikke altid at kunne opfylde disse i 
relationen til kvinden, manden eller børnene 
kan lede til voldelige handlinger – både i og 
uden for en relationel konflikt (Isdal 2002, 
110 oversat). 
 

Partneren kan opleve en indre konflikt  
mellem fx behovet for at føle sig anerkendt og 
oplevelsen af at føle sig mindre værd i forbin-
delse med ydre omstændigheder såsom en 
relationel konflikt. Det kan være, når kvinden 
eller manden rejser kritik af part nerens mang-
lende hjælp med det praktiske i hjemmet. Et 
centralt forhold, som giver anledning til en 
relationel konflikt, er forventninger til partne-

Analytisk set kan vi forstå indre 
konflikter mellem behov og afmagt 
i forhold til at opfylde disse behov 
som en mulig betingelse for, at 
volden kan opstå i de relationelle 
konflikter. 

1  Den Danske Ordbog, www.ordnet.dk besøgt den 17. februar 2020
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ren, som kan være knyttet til forskellige typer 
af livsomstændigheder såsom sygdom eller 
forældreskab. I empirien har vi identificeret 
fire typer af forventninger, som giver anled-
ning til relationelle konflikter. 

Både kvinderne og mændene oplever, at part-
neren kan blive vred og aggressiv, når de beder 
om hjælp eller viser deres frustration over at 
stå alene med opgaver i hjemmet, måske fordi 
det kan opleves ydmygende for partneren at 
modtage kritik og blive bedt om at tage ansvar 
for fx praktiske gøremål eller indkomst.  

Flere af kvindernes partnere har haft svært 
ved at fastholde et job eller gøre deres uddan-
nelse færdig og dermed bidrage økonomisk 
til husholdningen. Det kan medføre genta-
gende kritik fra kvinden, og det kan opleves 
ydmygende at føle sig utilstrækkelig – særligt 
for mandlige partnere, fordi der kulturelt  
set kan være en forventning til mænd om  
at kunne forsørge familien (Connell 2005). 
For partneren kan den fysiske og psykiske 
vold i forbindelse med en relationel konflikt 

være en måde at placere ydmygelsen hos 
kvinden eller manden (Gilligan 2003). 
At partneren har det psykisk vanskeligt, er 
noget, som både kvinder og mænd beskriver, 
og flere bemærker også, at deres partner har 
haft en opvækst præget af omsorgssvigt af 
forskellig karakter, hvor nogle har oplevet 
fysisk vold eller været vidne til vold i familien. 
Seks af kvinderne beskriver, at deres partner 
har et alkohol- og/eller stofmisbrug, og at 
misbruget er en omstændighed, der kan gøre 
partneren aggressiv og fysisk voldelig, og som 
giver anledning til konflikter mellem parterne.  

Nogle kvinder beskriver, at de på den ene  
side giver partneren omsorg og kan være 
over bærende over for voldshandlingerne, 
fordi de ved, at han haft en svær opvækst.  
På den anden side oplever kvinderne fru-
stration over, at det kan være svært at få 
partneren til at sætte sig ind i kvindens og 
børnenes behov, og at de føler et stort ansvar 
i forhold til at opfylde både børnenes og 
partnerens behov.

Relationelle konflikter kan også opstå, når 
kvinden eller manden oplever sygdom og 
efterfølgende retter kritik mod partneren for 
at svigte familien. Sygdom er en omstændig-
hed, hvor de forventer, at partneren yder 
omsorg for dem og tager ansvar for børnene. 
Her kan partneren have en tendens til at 
positionere sig selv som offer og dermed til 
tider fralægge sig ansvaret for voldelige hand-
linger ved at retfærdiggøre et fokus på deres 
egne følelsesmæssige behov. I det følgende 
eksempel beskriver en kvinde, hvordan hendes 
partner bliver fysisk voldelig, da hun vil ordne 
en sutteflaske til deres barn.

Det bliver han så sur over, fordi jeg  
forstyrrer ham (…)”Det er vores barns 
behov, det handler om, det er ikke dig”. 
Og så går jeg i seng, og derfra er han bare 
ond igen – altså, hvor jeg bare føler at lige 
om lidt, så går det galt. Og nu har jeg 

Forventninger, der  
kan give anledning  
til relationel konflikt
1.  Forventninger til partneren om at 

bidrage til praktiske gøremål

2.  Forventninger til partneren om at 
kontrollere sit forbrug af alkohol/
euforiserende stoffer 

3.  Forventninger til partneren om 
omsorg i forbindelse med fx  
sygdom i familien

4.  Forventninger til partneren om at 
varetage rollen som forælder

Boks 1.
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altså også et spædbarn, jeg skal tage mig 
af. Jeg prøver at snakke med ham flere 
gange, og på et tidspunkt der har han 
faktisk fat i mig, og der lægger han mig 
ned på sofaen, er over mig og holder mig 
nede og så siger: ”Jeg kan lige så godt slå 
dig ihjel”. (Kvinde, udsat for vold)

At vente barn og blive forældre er forhold, 
som kan få partnerens voldshandlinger til at 
eskalere i hyppighed og karakter. Forældre-
skabet er en indgribende livsomstændighed, 
og som interviewuddraget ovenfor illustrerer, 
rettes kvindernes fokus på barnets behov 
frem for partnerens. Netop dette skift i om-
sorgsfokus og kravene til at opfylde barnets 
behov kan give anledning til relationelle 
konflikter.

Lige pludselig, mens jeg er i gang med 
at putte, så siger han pludselig ude fra 
haven: ”Du kan godt komme herud og 
rydde op!”, og jeg ignorerer ham, fordi 
jeg lige skal have ro på børnene og putte 
dem. Så jeg får dem puttet, og så går jeg 
derud, og så er jeg flabet, for jeg vil ikke 
finde mig i længere at blive talt sådan til. 
(…) Så siger jeg til ham: ”Prøv at høre 
her, hvis du har et problem med det der, 
så kan du rydde det op, for jeg har faktisk 
givet dine børn mad og puttet dem, så 
hvis det er et problem for dig, så ryd det 
op.” Det skal du ikke sige til sådan en 
som ham, som helst vil styre slagets 
gang. ”Du skal kraftedeme ikke sige 
sådan noget til mig. Du skal ikke bede 
mig om at rydde op! Du kan være heldig, 
hvis jeg vil hjælpe dig, og så kan du 
spørge mig pænt”. Noget i den retning 
fik jeg at vide. (…) Og så blev han gal, 
og så tog han mig i hovedet, håret, og så 
trak han mig gennem vores køkken. Så 
ville han have mig ud: ”Du kan godt 
komme herud nu!”. (Kvinde, udsat for 
vold) 

Interviewuddraget illustrerer, hvordan part-
neren har fokus på sine egne behov og måske 
ikke ser, at kvindens fokus er på børnenes 
behov. Kvindens kritik kan muligvis fremkalde 
en følelse af ydmygelse hos partneren, og 
hans voldelige reaktion kan tolkes som et 
forsøg på at mindske sin egen skamfølelse 
ved at ydmyge kvinden og tage kontrol over 
situationen (Gilligan 2003). Med forældre-
skabet bliver børnene også sårbare overfor 
partnerens voldshandlinger. Både mænd og 
kvinder beskriver flere tilfælde, hvor de har 
været udsat for fysisk vold, mens de eller 
partneren har holdt et barn på armen, og de 
episoder har gjort et særligt indtryk på dem, 
fordi de har lagt stor vægt på at skærme og 
beskytte børnene over for partneren. For 
enkelte kvinder har børnene nogle gange  
også været vidner til livstruende vold mod 
deres mor.

Altså, jeg kan nogle gange få det helt 
dårligt af at tænke på det, for jeg har 
simpelthen det billede i mit hoved af 
mine tre små børn, der står i døren, og jeg 
ligger inde i køkkenet, og han sidder hen 
over mig med hænderne rundt om min 
hals, og jeg kan se deres ansigter for mig, 
som de står der. [begynder at græde] 
(Kvinde, udsat for vold)

Uddraget viser, at børnenes reaktion er  
en omstændighed, som påvirker kvindens 
opfattelse af partnerens handlinger. Der er 
også eksempler på, at partneren kan udøve 
vold mod børnene såsom at kaste dem i seng, 
slå dem, stikke dem med genstande og i et 
tilfælde true barnet med en kniv. Typisk har 
partneren ageret fysisk voldeligt, når børnene 
har været kede af det, eller hvis børnene har 
interveneret, når partneren har været fysisk 
voldelig over for kvinden. Et par af kvindernes 
partner har også været fysisk voldelig over for 
familiens kæledyr, hvis kæledyret har krævet 
særlig pleje, og i et tilfælde måtte aflives dyret 
som konsekvens heraf. 
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Partnerens voldelige handlinger kan også 
opstå uden forudgående relationel konflikt, 
men være knyttet til sociale omstændigheder, 
som fremkalder jalousi. I empirien har vi 
identificeret to omstændigheder, som kan 
udløse jalousi hos partneren: 1) når kvinden 
eller manden omgås socialt med andre uden 
partneren, og 2) når partneren observerer en 
tæt kontakt mellem kvinden/manden og 
barnet. Begge omstændigheder kan udløse 
jalousi hos partneren og medføre vold. Jalousi 
kan være udtryk for en følelse af mindreværd, 
som partneren kan føle sig konfronteret med, 
når kvinden og manden er sammen med 
andre (Gilligan 2003). De voldelige handlinger 
kan tolkes som en måde at genetablere en 
følelse at kontrol og en positiv selvfølelse  
ved, at partneren bliver hjemme eller kommer 
tidligt hjem fra en fest.

En dag var jeg til fest med nogle studie-
kammerater, så ringer hun – hun ringede 
konstant jo, hvis jeg var andre steder – og 
jeg kunne jo dårlig nok være til festen, og 
det ender med, at hvis jeg ikke er hjemme 
inden klokken et, så går vi fra hinanden. 
Så jeg skyndte mig hjem og kom ti mi-
nutter i 1, og så kastede hun alle mulige 
ting mod mig og vinduet og gennemro-
dede alle mulige ting og sådan noget. 
(Mand, udsat for vold)

Interviewuddraget ovenfor viser, at volds-
handlingerne har en funktion, fordi partneren 
bruger handlingerne til at forhindre manden 
i at gøre noget, som han gerne vil, eller gøre 
noget, som han ikke vil, som fx at komme 
tidligt hjem fra et socialt arrangement  
(Isdal 2002, 43). 

Det var så opslidende, for det kunne være 
de helt små ting, som han blev hidsig over: 
at jeg ikke havde taget det gamle pålæg ud 
af køleskabet, i stedet for at han selv gjorde 
det, og jeg kommer til at sige til ham: 
”Hvorfor har du ikke selv gjort det, det 

kunne du jo selv have gjort”. Og så ryger 
man op ad væggen! – med kvælertag og alt 
muligt. (Kvinde, udsat for vold)

Partnerens behov for, at tingene i hjemmet 
gøres på en særlig måde, at have sex ofte,  
eller at børnene er stille, kan også lede til en 
relationel konflikt, men det er et væsentligt 
fund, at en del vold finder sted uden nogen 
relationel konflikt. Det gælder fx ydmygende 
kritik, kontrollerende og manipulerende 
handlinger, og seksualiserede overgreb, hvor 
partneren handler voldeligt uden nogen 
forudgående relationel uoverensstemmelse. 

Enkelte kvinder fortæller, at de ikke må 
fortælle andre, at de forsørger familien, fordi 
deres partner finder dette nedværdigende, 
hvilket kan være forbundet med en samfunds-
mæssig forventning til mænd om at kunne 
forsørge familien og med den ydmygelse,  
der kan ligge i ikke at leve op til dette. De 
voldelige handlemønstre kan derfor være 
betinget af en indre konflikt hos partneren, 
som både kan aktiveres i relation til familien 
og i relation til mødet med kulturelle for-
ventninger knyttet til fx køn og familieliv.

Den psykiske vold
For hovedparten af interviewpersonerne udgør 
psykisk vold den primære voldsform, idet der er 
flest, som har oplevet denne form for vold og 
den forekommer hyppigere. Det er samtidig 
også den vold, som er sværest at identificere og 
afgrænse, fordi den ikke består af enkeltstående 
hændelser, men af gentagne handlinger. 

I tabel 6 har vi inddelt interviewpersonernes 
erfaringer i en typologi bestående af syv typer 
af handlinger, som er identificeret i empirien. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den 
typologi, som vi har lavet, ikke nødvendigvis 
er udtømmende, og at der sandsynligvis også 
vil være interviewpersoner, som har oplevet 
flere handlinger, end dem, som de har beskrevet 
i interviewet. Tabel 6 visualiserer alene fore-
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komsten af handlingerne i interviewene.  
I forskningen på området benyttes forskellige 
typologier for psykisk vold, og vores begreber 
som ”kritik” ”manipulation”, ”trusler”, ”kontrol” 
indgår således også i andre typologier (Kelly 
2004; EIGE 2017). En central del af den 
psykiske vold kan også være uforudsigelig-
heden i partnerens handlemønster og dermed 
den latente frygt for, hvornår partneren  
reagerer voldeligt næste gang (Isdal 2002).  

I de følgende afsnit gennemgår vi de forskel-
lige former for psykisk vold, som er beskrevet 
i typologien, og viser, hvordan de kommer til 
udtryk, og hvilken kontekst de fremkommer i.

Kritik er den form for psykisk vold, som er 
mest udbredt blandt interviewpersonerne, 

uanset køn. Partnerens kritik er oftest rettet 
mod manden eller kvinden, men kan også 
være rettet mod børn, familiemedlemmer og 
venner. At modtage eller give kritik vil for de 
fleste mennesker være en del af det at indgå i 
nære relationer med andre, men for kvinderne 
og mændene kan partnerens kritik være 
nedgørende og kontinuerlig. Kritikken  
kommer dermed til at præge magtforholdet  
i relationen, fordi kritikken får indflydelse på 
interviewpersonens selvværd, handlekraft og 
relation til omverdenen.  

Kvinderne og halvdelen af mændene beskriver, 
at de får deres evner, væremåde og udseende 
nedvurderet, og partnerens kritik er i høj grad 
rettet mod deres person og reflekterer til tider 
nogle stereotype kulturelle opfattelser af, 

Handlinger Definition Kvinder Mænd

Kritisere At komme med nedgørende kritik af partnerens, børnenes 
og personer i netværkets personlighed og handlinger,  
herunder deres krop, tøj og værdier, og latterliggøre dem. 

15/16 6/6

Ignorere At overhøre partneren og overse dennes tilstedeværelse  
og at fralægge sig fælles ansvar for gøremål omkring børn, 
økonomi og hjem.

15/16 4/6

Manipulere At underminere partnerens virkelighedsopfattelse fx ved at 
komme med beskyldninger, retfærdiggøre egen vold og 
positionere sig selv som offer. 

11/16 3/6

Dominere At kræve, at partneren, børn og andre indordner sig under 
udøverens behov.

10/16 3/6

Kontrollere At kontrollere partnerens kontakter med andre og brug af 
og adgang til økonomiske resurser.

9/16 5/6

True At vise direkte eller indirekte, fx gennem kropssprog, at  
man vil eller er i stand til at skade eller straffe partneren  
eller skade sig selv.

12/16 4/6

Straffe At udsætte partneren for en ubehagelig handling som 
gengældelse for en forsyndelse, som voldsudøveren, mener 
vedkommende har gjort sig skyldig i.

5/16 2/6

Tabel 6. Typologi for den psykiske vold

* Økonomisk og materiel vold indgår i afsnittene om henholdsvis psykisk og fysisk vold.
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hvordan man bør se ud og agere baseret på 
køn. Kritikken kan få interviewpersonerne til 
at føle sig utilstrækkelige og gøre dem usikre 
i relationer til andre fx venner og kollegaer. 
Som en kvinde beskriver: ”Han fik mig  
virkelig til at føle mig dum, og som om jeg 
ikke kunne finde ud af noget. Alle mine 
meninger om alting var forkerte”.  

Nogle kvinder beskriver, hvordan partneren 
kritiserer deres tøjstil og brug af makeup og 
påfører dem sine egne idealer om, hvad der 
karakteriserer en attraktiv kvinde, hvilket kan 
afspejle en kulturel opfattelse af, at en del af 
kvinders værdi ligger i deres ydre (Connell & 
Pearse 2009).

Han talte meget om, at han ikke gad have 
sådan en klam kæreste, der ikke gjorde 
noget ud af sig selv. Han var meget god til 
at fortælle om alle dem, der ikke var pæne 
nok længere. Han pegede fingre ad dem 
og sagde: ”Hun var virkelig lækker engang, 
nu er hun bare blevet fed og klam. Sådan 
må du aldrig blive”. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget viser, at kvinden oplever at 
blive sammenlignet med andre kvinder, og på 
den måde bliver hun konstrueret som et 
begærsobjekt, der skal afspejle partnerens 
smag. Flere af kvinderne beskriver også,  
hvordan de bliver kaldt nedladende kønnede 
øgenavne som ”luder”, ”dum ko” og ”klam 
kælling”, og hvordan partneren taler ned-
værdigende om deres børn, veninder eller 
familiemedlemmer. 

Han får også mange gange fortalt mig,  
at jeg ikke er noget værd. Jeg er bare en 
landsbykælling med et barn og enlig mor. 
Han får nedgjort mig rigtig meget. Jeg er 
grim. Jeg er fed. Jeg er dum. Ja, og prøv at 
forestille jer, hvis man er forelsket i sådan 
en mand, der sidder og siger sådan nogle 
ting, så bliver man altså ramt et eller andet 
sted. Jeg prøvede også at sige til ham: ”Lad 

nu være med at sige sådan til mig, jeg bliver 
ked af det”. Så fik jeg at vide: ”Du har 
ingen ben i næsen”. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer den dehumanise-
ring, som flere kvinder og mænd oplever, hvor 
partneren ikke anerkender deres ligeværd som 
menneske. Halvdelen af mændene beskriver,  
i lighed med kvinderne, at de oplever at blive 
kritiseret for deres evner, holdninger og 
ud seende, men her kan kri tikken til gengæld 
afspejler nogle kulturelle opfattelser knyttet  
til idealer for heteroseksuel maskulinitet. 

Det er alt muligt, at jeg er grim, at jeg er 
dum – en bøssekarl, og at der er ikke 
nogen, der kan lide mig, (…) og at hun 
elskede sin ekskæreste mere, end hun 
elsker mig. Altså i starten, da hun  
begynder på det, der tænker jeg: ’Altså, 
tror du, at det rammer det her?’ (…)  
Dét, der gjorde ondt, det var ikke ordene 
– det var mere det, at man står over for 
 et menneske, som man bor med, man har 
børn med, som man elsker, hvorfor skal 
jeg nedgøres? (Mand, udsat for vold)

Interviewuddraget viser, at en del af partne-
rens nedværdigende sprogbrug kan være 
udtryk for nogle kulturelle forventninger til 
hvordan mænd ”bør være”, fx stærk og hetero-
seksuel, og hvor begrebet ”bøsse” bruges 
negativt til at devaluere mandens maskulini-
tetsfølelse (Connell and Pearse 2009).  

Den anden halvdel af mændene beskriver, at 
deres partner er kritisk over for deres måde at 
gøre ting på og kritiserer dem for ting, som 
de gerne vil have gjort på en bestemt måde, 
og at dette kan kulminere i skænderier. Flere 
af mændene oplever, at kritikken tager til, 
efter at de er blevet forældre. Her oplever de 
kritik for deres måde at håndtere børnene på, 
hvilket påvirker deres tillid til deres evner 
som fædre ( Jensen et al. 2020).
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Så jeg går og trøster min datter, og så 
siger min ekskone til mig ”det er en helt 
syg måde, du er sammen med hende på. 
Nu optager jeg dig lige, så du kan se, hvad 
du gør galt”. Der sker der noget. Der går 
der et eller andet fuldstændig i stykker 
inde i mig. Jeg har min datter, og jeg ved, 
at hun også kan mærke mine følelser. Så 
siger jeg til hende: ”Det kan du godt, og 
efterfølgende så smider jeg din telefon  
ud ad vinduet”. Så gør hun det ikke.  
Det var så grænseoverskridende. Det var 
så nedværdigende. Det var så torturagtigt, 
at det kunne jeg slet ikke have med at 
gøre. Jeg kan helt mærke det i dag. Puha.  
(Mand, udsat for vold)

Nogle mænd kan også opleve kritik i forhold 
til, hvornår og hvordan opgaver i hjemmet 
skal laves, hvordan udflugter skal foregå eller 
deres økonomiske forhold, fx at partneren 
tjener mere end manden. 

At blive ignoreret er en anden psykisk volds-
form, som næsten alle kvinder og mænd i 
undersøgelsen beskriver at have været udsat 
for. Der er dog forskel i den måde, ignoreringen 
sker på. Enkelte kvinder er blevet overset 
fysisk og ikke talt til i flere dage. Hovedparten 
af kvinderne og mændene har oplevet, at 
deres partner har ignoreret det fælles ansvar 
for økonomi og huslige opgaver, så de har følt 
sig meget alene med ansvaret for det praktiske 
i deres fælles hjem.  

Som en mand beskriver: ”Det var som regel 
mig, der bragte og hentede vores søn. Hun 
stod så for mad, men jeg stod også for ren-
gøringen og indkøb og det hele til trods for, 
at hun det meste af tiden gik derhjemme til 
sidst”. Både kvinderne og mændene oplever, 
at de praktiske opgaver og økonomiske 
ansvar er noget, som er psykisk udfordrende 
for dem at stå alene med, og for kvinderne 
kan det tillige være fysisk udfordrende,  
hvis de har været igennem en graviditet  

eller oplever graviditetsproblemer som 
bækkenløsning.

Manipulering er en form for psykisk vold, 
som mere end halvdelen af kvinderne og 
halvdelen af mændene, har været udsat for. 
Nogle manipulerende handlinger har karakter 
af gaslighting. Begrebet gaslighting refererer til 
handlinger, som har til formål at få personen 
udsat for partnervold til at betvivle sin egen 
hukommelse og virkelighedsopfattelse (Sweet 
2019; Gass and Nichols 1988).  

I vores undersøgelse kommer manipulationen 
til udtryk i både ligefremme handlinger, som  
fx beskyldninger om psykisk sygdom og subtile 
handlinger, som fx at give den voldsudsatte 
gaver, som partneren ved, at interview personen 
vil reagere allergisk på eller posi tionere inter-
viewpersonen som urimelig og krænkende.

Så kunne han finde på, når jeg kom hjem, 
at der er hyacinter i hele stuen, fordi nu 
skulle vi hygge os, og jeg blev så dårlig. 
Jeg er allergisk overfor hyacinter, jeg får 
det dårligt nærmest det sekund, jeg  
kommer i nærheden af dem. Så blev han 
simpelthen så vred, fordi nu havde han 
gjort klar til, at vi skulle hygge os, og så  
gør jeg bare sådan. (…) Så fik jeg nærmest 
dårlig samvittighed over, at jeg fik en 
allergisk reaktion. (Kvinde, udsat for vold)

Den mest udbredte form for manipulation er 
handlinger, hvor partneren flytter ansvaret for 
sine egne handlinger over på kvinden eller 
manden, og det kan være medvirkende til,  
at interviewpersonen med tiden bliver i tvivl 
om sin egen dømmekraft. Nogle kvinder og 
mænd beskriver, at partneren konsekvent 
positionerer sig selv som offer ved at henvise 
til interviewpersonens handlinger som  
urimelig eller til omstændigheder i sit liv  
eller sin opvækst som særligt udfordrende, og 
derfor kræver den andens omsorg (Bjørnholt 
and Helseth 2019a). 
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Kvinderne og mændene fortæller også, at 
deres partner typisk har svært ved at se situa-
tionen fra deres perspektiv eller indrømme, 
hvis de har begået fejl. Det kan blandt andet 
ses i følgende eksempel, hvor en af kvinderne 
beskriver, hvordan hendes partner fordrejer 
en situation, så det fremstår, som om hun har 
gjort ham uret.

Jeg sidder og prøver at trøste min søn på 
vores ferie, og han siger: ”Så giv ham dog 
noget bryst!”. ”Det er ikke det, han har 
brug for. Han er bare urolig.” ”Ja, men det 
hjælper sgu’ da, hvis du stikker patten i 
munden på ham!”. ”Ja, men jeg kan mærke, 
det ikke er det.” ”Hvorfor er du så stædig? 
Du er kraftedeme så stædig!”, begynder 
han at sige. ”Det kan kraftedeme være 
lige meget. Stik nu bare den pat i munden 
på ham!”, og han bliver ved med ligesom 
at presse mig, og så siger han: ”Hvis ikke 
du snart stikker den pat i munden på 
ham, så går jeg kraftedeme ud og varmer 
noget mælk!”, skriger han så, ikke? Der 
kan jeg bare huske, så knækker min film 
(…) Så rejser jeg mig op og sætter mig 
ind i gangen, og jeg kan bare huske, at jeg 
tuder. Jeg finder brystet frem, men han 
gør jo sådan her [vender hovedet]. Han 
vil jo slet ikke. Det er klart, nu er han  
måske også oprevet. (…) Jeg kan huske  
at næste dag, der siger han: ”Jeg synes 
godt nok, du overreagerede i nat, men  
jeg elsker dig alligevel”, og der kan jeg 
huske, at jeg tænkte, at det her er ikke 
normalt. (…) Der er det som om, at  
det for alvor går op for mig, at han har 
simpelthen været så grov over for mig  
og presset mig og et lille barn, og så skal 
jeg være taknemmelig? (Kvinde, udsat  
for vold)

Nogle kvinder oplever, at partneren kan 
ændre væremåde, når de er sammen med 
andre og fx virke mere kærlige eller interesse-
rede i dem eller deres børn, når de er sammen 

med familie og venner, men kolde og afvisende, 
når de er alene sammen. Det kan også være, 
at den kærlige opmærksomhed, som de får i 
begyndelsen af parforholdet, gradvist forsvinder, 
og at partneren ændrer humør fra det ene 
øjeblik til det andet og efterfølgende lader, 
som om intet er hændt, hvilket gør kvinderne 
usikre på, hvad der er foregået. Nogle mænd 
fremhæver, at partneren påberåber sig defini-
tionsretten med hensyn til, hvornår de må 
føle sig krænkede af hendes måde at tale og 
behandle dem på. 

Det mest beskrivende, jeg kan sige, er, at 
der lå denne konstante utryghed eller 
frygt for, hvad sker der, når et eller andet 
skal ske? Skal vi hygge os, eller ender vi i 
et kæmpe skænderi igen? Bliver jeg latter-
liggjort foran gæsterne og efterfølgende, 
når jeg påpeger, at jeg ikke syntes, det var 
i orden, vil jeg så få at vide, at jeg ”bare  
er alt for nærtagende?” Igen vil jeg tvivle 
min egen dømmekraft: Er det mig, der  
er nærtagende, eller det er uacceptabelt, 
hvad hun gør? (Mand, udsat for vold)

For manden afstedkommer den manglende 
anerkendelse af hans følelser en oplevelse at 
betvivle sin egen virkelighedsopfattelse – en 
oplevelse, som går igen blandt kvinderne. 

At dominere er også en form for psykisk 
vold, som indgår i vores typologi. Vi har i 
typologien valgt at benytte verbet dominere til 
at referere til de måder, hvor mere end halv-
delen af kvinderne og halvdelen af mændene 
beskriver, at de indretter sig efter partnerens 
behov, men at dominere kan dække over flere 
former for handlinger, end dem, vi har ind-
draget her. Mændene fremhæver, hvordan 
deres partners humør dominerer parforholdet, 
og at de skal være ”forsigtige” i diskussioner, 
hvor deres partnere kan blive aggressive, råbe 
og skælde voldsomt ud nogle gange i flere 
timer, hvis deres synspunkt ikke ”vinder”.  
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Flere af kvinderne og enkelte af mændene 
beskriver, at de og børnene indordner sig 
efter partnerens behov, og nogle interview-
personer oplever, at deres relationer til venner 
eller børnene kan gøre partneren jaloux, og at 
de som konsekvens indretter deres samvær 
efter det. Blandt kvinderne er der også  
beskrivelser af, hvordan partneren kan blive 
aggressiv, når kvinderne og børnene ikke 
opfylder hans krav fx til rengøring og opryd-
ning, og hvordan de navigerer efter disse krav 
for at undgå partnerens vrede. 

Man lærte hurtigt nogle ting. Der skulle 
være rent på en bestemt måde, fordi ellers 
så blev han vred. At maden skulle være 
klar, for ellers så blev han vred. Han 
skulle have lov til alle de ting, som han 
egentlig ville, lige meget hvad det var, og 
det skulle man ikke sætte spørgsmålstegn 
ved. Han skulle bare køre sit liv, og så 
skulle jeg bare sørge for alt det praktiske. 
(Kvinde, udsat for vold)

Analysen viser, at kvindernes og mændenes 
erfaringer med at blive domineret er kende-
tegnet ved, at partnerens sindsstemning og 
opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, 
godt og skidt, bliver et grundvilkår for samli-
vet, der kan blive styrende for de øvrige 
familiemedlemmers livsudfoldelse.

Kontrol er en anden form for psykisk vold, 
som mere end halvdelen af kvinderne og 
næsten alle mændene beskriver at blive udsat 
for i varierende grad. Vi har valgt at bruge 
begrebet kontrol om den magt, som partneren 
udøver, når denne vil styre, hvem kvinderne 
og mændene kan have kontakt til, og for 
enkelte kvinders vedkommende styre adgangen 
til økonomiske resurser. For et par volds-
udsatte bidrager henholdsvis interview-
personens egen eller partnerens familie til 
kontrollen og giver dermed legitimitet til at 
styre kvindens og mandens færden.  

I undersøgelsen kommer kontrol primært til 
udtryk ved, at partneren styrer eller ønsker  
at styre, hvem kvinden eller manden omgås, 
hvor længe de omgås disse personer, og i 
nogle tilfælde, hvad de må tale med venner 
og familie om. Kvinderne og mændene oplever, 
at det er lettere at bevare en positiv stemning 
i parforholdet, når de ikke ser veninder og 
familie, og som konsekvens trækker nogle 
kvinder og enkelte mænd sig fra deres om-
gangskreds. I nogle tilfælde kan partneren 
udsætte kvinden eller manden for verbale og 
fysiske angreb, når de ikke er kommet hjem 
til aftalt tid, og i andre tilfælde starter partneren 
et skænderi, så de ikke har lyst til at tage af 
sted, eller de ringer til dem kontinuerligt, 
mens de er afsted. 

Jeg blev ringet op om natten: ”Hvor har 
du været? Hvem har du været sammen 
med? Hvordan kan du gå ud med dine 
veninder, når vi har været oppe at skændes 
over telefonen?”. Jeg blev ringet op på 
arbejdet og skulle stå til ansvar for, om jeg 
elskede ham rigtigt, om jeg elskede ham 
nok, og om det var på den måde, han 
gerne ville have det. Det var voldsomt 
indgribende i både mit arbejdsliv og min 
nattesøvn og også i min relation til mine 
veninder. Der var flere, som han forbød 
mig at se. Jeg valgte også nogle af dem 
fra. Det er jeg virkelig ked af at sidde og 
sige i dag, men det gjorde jeg.  
(Kvinde, udsat for vold)

Som interviewuddraget ovenfor viser,  
kommer partnernes magtudøvelse til udtryk 
både direkte i form af forbud mod at omgås 
bestemte personer, og indirekte i form af 
irritation eller vrede, hvis partneren har sociale 
aftaler eller kommer senere hjem end aftalt, 
eller ved at gøre det praktisk umuligt for 
partneren at tage af sted til en aftale.

Truende handlinger er også fremtrædende  
i hovedparten af kvinderne og mændenes 
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erfaringer, og de kan enten være direkte eller 
indirekte. En mands erfaringer er relateret  
til trusler om at smide ham ud af det fælles 
hjem, hvis ikke han vil gøre, som partneren 
gerne vil have. Andre mænd er blevet truet 
med at blive forladt, at blive anmeldt for vold 
til politiet, eller at partneren ville tage sit eget 
liv. Enkelte mænd er blevet truet med knyttede 
næver, eller med, at partneren vil gøre skade 
på sig selv. 

Kvindernes erfaringer er primært knyttet til, 
at partneren vil skade kvinden eller børnene 
fysisk. Nogle kvinder er blevet truet direkte 
eller indirekte med at blive slået ihjel, mens 
andre kvinder er blevet truet med knyttede 
næver eller våben fx kniv eller jagtgevær.  

De direkte trusler har for nogle også været 
trusler om at tage børnene fra hende, som en 
kvinde beskriver: ”Han var rigtig god til at 
fortælle mig, at hvis jeg nogensinde gik eller 
var sammen med en anden, så ville han gøre 
alt for at ødelægge alt for mig. Da vi havde 
fået børn, så ville han jo gerne tage dem fra 
mig”.  

De indirekte trusler kommer til udtryk gennem 
intimiderende kropssprog, som viser, at han 
er i stand til at skade partneren. Blikket 
fremhæves af flere kvinder, som en særlig 
måde partneren kan virke truende på hende, 
fx når partneren får ”sorte øjne”, fordi de ved, 
at det kan udløse vredesudbrud og fysisk 
vold. Denne forskel i oplevelsen af trusler kan 
også være med til at forklare spændvidden i 
partnervoldskontinuummet og den kønnede 
forskel i oplevelsen af frygt for partneren.

Den sidste form for psykisk vold, som indgår 
i vores typologi, er straf. Straffende handlinger 
er den form for psykisk vold, som er mindst 
udbredt i materialet. I undersøgelsen beskriver 
fem kvinder og to mænd oplevelser, som kan 
begrebsliggøres som straf. Straf refererer her 
til handlinger, som partneren udøver for at 

gengælde en forsyndelse, som partneren 
mener, at kvinden eller manden har gjort sig 
skyldig i. 
 
Vi har ikke inkluderet fysiske og materielt 
voldelige handlinger i denne kategori, da 
disse handlinger vil blive behandlet særskilt  
i det efterfølgende afsnit om fysisk vold. De 
straffende handlinger er ofte rettet mod at 
ekskludere kvinden eller manden fra noget 
eller fratage dem noget. 
 

Vi er på ferie, og så lige pludselig siger 
hun: ”Nu skal vi ud og spise”. Hun var 
blevet sur over noget, og: ”Nu går vi. Så 
kan du blive her”, og så gik hun så med 
sine døtre, og jeg tænkte, at det var total 
mærkeligt. Vi er et helt fremmed sted, og 
så går du bare. (Mand, udsat for vold)

En kvinde fortæller, hvordan hun fik frataget 
smykker, når partneren ikke synes, at hun 
værdsatte dem nok, eller partneren ikke 
synes, at hun fortjente smykkerne længere. To 
andre kvinder er blevet sat af midt på en 
bilvej og dermed tvunget til at komme hjem 
på anden vis. Nogle kvinder oplever, at part-
neren i vrede er taget afsted med børnene 
som en straf – i enkelte tilfælde efter at part-
neren har udøvet fysisk mod kvinden, hvilket 
har gjort kvinderne bekymrede for børnenes 
sikkerhed. 

Samlet set viser gennemgangen af de syv 
forskellige psykiske voldsformer, at de for 
hovedparten af kvinderne og mændene ind-
går i et samspil over tid og kan få manden 
eller kvinden til at ændre deres handlemøn-
ster og tilsidesætte deres egen vilje, behov og 
værdier. 

Den fysiske vold
Hovedparten af kvinderne og mændene har 
været udsat for fysisk vold af deres partner. 
Mens psykisk vold kan have forskellig karakter 
og betinget af gentagelse, kan fysiske volds-
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handlinger identificeres som vold på bag-
grund af enkeltstående tilfælde. Vi har ikke 
fundet det meningsfuldt at lave en typologi 
for den fysiske vold, da alle handlinger består 
i fysisk magtudøvelse. I stedet beskriver vi 
kvindernes og mændenes erfaringer med 
fysisk vold og ligheder og forskelle i disse 
erfaringer. 

På tværs af interviewene finder vi nogle 
kønnede forskelle i karakteren af den fysiske 
vold og skadevirkningen. Ser vi først på 
kvinderne, så har mere end halvdelen været 
udsat for gentaget fysisk vold. Generelt oplever 
kvinderne flere forskellige fysiske former for 
voldshandlinger end mændene, og fysisk 
livstruende voldshandlinger beskrives kun  
af seks af kvinderne.  

Blandt kvinderne er der fx beskrivelser af, at 
de er blevet spyttet på, trukket i håret, grebet 
hårdt i armene, grebet om halsen, udsat for 
kvælningsgreb, trampet på brystkassen, trampet 
i ansigtet, skubbet ned ad trapper, sparket i 
maven, forsøgt kørt ned, holdt fast, presset op 
ad væg, slået med knytnæve og flad hånd og 
har fået banket hovedet ind i væggen og fået 
kastet genstande efter sig.  

I nogle tilfælde har partnerens fysiske volds-
handlinger krævet skadestuebesøg. Her  
beskriver en kvinde, hvordan hun blev udsat 
for alvorlig fysisk vold, da hun kritiserer 
partneren, fordi han ikke vil hjælpe med 
rengøringen.

Han blev vred. Jeg ved ikke, hvad han 
følte, men jeg tænker, at han følte, at jeg 
stillede alt for mange krav til ham. At jeg 
var alt for kontrollerende og dominerende 
og ville have, at han skulle alt muligt, som 
han ikke synes, at han havde lyst til. Men 
jeg blev i hvert fald gravid, og jeg får 
meget hurtigt problemer med bækkenet, 
og der er almindelige ting som at støv-
suge og vaske gulv, som jeg så ikke kan, 

og det siger lægerne og jordemødrene 
også: ”Jamen, så skal din mand tage sig  
af støvsugningen”. Men det gjorde han  
jo ikke, så det blev jeg jo nødt til, og så 
stod jeg der med min mave og smerter,  
og blev frustreret og vred og råbte ad 
ham, og sagde: ”Du bliver simpelthen 
nødt til at hjælpe lidt til. Det kan ikke 
hænge sammen det her”. (…) Og det er 
så første gang, hvor jeg sådan kan huske, 
at han virkelig overfaldt mig. (…) Jeg 
ligger sådan og krummer mig sammen 
om min mave for at undgå, at han skader 
der. (…) Men han siger aldrig undskyld. 
Det er bare: ”Du kunne bare havde ladet 
være – hvorfor kræver du så meget af 
mig?” Altså, råber og skriger ad mig hele 
tiden. Så det er mig, der skal undskylde, 
for at have gjort ham vred. (Kvinde, udsat 
for vold)

I tråd med andre beskrivelser, fra både kvinder 
og mænd, indikerer interviewuddraget, at 
partneren selv ved grov fysisk vold retfærdiggør 
sine handlinger. Denne retfærdiggørelse og 
manglende følelse af ansvar for handlingerne 
kan bidrage til en følelse af skyld hos inter-
viewpersonerne, som påtager sig ansvaret for 
partnerens handlinger (Gilligan 2003).  

Den fysiske vold, som kvinden her beskriver, 
er ikke enkeltstående i parholdet, og i lighed 
med nogle andre kvinder har hun oplevet 
grov fysisk vold gentagne gange og frygtet for 
sin egen og børnenes sikkerhed – en frygt 
som også skal ses i relation til en nylig under-
søgelse, der viser, at kvinder udgør godt 80 
procent af ofrene for partnerdrab i Danmark 
(Thomsen et al. 2019; Bjørnholt and Helseth 
2019b). Fysisk vold, der bliver livstruende 
vold og/eller grov gentagende fysisk vold, 
fysiske skadevirkninger og frygt er fire  
forhold, som enten optræder enkeltvis eller 
sammen i over halvdelen af kvindernes  
erfaringer.
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Vender vi blikket mod mændenes erfaringer, så 
finder vi, at halvdelen af mændene har været 
udsat for gentaget fysisk vold fra deres partner, 
som fx at blive slået med flad hånd, sparket, 
fået knytnæveslag på kroppen, og materiel vold 
som at få kastet genstande efter sig eller få 
betydningsfulde ejendele ødelagt. Mændene 
oplever også gentaget grov fysisk vold, men 
beskriver ikke volden som livs truende. Som for 
kvinderne kan det have konsekvenser for deres 
mentale helbred og fx medføre angstanfald, 
fordi voldshandlingerne – som med alle andre 
voldshandlinger – krænker deres oplevelse af 
værdighed som menneske (General Assembly 
of the United Nations 1948).  

Til forskel fra kvinderne, som har oplevet 
samme vold, beskriver mændene ikke i  
samme grad af fysiske skadevirkninger.  
Det fysiske styrkeforhold mellem kvinder og 
mænd kan have en betydning for den fysiske 
skadevirkning, som volden kan få, og det gør 
typisk kvinder mere fysisk sårbare (Bjørnholt 
and Helseth 2019b). Mændene beskriver 
ikke, at de frygter for deres eget liv på samme 
måde, som nogle af kvinderne gør, og enkelte 
af mændene reagerer selv i nogle tilfælde 
voldsomt og med aggressivitet.

Men når vi så diskuterer og bliver uvenner, 
så føler jeg mig uretfærdigt behandlet, og 
så bliver jeg meget vred og kan godt finde 
på at kaste med tingene og… banke i 
bordet eller slå i noget. Når jeg så når 
derop, så når hun så skridtet videre. (…) 
Hun har slået mig ikke sådan planlagt, 
systematisk, men når hun bliver aggressiv 
og sur og vred, så slog hun mig. Men jeg er 
jo ret stor, så det var ikke fordi, det gjorde 
ondt. Jeg blev bare – det er jo meget vold-
somt ikke, fordi det er en meget voldsom 
situation, når et andet mennesker slår en. 
Og hun blev også selv enormt ked af det 
bagefter, så endte det altid med, at hun 
blev meget ked af det, og så var det min 
skyld det hele. (Mand, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer både, hvordan 
manden kan reagere med fysisk aggressivitet, 
og hvordan partnerens handlinger kan have 
psykiske konsekvenser for manden, selvom de 
ikke gør fysisk skade på ham. I empirien 
finder vi også eksempler på, at nogle af de 
kvindelige partnere benytter den fysiske 
styrkeulighed til at legitimere deres handlinger.

Og så er det derfra, at hun sådan startede 
med ”Ej, du er ikke en rigtig mand, det 
tæller jo ikke, når en pige slår, mænd er jo 
1.000 gange stærkere end kvinder. Det 
kan jo slet ikke sammenlignes”. Når hun 
slog, var det jo ordentlige lussinger eller 
sådan knyttede nævner i maven eller 
skuldrene eller sådan noget der.  
(Mand, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, dels hvordan 
manden oplever at blive nedvurderet i forhold 
til en kulturel ideal om en ”rigtig” mand, som 
ikke er sårbar, og at hans følelser kun kan 
anerkendes, hvis han kommer fysisk til skade. 
På den måde reproduceres en idé om, at 
mænd i mindre grad end kvinder kan krænkes, 
fordi det ikke er karakteren af de voldelige 
handlinger, men den fysiske skadevirkning, 
som definerer handlingernes alvor. Det er 
derfor centralt at understrege, at på trods af 
færre fysiske skadevirkninger og fraværet  
af frygt for eget liv kan volden også have 
alvorlige konsekvenser for mændenes helbred 
og trivsel. 

Den seksuelle vold 
Elleve af kvinderne beskriver forskellige 
former for seksuel vold, som de er blevet 
udsat for. I tråd med større nationale om-
fangsundersøgelser (Deen, Johansen, et al. 
2018; Oldrup et al. 2016; Helweg-Larsen 
2012) har seksuel vold en særlig kønsdimen-
sion, idet det primært er kvinder, som udsættes 
for den af mænd – uanset hvilken relation der 
er mellem voldsudøver og voldudsat.  
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Ingen af de seks mænd i undersøgelsen  
beskriver oplevelser med seksuel vold, dog er 
det i den forbindelse væsentligt at fremhæve, 
at vi ikke har spurgt systematisk til seksuel 
vold i interviewene. I nogle interview med 
kvinderne spurgte vi til seksuel vold, men i de 
fleste tilfælde har kvinderne beskrevet volden 
uden opfordring under interviewet.  

Seksuel vold er et særligt sensitivt område, da 
det vedrører en intim del af samlivet, som vi 
typisk ikke deler i detaljer med omverdenen. 
Den seksuelle vold er grundlæggende karak-
teriseret ved, at kvinderne bliver genstand  
for partnerens behovstilfredsstillelse, og at 
kvinderne dermed forhindres i at udvikle og 
udleve deres seksuelle selvbestemmelse og 
subjektivitet (Bjørnholt and Helseth 2019b). 
Det vil sige, den enkelte kvinde bliver et 
objekt til opfyldelse af de forskellige typer af 
behov, som partneren har (Kelly 1988, 110). 

På baggrund af denne iagttagelse kan vi 
skelne mellem to overordnede typer af seksuel 
vold i interviewene: verbal objektgørelse og 
fysisk objektgørelse. Den verbale objektgørelse 
er mindst fremtrædende i empirien, og  
udgøres af handlinger, hvor partneren taler 
nedværdigende om kvindens krop og taler 
om hendes seksualitet på en objektiviserende 
måde.

Han talte meget om, at han ikke ville 
have en kæreste, der fødte børn, så kunne 
man ikke dyrke sex bagefter, og ”fissen 
ville blive et stort hul”. Han sagde også, at 
kvinder altid blev grimme og klamme, 
når de havde fået børn. Så der skulle man 
træne og være ”klar” med det samme. 
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan part-
neren gennem sproget udsætter kvinden for 
en seksuel objektgørelse af hendes krop,  
udseende og seksualitet og udskammer  
moderskabet ved at devaluere de fysiologiske 

transformationer, som kvindekroppen gennem-
går under en graviditet og fødsel. Partneren 
konstruerer en dikotomi, som reducerer 
kvinden til en krop, som enten kan være et 
begærsobjekt eller et afseksualisereret objekt. 

Denne objektgørelse kan ikke ses løsrevet fra 
den samfundsmæssige kontekst, hvor kvinde-
kroppen på den ene side kan blive seksualiseret 
som genstand for heteroseksuel mandligt 
begær gennem fx reklamer i det offentlige 
rum (Papadopoulos 2010; Coy 2009), og på 
den anden side bliver påført restriktioner, når 
det gælder udtryk som forbindes med moder-
skabet såsom amning (Grant 2016). Den 
verbale objektgørelse kan derfor ses som en 
voldshandling, der udspringer af den kultu-
relle opfattelse af sammenhængen mellem 
køn og heteroseksualitet.

Den fysiske objektgørelse, er mest fremtræ-
dende i empirien og består af seksuelle og 
seksualiserende handlinger, hvor kvinderne  
er blevet påtvunget eller presset til forskellige 
former for fysisk intimitet. En kvinde for-
tæller fx, at hun ofte er blevet befølt på en 
intim måde af sin partner i det offentlige 
rum, sammen med familie, eller når hun 
ammer. Hovedparten af kvindernes erfaringer 
kan begrebsliggøres som voldtægt, hvilket  
her refererer til fysisk seksuel aktivitet, som 
de er blevet presset eller tvunget til, hvor de 
har været passive og ”ladet” partneren få 
adgang til deres krop.
 

Men voldtægterne de sker jo løbende, 
fordi han har et stort sexdrive, og hvis jeg 
så afviser ham, så kunne han enten ligge 
og onanere højlydt lige ved siden af mig, 
eller også kunne han simpelthen finde på 
at forgribe sig på mig, mens jeg sov. 
(Kvinde, udsat for vold) 

Flere af kvindernes erfaringer indikerer, at 
den seksuelle vold bliver ”en del af det hele”, 
som antropolog Bo Wagner Sørensens viser i 
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sin undersøgelse af kvinders voldserfaringer, 
der også fremhæver, at seksuelle overgreb kan 
være særligt smertefulde at tale om og derfor 
svære at sætte ord på i et interview (Sørensen 
2013). 

Vi oplevede tilsvarende, at kvinderne i inter-
viewene generelt beskrev seksuelle overgreb 
mindre detaljeret end fysiske overgreb. En 
kvinde fortalte fx, at hun aldrig har sat ord på 
de seksuelle overgreb, som hun har været 
udsat for, og hun derfor heller ikke kunne tale 
om dem i interviewet. En anden kvinde, som 
ikke beskrev overgrebene i interviewet, valgte 
at dele sine dagbogsnotater med os, hvor hun 
blandt andet beskriver en voldtægt tidligt i 
relationen til partneren.v

Jeg havde meget ondt og var ret hudløs 
og havde revner og rifter ved skeden. Jeg 
sagde, at jeg havde meget ondt og ikke 
kunne. Han blev småirriteret og rastløs. 
(…) Han mente, vi skulle prøve, men jeg 
sagde, at jeg ikke havde lyst, men han 
ville prøve det. Det var meget ubehageligt 
og gjorde ondt. Jeg følte mig som et 
stykke kød – og havde egentlig lyst til  
at skrige, græde og bare smide ham ud, 
men jeg blev fuldstændig lammet og 
handlingslammet. (Kvinde, udsat for vold)

Fælles for flere af kvinderne, er, at de beskriver, 
at partneren har et stort sexdrive, og at han 
vil have dette behov opfyldt uden hensyn til 
hendes lyst og nogle gange på trods af, at hun 
giver udtryk for at have smerter. Flere kvinder 
fortæller også, at de bliver bekendt med, at 
partneren er dem utro.  

Eksemplet ovenfor illustrerer, hvordan part-
neren gennem sit negative humør kan få 
kvinden til at føje sine behov, og kvindens 
reference til sig selv som ”et stykke kød” viser, 
hvordan hun oplever at blive reduceret til sin 
krop. Det indikerer, at seksuel aktivitet, som 
umiddelbart kan opfattes som frivillig, skal 

ses i relation til parforholdskonteksten, der er 
præget af en ulige magtbalance. På den måde 
kan det, der opfattes som frivillig sex i et 
parforhold præget af vold være baseret på 
underkastelse. 

Min nuværende kæreste siger: ”Det er jo 
voldtægt”, fordi det var jo ikke frivilligt 
fra min side de sidste par år. Nogle gange 
var det med vold, og andre gange var det 
bare, ja, at jeg lod ham gøre det, selvom 
jeg ikke ville, bare for at få ro.  
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget udfordrer opfattelsen af, at 
sex, hvor der ikke er tvang, er samtykkende.  
I lighed med andre nationale og internationale 
studier viser kvindernes erfaringer, at ikke- 
samtykkende sex kan befinde sig i et konti-
nuum fra forskellige former for afpresning  
til pres til tvang (Kelly 1988; Johansen,  
Pedersen, and Tjørnhøj-Thomsen 2019; 
Bjørnholt and Helseth 2019b).  

To måder, kvinderne oplever afpresning på, 
er, når partneren anklager dem for utroskab, 
hvis de ikke vil have sex, og når partneren 
bliver sur, hvis de ikke vil tilfredsstille ham 
seksuelt, og kvinderne dermed kan føle en 
forpligtelse til at gøre ham glad. Det kan 
afspejle samspillet mellem to kulturelle  
opfattelser: 1) kvinder som primære omsorgs-
givere og 2) seksualiteten som en ukontroller-
bar drift, som er særligt stærk hos mænd 
(Kelly 1988, 109–13). Tilsammen kan de 
påvirke kvindernes mulighed for at udvikle 
og fastholde oplevelsen af at have en egen 
seksualitet (Bjørnholt 2019).

Den reproduktive vold
En anden kønsdimension af partnervold, som 
træder frem i empirien, er reproduktiv vold. 
Ti af kvinderne beskriver vold, som knytter 
sig til deres graviditet eller tiden efter de har 
født, og som vi med inspiration fra de norske 
forskere Bjørnholt og Helseth (2019), begrebs-
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liggør som reproduktiv vold. Handlingerne 
knytter sig til den fysiologiske og følelses-
mæssige sårbarhed, som kvinder oplever ved 
graviditet og efter fødsel.  

Den reproduktive vold går på tværs af alle 
voldsformerne og kan have karakter af seksuel, 
fysisk og psykisk vold, men fælles for hand-
lingerne er, at de enten udnytter eller ignorerer 
den sårbarhed, som kvinderne har under og 
efter graviditet, hvor de er særligt afhængige 
af omsorg og praktisk støtte (Engnes, Lidén, 
and Lundgren 2012; Sørbø et al. 2014;  
Tambelli et al. 2015). Flere kvinder har haft 
graviditetskomplikationer og har savnet 
omsorg for dem i forbindelse med dem.

Han havde et ret massivt alkoholforbrug, 
og når han kom hjem om natten, så blev 
jeg jo hevet op, også selvom jeg skulle på 
arbejde, var højgravid og havde bækken-
løsning og alverdens ting. Jeg blev hevet 
op og krydsforhørt i timer om alt muligt. 
(Kvinde, udsat for vold) 

Nogle kvinder fortæller om fysisk vold under 
graviditeten, og hvordan de har forsøgt at 
beskytte deres ufødte barn ved at beskytte 
deres mave. For en kvinde resulterede den 
fysiske vold i, at hun aborterede ved et tilfælde, 
og ved et andet tilfælde satte fysisk vold 
hendes fødsel i gang. Den fysiske vold kan 
også komme til udtryk mere subtilt i form af 
pres til at lave tunge praktiske opgaver under 
graviditeten – nogle gange på trods af kom-
plikationer som bækkenløsning (Bjørnholt 
and Helseth 2019a). Flere kvinder beskriver 
også, hvordan de er blevet voldtaget, mens de 
har været gravide og/eller kort tid efter fødslen. 

Det første der skete var, at jeg ikke ville  
i seng med ham, fordi jeg havde det 
hamrende dårligt [på grund af gravidi-
teten]. Jeg var træt, jeg arbejdede virkelig, 
virkelig meget, og jeg havde overhovedet 
ikke lyst til det [sex]. Det blev så gennem-

tvunget. Det var første skridt. Det var en 
meget ubehagelig oplevelse. Jeg gjorde 
ikke noget, fordi jeg var bange for, om det 
ville skade barnet. Og efter første gang, så 
skete det flere gange. 
 (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan den 
reproduktive og den seksuelle vold kan flyde 
sammen i kvindernes fortællinger. En kvinde 
oplever fx, at partneren forsøger at tvinge 
hende til en abort, da han samtidig har gjort 
en anden kvinde gravid. Den reproduktive 
vold kan også komme til udtryk i manglende 
emotionel og praktisk støtte kort efter gravi-
diteten, fx at partneren ikke hjælper eller 
drager omsorg for hende, selvom hun har 
fysiske gener eller er syg.

(…) vi havde to spædbørn, der var fir e-
fem uger gamle, og jeg kunne ikke amme, 
for jeg havde simpelthen mistet mælken 
på grund af min sygdom. Det var han jo 
også vred over, og jeg kunne godt mærke, 
at den var helt, helt galt. Nå, men han 
ville ikke give vores tvillinger moder-
mælkserstatning, fordi han sagde, at det 
er ikke sundt for dem. ”De må kun få 
modermælk, så du skal bare tage dig 
sammen og amme”. Og der var faktisk 
nogle dage, hvor vores piger næsten ikke 
fik noget at spise, fordi jeg havde ikke 
noget. Men så efter noget tid der kunne 
han godt se, at han bliver nok nødt til at 
købe noget modermælkserstatning, men 
han var virkelig vred på mig. Vi var i 
sommerhus jo, og han ville ikke ringe til 
lægen, da jeg blev dårligere. Det gjorde 
jeg selv. Og så kom der så en læge ud, 
 og hun ringede efter en ambulance. Jeg 
skulle på sygehuset et par dage, så det var 
rimelig alvorligt. Og det havde vi så nogle 
konflikter om efterfølgende, fordi jeg var 
simpelthen vred på ham over, at han 
havde svigtet mig sådan. (Kvinde, udsat 
for vold)
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Efter fødslen oplever nogle kvinder, at part-
neren udnytter barnets behov for amning og 
nærhed til kvinden. Det kan for eksempel 
være, at partneren tager barnet fra kvinden, 
når hun er ved at trøste det, eller er væk med 
barnet i flere timer uden at fortælle hvor: 
”Hvis han gik en tur, så kunne han finde på at 
blive væk i 6-7 timer, og jeg kunne få fat på 
dem. Jeg vidste ikke, hvor de var, og når jeg 
kom hjem, så var min søn helt blåviolet, 
sulten og skriger”. Nogle kvinder oplever, at 
partneren udøver psykisk vold mod dem efter 
fødslen ved at udnytte deres tilknytning til 
barnet og frygt for, at partneren vil skade 
barnet, fx ved at true med at tage barnet fra 
hende.  

Ligesom et par af mændene kan kvinderne 
også opleve, at de bliver kritiseret af partne-
ren i forhold til, hvordan de trøster, ammer 
eller håndterer barnet, noget som gør dem 
meget usikre i forhold til deres nye rolle som 
forældre.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt inter-
viewpersonernes erfaringer med partnervold 
samt omstændigheder omkring volden. Un-
derkapitlet viser, at:

• Alle kvinder og mænd har oplevet psykisk 
partnervold, mens hovedparten også har 
oplevet fysisk partnervold. Seksuel, repro-
duktiv og økonomisk vold er udelukkende 
noget, som beskrives af kvinderne. Det 
fysiske styrkeforhold og karakteren af de 
fysiske, reproduktive og seksuelle volds-
handlinger kan være medvirkende til, at 
vi finder flere fysiske skadevirkninger 
blandt kvinderne end blandt mændene. 
En central kønsforskel i vores under-
søgelse er, at hovedparten af kvinderne  
til tider kan opleve at blive bange for 
partneren. 

• Et fællestræk i mændenes og kvindernes 
erfaringer er, at partneren kan benytte 
vold til at opfylde egne følelsesmæssige 
behov, og samtidig indgår volden i par-
forholdene i forskellige dynamikker, der 
udfordrer, hvad vi i samfundet afgrænser 
som partnervold. Det kan have betydning 
for, hvornår vi i samfundet forstår et 
parforhold som voldeligt, og hvem vi 
identificerer som havende behov for 
hjælp. 

• De voldelige handlinger kan være relateret 
til to typer af konflikt: en relationel kon-
flikt og en indre, følelsesmæssig konflikt. 
Den indre, følelsesmæssige konflikt kan 
ses som værende mellem partnerens 
behov og afmagt i ikke at kunne opfylde 
behovene, og kan betinge vold i de relati-
onelle konflikter. Relationelle konflikter 
kan være knyttet til fire typer af forvent-
ninger til partneren: 1) at bidrage til 
praktiske gøremål, 2) at kontrollere sit 
forbrug af alkohol/euforiserende stoffer, 
3) at drage omsorg i forbindelse med fx 
sygdom i familien og 4) at varetage rollen 
som forælder. 

• Med begrebet partnervoldskontinuum 
har vi udviklet en ramme for at tale om 
partnervold som ét fænomen, og samtidig 
tage højde for forskellighederne i partner-
voldserfaringerne. Kontinuummet kan 
illustrere, hvordan parforhold med vold 
kan befinde sig i et kontinuum mellem 
dysfunktion og intimidering. Kvindernes 
og mændenes erfaringer fordeler sig hen 
over partnervoldskontinuummet, 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.
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I dette underkapitel beskriver vi, hvordan 
interviewpersonerne håndterer partnerens 
voldelige handlinger, mens parforholdet står 
på. Interviewpersonernes håndtering af disse 
handlinger kan inddeles i to overordnede 
strategier – at yde modstand og at tilpasse 
sig. Typisk veksles der mellem de to strategier 
undervejs i parforholdet. 

Interviewpersonerne benytter modstands-
strategierne til at demonstrere over for part-
neren, at de holder fast i deres egne værdier og 
behov og dermed ikke vil finde sig i partnerens 
voldelige handlinger. Til pasningsstrategierne 
benyttes derimod til at undgå konfliktop-

trapning og beskytte sig selv og børnene mod 
vold ved at indordne sig partnerens humør 
eller behov. I tabel 7 ses en oversigt over de 
modstands- og tilpasningsstrategier, som 
interviewpersonerne har beskrevet.

En stor del af interviewpersonerne veksler 
mellem at yde modstand og tilpasse sig. De 
to strategier kan skifte enten fra den enkelte 
voldsepisode til den næste – afhængigt af 
hvor truende partneren eller stemningen er  
i den pågældende situation – eller i takt med 
parforholdets udvikling og dermed også med 
udviklingen i partnerens voldelige handle-
mønster.  

4.3 Håndtering af de voldelige handlinger 

Modstandsstrategier

Handlinger Eksempler

Direkte modstand Direkte fysisk modstand: At slå, sparke, skubbe, kaste med genstande, 
slå i bordet, ødelægge genstande, slå i væggen.

Direkte verbal modstand: At sige fra, udstille partner eller dennes 
voldelige handlinger over for omgangskredsen, forsvare sig, spørge 
ind til partneren voldelige handlinger.

Indirekte modstand At være utro, spytte i partners sko, dokumentere partners handlinger 
eller udsagn ved at skrive dagbog eller optage dem, fortælle netværk 
eller professionelle om volden og/eller søge hjælp.

Tilpasningsstrategier

Handlinger Eksempler

Direkte tilpasning At undgå situationer, der udløser partnerens vrede fx gøre rent, være 
primær omsorgsgiver for fælles børn, efterleve partners fo rventninger 
til udseende, lyve om handlinger, der kan udløse partners vrede,  
undskylde egne handlinger, der har gjort partneren vred.

Indirekte tilpasning Isolation fra partneren: At gå ind i et andet rum eller forlade hjemmet 
for en kortere periode.

Isolation fra omverdenen: At trække sig fra venner og familie for at 
undgå mistanke eller spørgsmål, lyve for netværk og fagpersoner, 
skjule blå mærker for andre.

Tabel 7. Interviewpersonernes modstands- og tilpasningsstrategier
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Hovedparten af både kvinderne og mændene 
veksler mellem modstands- og tilpasnings-
strategier fra den enkelte voldsepisode til den 
næste. Andre beskriver, at de yder mere fysisk 
eller verbal modstand, i takt med at forholdet 
og partnerens voldelige handlemønster  
udvikler sig, i et forsøg på at beskytte sig selv 
og børnene mod volden. Endelig fortæller 
enkelte af kvinderne, at de med tiden holder 
op med at yde modstand, da de enten begynder 
at frygte partneren mere, eller fordi de giver op.  

Ingen af interviewpersonerne beskriver, at 
deres modstands- eller tilpasningsstrategi har 
den effekt, som de håber på, nemlig at part-
neren stopper sine voldelige handlinger. I det 
følgende beskriver vi først interviewpersoner-
nes modstandsstrategier og derefter deres 
tilpasningsstrategier.

Direkte og indirekte modstand  
– ”Jeg vil fandeme ikke finde mig i det!”
Det er langt fra altid, at kvinderne og mændene 
indordner sig partnerens humør og behov.  
At blive udsat for partnervold betyder der-
med ikke nødvendigvis, at man ikke siger  
fra over for partnerens voldelige handlinger.  
I empirien er det cirka halvdelen af både 
kvinderne og mændene, som har ydet direkte 
og/eller indirekte modstand mod deres partner.

Den direkte modstand er for enkelte af kvin-
derne og mændene fysisk og består i at kaste 
med genstande, ødelægge genstande, eller  
 slå i væggen eller bordet. Derudover er der 
enkelte interviewpersoner, som har skubbet, 
slået eller sparket deres partner. En kvinde 
sparker fx sin partner, første gang han giver 
hende en lussing: ”Jeg ender med at blive så 
rasende, at jeg selv sparker ham i de ædlere 
dele, fordi så tænker jeg, at så gør han aldrig 
det igen”.  

Den direkte fysiske modstand, som kvinden 
udøver, kan begrebsliggøres som modvold, 
fordi den udgør enkeltstående voldelige 

modreaktioner i den konkrete situation, hvor 
kvinden udsættes for fysisk vold af partneren. 
Den direkte fysiske modstand skal således  
ses i konteksten af den situation og det 
parforhold, som handlingen finder sted i. 
Mod slutningen af parforholdet er partneren 
ikke kun fysisk voldelig over for kvinden, 
men også over for deres fælles barn.

Så tager han fat i mig, og så klasker han 
mig bare op ad væggen. (…) Jeg havde 
sådan en følelse af, at det er nu eller 
aldrig. Nu er det ham eller mig. Og det 
sagde jeg til ham: ”Du skal bare være klar 
over, at hvis der sker det, at en af os går 
herfra og ikke trækker vejret, så bliver det 
ikke mig! Du skal ikke røre mit barn! Det 
her er den største fejltagelse, du har lavet 
i hele dit liv! Der er aldrig nogensinde 
nogen, der rører mit barn!” (Kvinde, udsat 
for vold)

I interviewet beskriver kvinden, at hun ved 
denne episode frygter for sit og deres fælles 
barns liv og igen udøver fysisk modstand for 
at beskytte sig selv og barnet. I episoden 
beskrevet ovenfor gør kvinden også brug af 
en direkte verbal modstandsstrategi, hvor hun 
blandt andet indirekte truer partneren på 
livet. Den direkte verbale modstand er den 
strategi, der benyttes af flest af de interview-
personer, der yder modstand.  

Den direkte verbale modstand foregår typisk 
under en konflikt med partneren, hvor inter-
viewpersonen verbalt forsøger at sætte græn-
ser over for partnerens voldelige handlinger. 
Den direkte verbale modstand kan også ske 
ved sociale sammenkomster, hvor interview-
personen bevidst forsøger at sige ting, der 
udstiller partneren eller dennes voldelige 
handlinger. En kvinde spørger fx partnerens 
venner om deres seksuelle præferencer for 
bevidst at gøre partneren forlegen. En anden 
måde, hvorpå den direkte verbale modstand 
kan komme til udtryk, er ved at konfrontere 
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partneren de voldelige handlinger, når der 
ikke er en konflikt.

Jeg husker en dag, der spørger jeg hende 
kraftigt om det: ”Hvorfor er det, du bliver 
ved med at nedgøre mig?” Og så siger 
hun: ”Det er fordi, jeg ved, det sårer dig”. 
Og så siger jeg så til hende: ”Hvorfor er 
det, du slår mig? Hvorfor er det, at du 
bliver ved med det?” Og så siger hun: 
”Jamen, det har jo ikke nogen konse-
kvenser”. (Mand, udsat for vold)

Enkelte interviewpersoner benytter indirekte 
måder at gøre modstand på. Dette kan fx 
være ved at dokumentere partnerens voldelige 
handlinger gennem lydoptagelser eller ved at 
skrive dagbog om de voldelige episoder. 
Dagbogsnotaterne anvender interviewperso-
nerne til at holde fast i deres egen virkelig-
hedsopfattelse, når partneren forsøger at 
fastholde sin opfattelse af en voldelig episode.

Jeg begyndte at få det sådan, at jeg blev i 
tvivl: ”Husker jeg rigtigt? Er det her sket? 
Og var det så slemt?” Og så kan jeg huske, 
at jeg skriver, fordi jeg tænkte: ”Nu skal 
jeg bare skrive det her ned, så jeg husker 
det”. Fordi jeg vidste, at når der gik noget 
tid, så blev det hvisket ud, og så tænkte 
jeg: ”Er det nu mig, der husker rigtigt, 
eller er det her sket?” Det blev så under-
ligt uvirkeligt, hvad der egentlig var sket.  
(Kvinde, udsat for vold)

For denne kvinde bliver dagbogen en måde at 
afværge partnerens manipulation og fastholde 
sig egen opfattelse af hændelsesforløbet. 
Andre kvinder er deres partner utro eller 
spytter i partnerens sko, uden at han ved det. 
Handlingerne kan alle begrebsliggøres som 
indirekte former for modstand, der har til 
formål at demonstrere, at man har bevaret sig 
selv og sin autonomi, selvom handlingerne 
holdes skjult for partneren.

Direkte og indirekte tilpasning – ”Det her 
med hele tiden at have antennerne ude”
Hovedparten af de kvinder og mænd, der 
benytter tilpasningsstrategier, benytter en 
direkte tilpasningsstrategi. Den direkte  
tilpasningsstrategi består i at handle, som 
partneren ønsker eller kræver. Derudover 
benytter en række interviewpersoner i n-
direkte tilpasningsstrategier, som kan bestå  
i at isolere sig fra partneren eller ved på  
forskellig vis at isolere sig fra omverdenen.  

Ved direkte og indirekte tilpasning undgår 
interviewpersonen konfrontation med part-
neren med henblik på at forebygge, at en 
konfliktsituation eskalerer og ender med vold 
fra partneren. Den direkte tilpasningsstrategi 
indebærer for en stor del af kvinderne og 
mændene, at de er den primært ansvarlige for 
rengøring og børnepasning, da det kan udløse 
partnerens vrede, hvis de beder om hjælp. 
Nogle af kvinderne sover derfor i børnenes 
seng sammen med børnene i et andet rum 
end partneren, fordi partneren bliver vred, 
hvis børnene vågner og græder.  

Derudover indebærer denne strategi at und-
skylde handlinger, der har gjort partneren 
vred. For enkelte kvinder indebærer deres 
tilpasningsstrategi ligeledes at leve op til part-
nerens kvindeideal i forhold til handlemønster 
og udseende. En mand fortæller også, hvordan 
han undgår at give udtryk for, hvor glad han er 
for personlige ejendele, fordi partneren ellers 
kan finde på at ødelægge de genstande.

Den amerikanske sociolog Arlie Russel 
Hochschild har udviklet begreberne følelses-
styring og følelsesarbejde til at begrebsliggøre 
de bestræbelser, vi som mennesker (typisk 
automatisk og ubevidst) gør for at efterleve 
de forventninger, der er til vores følelsesud-
tryk i forskellige sociale situationer. Selve 
følelsesarbejdet kan foregå på to måder. Den 
ene måde er ved overfladespil, hvor man via 
ansigtet og kroppen give udtryk for følelser, 
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der ikke nødvendigvis stemmer overens med 
ens indre følelser. Det kan være ved fx at 
udtrykke glæde, selvom man ikke føler glæde 
(Kyed 2017).  

Vi kan begrebsliggøre interviewpersonernes 
direkte primære tilpasningsstrategi som et 
overfladespil, idet de udadtil tilsidesætter 
egne værdier og behov for at tilpasse sig 
partnerens. Interviewene viser, at selvom en 
del af interviewpersonerne tilpasser og regu-
lerer deres handlemønster efter partnerens 
behov og værdier, så er det ikke ensbetydende 
med, at de opgiver deres egne, men det kan i 
højere grad være udtryk for, at de kan spille 
en rolle over for partneren.

Andre interviewpersoner påtager sig ansvaret 
for partnerens voldelige handlinger, eller 
forklarer de voldelige handlinger som en 
konsekvens af partnerens psykiske lidelse 
eller omsorgssvigt i barndommen. På den 
måde opfattes partnerens voldelige handlinger 
som nødvendige konsekvenser af interview-
personens egne handlinger, som derfor må 
tilpasses.

Inde i mit hoved træffer jeg nok det der 
valg. Så bliver jeg nok nødt til at gøre mig 
endnu mere umage, for at få det her til at 
lykkes. For at ændre ham – redde ham er 
det jo nok. At hvis jeg gør lidt mere, så 
kunne det være, at han ændrede sig. 
(Kvinde, udsat for vold)

Ved at beskrive partneren som en person, der 
skal ’reddes’, påtager kvinden sig ansvaret for 
partnerens voldelige handlinger. Interview-
uddraget illustrerer samtidigt, at partnerens 
behov bliver styrende for hendes håndterings-
strategi. Ikke overraskende kan følelsesstyring 
og hermed undertrykkelsen af egne behov  
få konsekvenser for vores evne til at være i 
kontakt med vores egne følelser og kan derfor 
ende i en følelsesløshed (Kyed 2017). 

Interviewene indikerer, at flere af interview-
personerne er så fokuserede på deres partners 
behov, at de nærmest kommer til at leve igen-
nem partnerens opfattelser, behov og følel-
ser. Enkelte af kvinderne beskriver, at de i 
løbet af parforholdet udvikler en ”speciel 
radar”, der kan vurdere, hvilket humør deres 
partner er i, ud fra hans toneleje eller be-
vægelser.

Jeg kunne se, når han kom hjem fra 
arbejde fra køkkenet. Der kunne jeg se 
ham gå fra garagen og hen til hoved-
døren, og så vidste jeg jo bare lige med 
det samme, hvilket humør han var i.  
Og det er det, der bliver så hårdt. Det  
her med hele tiden at have antennerne 
ude og aflure hans humør. (Kvinde,  
udsat for vold)

Når kvinderne og mændene gør brug af 
indirekte tilpasningsstrategier, er det ved 
enten at isolere sig fysisk fra partneren eller 
ved at isolere sig fra omverdenen. Interview-
personerne kan isolere sig fysisk fra partneren 
for at nedtrappe eller undgå en konfliktfyldt 
situation og/eller få et pusterum fra partneren. 
Isolationen kan foregå ved, at interview-
personen enten forlader lokalet med partneren 
eller forlader boligen i en kortere periode.

Pusletasken og barnevognen var altid 
pakket og klar. De første fire-fem måneder, 
der gik jeg, og gik jeg, og gik jeg og  
ammede ham forskellige steder, fordi jeg 
ikke kunne holde ud at være hjemme. Jeg 
gik 8-10-12-16 timer rundt om dagen for 
at komme væk hjemmefra (…) Og jeg 
var bare altid så udmattet og træt. Jeg sad 
og pumpede på offentlige toiletter. Min 
barnevogn var altid pakket. (Kvinde, 
udsat for vold)

For kvinden indebærer den indirekte tilpas-
ning, at hun må forlade hjemmet og være 
væk i mange timer, hvilket også betyder, at 
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amning må foregå offentlige steder fremfor  
i trygge rammer. En af mændene fortæller 
ligeledes om, hvordan han isolerer sig fra 
partneren: ”Det hjalp ikke at gå væk, for jeg 
skulle jo tilbage til det helvede hver gang, og 
jeg vidste, at det aldrig blev bedre”. Fysisk 
isolation fra partneren er således kun et 
midlertidigt frirum fra partneren. 

Når interviewpersonerne isolerer sig fra 
omverdenen, betyder det, at de trækker sig fra 
sociale relationer. Dermed undgår de at skulle 
stå til ansvar over for partneren, hver gang de 
har været ude, og kan også lettere skjule 
volden fra omverdenen.

Det var ikke muligt at tale om min  
eksmand. Det var ikke muligt at tale  
om vores samliv. Det var sådan en total 
loyalitet, men jeg blev også stillet til 
regnskab for alt, og jeg blev forhørt og 
afhørt om, hvad jeg havde talt med folk 
om, hvis jeg havde været afsted i to timer, 
(…) så skulle jeg aflægge referater, og hvis 
han ikke syntes, at det referat, jeg aflagde, 
kunne dække den tid, jeg havde været 
væk, så løj jeg jo. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan kvinden 
vælger at lyve over for både sin omgangskreds 
og sin partner for at undgå partnerens negative 
reaktion. Ud over de sociale konsekvenser, 
som denne tilpasningsstrategi kan have, 
medfører strategien også en udfordring i 
forhold til at opspore volden, da kvindens 
isolation fra sit netværk begrænser hendes 
venners muligheder for at spørge ind til 
parforholdet og opdage volden. Enkelte 
interviewpersoner fortæller også, at de  
skjuler blå mærker for kolleger, familie  
eller fag personer. En af mændene fortæller 
fx, at han ikke opsøger sin læge, fordi han 
ikke vil indrømme, hvor hans blå mærker 
kommer fra.

Men jeg kan ikke gå til lægen, fordi hvad 
skal jeg sige til lægen? Jeg er jo bange for, 
at der sker et eller andet ved det, hvis jeg 
nu går til lægen. Skal jeg så sidde og sige 
til lægen: ”Jamen, det var, fordi min kæreste 
har slået mig. (Mand, udsat for vold)

For manden indikerer hans ironiske distance 
i interviewet, at der kan være en barriere i at 
tale om volden, som knytter sig til det, at han 
er blevet slået af en kvindelig kæreste. For 
kvinderne finder vi ikke eksempler på en 
ironisk distance, i stedet kan barrierer for at 
tale om volden være knyttet til frygten for 
partneren og for at stå alene. 

Dette er i tråd med tidligere undersøgelser, 
som viser, at særligt mænd har en forventning 
om at blive mødt med mistro, hvis de betror 
sig til fagpersoner, som kan få dem til at 
holde volden skjult (se fx Plauborg and  
Helweg-Larsen 2012; Grøvdal 2019b).  
Denne sidste tilpasningsstrategi udgør  
dermed en særlig udfordring for, at den  
nære omgangskreds eller fagpersoner kan 
opspore volden.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt, hvordan 
interviewpersonerne håndterer partnerens 
voldelige handlinger, mens parforholdet står 
på. Underkapitlet viser, at:

•  Interviewpersonerne overordnet set 
benytter to strategier til at håndtere 
partnerens voldelige handlinger: at yde 
modstand og at tilpasse sig. Typisk  
veksler interviewpersonen mellem de  
to strategier undervejs i parforholdet, 
afhængigt af hvor truende partneren  
eller stemningen er i den pågældende 
konfliktsituation.

•  Modstandsstrategierne benyttes til at 
demonstrere over for partneren, at inter-
viewpersonen holder fast i sine egne 
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værdier og behov og ikke vil finde sig  
i partnerens voldelige handlinger.  
Modstandsstrategier kan komme til 
udtryk enten som direkte fysisk eller 
verbal modstand fx ved at slå eller verbalt 
sige fra, eller som indirekte fysisk mod-
stand, fx ved at dokumentere partnerens 
voldelige handlinger.

•  Tilpasningsstrategier derimod benyttes 
til at undgå optrapning af en konflikt-
situation ved at indordne sig partnerens 
humør eller behov og isolere sig. Til-
pasningsstrategier kan komme til udtryk 
enten som direkte tilpasning, fx gøre,  
som partneren ønsker, eller som indirekte 
tilpasning, fx ved at isolere sig fra partneren 
eller ved at lyve om partnerens voldelige 
handlinger og isolere sig fra omverdenen.

•  Mens ingen af interviewpersonerne 
oplever, at håndteringsstrategierne får 
partneren til at stoppe sine voldelige 
handlinger, kan den indirekte tilpas-
ningsstrategi ved at isolere sig fra o m-
verdenen besværliggøre opsporingen  
af volden, idet den begrænser de nære 
omgivelsers og fagpersoners muligheder 
for at opdage voldshandlingerne.
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I dette kapitel fokuserer vi på interviewperso-
nernes erkendelse af, at partnerens handlinger 
er problematiske, og de forhold, som er med 
til at lede frem til en beslutning om at søge 
hjælp og forlade partneren. En kvinde og en 
mand har ikke forladt deres partnere, og 
derfor knytter erkendelsen sig her alene til  
at have behov for hjælp. 

Erkendelsen er en central del af processen mod 
hjælp, fordi tilbøjeligheden til at søge eller tage 
imod hjælp fra omverdenen er påvirket af, 
hvordan man opfatter de voldelige handlinger 
og alvoren af dem. Kapitlet er inddelt i fire 
afsnit, som hver belyser om stændigheder,  
der kan påvirke erkendelsesprocessen.

Den intuitive fornemmelse af, at der er 
noget, som ikke er godt i parforholdet
Elleve af kvinderne og fire af mændene i 
undersøgelsen beskriver, at de tidligt i parfor-
holdet bliver opmærksomme på, at relationen 
ikke føles udelukkende positiv. De beskriver 
oplevelser, hvor deres partner ikke opfører  
sig omsorgsfuldt over for dem eller opfører 
sig afvigende i sociale sammenhænge, og at 
partneren kan opføre sig grænseoverskridende 
både over for dem og andre.  

Denne umiddelbare fornemmelse af, at noget 
ikke er godt, kan vi se som et udtryk for en 
intuitiv viden. Intuition er udtryk for en 
fornemmelse af, ”hvordan noget forholder 
sig” (Den Danske Ordbog), og er en måde 
 at forholde sig vurderende til vores måde at 
være i verden på (Sayer 2011). Når vi vurderer, 
om noget er godt eller skidt, kan det tage 
afsæt i, hvordan det påvirker os følelses-
mæssigt både i øjeblikket og over tid (Sayer 
2011). Det kan for eksempel være en ube-
hagelig følelse af at blive behandlet uden 
hensyn til vores behov eller respekt for vores 
værdighed (Sayer 2011).  

Vi kan skelne mellem to overordnede former 
for handlinger, som vækker intuitiv modstand 
over for relationen til partneren: 1) umiddel-
bart positive handlinger, som imidlertid 
vækker uro, og 2) negative handlinger. I 
undersøgelsen er det udelukkende kvinder, 
der beskriver at opleve umiddelbart positive 
handlinger, som vækker en uro.  

De umiddelbart positive handlinger kan virke 
romantiske og ses som udtryk for kærlige 
følelser fra partneren side, men kan for kvinden 
opleves overdrevne og derfor vække uro. Det 
kan for eksempel være, hvis partneren gerne 
vil ses ofte, vil flytte sammen efter få uger 
eller måneders bekendtskab, kommer med 
mange eller dyre gaver og planlægger fælles 
aftaler, selvom kvinden har andre aftaler. 

Jeg kan huske det der med, at han lige-
som lagde beslag på mig, at han sådan 
ligesom ikke syntes, at jeg skulle snakke 
så meget med de andre. Jeg skulle helst 
bare være ved ham, og vi skulle sidde der 
og nusse hinanden, og jeg kan huske, at 
det blev så omklamrende. Det blev sådan 
helt… for meget. (Kvinde, udsat for vold)

Flere kvinder beskriver, at netop fordi hand-
linger umiddelbart kan opfattes som positive, 
så kan det være udfordrende at holde fast  
i den intuitive fornemmelse, som de oplever 
at have i starten af parforholdet. 

Egentlig vidste jeg, at der var et eller 
andet udefinerbart galt allerede fra den 
første uge, men jeg skød det hele tiden 
hen – det var sikkert bare mig, og alle 
sagde, han var fantastisk ved mig.  
Så der gik næsten 10 år, inden jeg tog  
den endelige beslutning. (Kvinde, udsat 
for vold)

4.4 Erkendelsen 
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For omverdenen kan partnerens handlinger 
også umiddelbart opfattes som positive, 
hvilket kan gøre kvinderne usikre på deres 
intuition. Partnerens handlinger kan over-
rumple dem, så de har svært ved at holde fast 
i deres intuition, og det forhold, at de nogle 
gange ikke ønsker at være sammen med  
ham. På den måde kan partnerens positive 
handlinger blive en måde at misbruge udtryk 
for kærlighed til at fastholde kvinden i par-
forholdet (Bjørnholt and Helseth 2019a).

De negative handlinger, som vækker en 
intuitiv fornemmelse, beskrives både af  
mændene og kvinderne, og er handlinger  
som typisk også opfattes som negative af 
omverdenen. Handlingerne kan komme til 
udtryk i kritik af interviewpersonens udseende, 
og regler for interviewpersonens færden. 
Partnerens humør kan også være meget 
svingende, og det kan gøre interviewper-
sonerne usikre på, om de har lyst til at  
fastholde relationen.

Når det var godt, så var det rigtig godt, 
men hun kunne også bare blive meget 
hurtigt sur over et eller andet, som ikke 
rigtig gav mening, så jeg tror, det er sådan 
noget, der er fra starten af. Hvor man 
ligesom slår det hen, men man tænker: 
”Okay, det skal lige sådan ses an”, før man 
ligesom går all in på det, hvis man kan 
sige det. (Mand, udsat for vold)

Når partneren udviser aggressivitet, jalousi  
og kritiserer kvindens eller mandens måde  
at opføre sig på, kan det gøre interviewper-
sonerne usikre på den nye relation, og nogle 
af interviewpersonerne beskriver, at de over-
vejer at gøre parforholdet forbi allerede i den 
indledende fase. Enkelte kvinder gør tidligt 
parforholdet forbi, men her får partneren 
ændret deres beslutning – typisk ved at sige, 
at han vil ændre sig og give udtryk for sin 
kærlighed. 

At kvinderne og mændene tidligt vurderer 
handlingerne som negative og i nogle tilfælde, 
når de er helt unge, indikerer, at deres intuitive 
fornemmelse ikke alene er afhængig af livs-
erfaring, men også er baseret på deres menne-
skelige evne til at fornemme, hvad der er posi-
tivt og negativt i forhold til deres velbefindende. 
Som en kvinde fortæller: ”Ja, det var meget kort 
tid efter, at vi havde mødt hinanden, at jeg fik 
en fornemmelse af, at det her, det er ligesom 
forkert. Det var ligesom en ny verden for mig 
det her med at møde aggressivitet”. 

Kvindernes erfaringer viser samtidig, at part-
nerens positive opmærksomhed og omsorgs-
fulde tilkendegivelser kan bidrage til at gøre 
dem usikre på deres egen intuitive lyst til  
at bryde relationen til partneren. Når handlin-
gerne umiddelbart er positive, kan det være 
svært at afvise partneren, fordi de ikke vil såre 
ham. Her beskriver en kvinde, hvordan hun vil 
bryde relationen, efter at partneren har udsat 
hende for voldtægt.

Jeg bestemte mig for, at jeg ville gøre det 
forbi dagen efter. Han kom dagen efter, 
og han havde gaver med – både blomster 
og et par sko, som jeg aldrig selv ville 
have haft råd til at købe – og han var 
glad, og mente, vi skulle ud og spise.  
Jeg blev overrumplet, og så tænkte jeg,  
at jeg ikke havde gjort det klart, at jeg 
ikke ville have sex, for hvis han forstod, 
hvordan jeg havde haft det, så ville han  
jo have sagt undskyld? (Kvinde, udsat  
for vold)

Kombination af både umiddelbart romanti-
ske handlinger og negative handlinger giver 
en del af kvinderne indtryk af, at partneren 
har to personligheder. Opfattelsen af, at 
partneren rummer to personligheder, fort-
sætter ofte i parforholdet.  

Nogle interviewpersoner fremhæver også 
omstændigheder som vold fra forældre, 
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begrænset erfaring med at have kærester og 
at miste nære relationer som søskende og 
forældre som forhold, der kan udfordre er-
kendelsesprocessen, og som kan gøre kvinden 
og manden særligt sårbare over for partnerens 
handlinger og dermed mindre tilbøjelige til 
at handle på deres intuitive fornemmelse.  

Det er vigtigt at understrege, at netop fordi 
voldelige handlemønstre i parforholdet  
udvikler sig over tid, så er handlingerne svære 
at identificere som voldelige i den spæde 
begyndelse af parforholdet. Undersøgelsen 
peger ikke desto mindre på, at der allerede i 
den indledende fase af parforholdets etable-
ring for hovedparten af interviewpersonerne 
er voldelige handlinger, og at hovedparten 
har en intuitiv skepsis over for parforholdet.

”Som en vaskemaskine, der er på  
centrifugering”– om at miste og genfinde 
sin virkelighedsopfattelse 
Analysen af empirien indikerer, at erkendelsen 
af, at partnerens handlinger er problematiske, 
ikke er en lineær proces. Den er i stedet 
karakteriseret ved at være en vedvarende 
refleksionsproces, som ofte starter med en 
intuitiv fornemmelse, der løbende kan overgå 
til skiftende opfattelser af partneren, parfor-
holdet og lysten til enten at blive eller gå ud 
af forholdet. Netop det processuelle perspektiv 
på vejen mod hjælp og ud af et parforhold 
med vold er også fremhævet som central i 
international forskning på området (Anderson 
and Saunders 2003; Murray, Crowe, and 
Flasch 2015; Enander and Holmberg 2008a).  

Partnerens humørsvingninger kan udfordre 
opfattelsen af partnerens handlinger og behovet 
for at få hjælp eller forlade partneren. Det 
skiftende humør kan følges op af henholdsvis 
en idealisering og en devaluering af kvinderne 
eller mændene, og denne bipolære dynamik 
kan gøre det svært for dem at holde fast i 
deres egen virkelighedsopfattelse. 

Over tid kan dynamikken udvikle sig til  
en udviskning og forskydning af grænserne  
for, hvad der er acceptable og uacceptable 
handle måder i et parforhold. Kvindernes  
og mændenes egne vurderinger af, hvad  
der er rigtigt og forkert kan gradvist træde  
i baggrunden til fordel for partnerens op-
fattelse af virkeligheden. 

I interviewene finder vi forskellige eksempler 
på det, den svenske sociolog Eva Lundgren 
begrebsliggør som ”voldens normaliserings-
proces” (Lundgren 2004a, 24ff ). Et begreb, 
der betegner den proces, hvormed interview-
personerne kan miste fornemmelsen af, hvad 
der adskiller kærlighed og vold – og dermed 
det normative grundlag for at vurdere, om 
partnerens handlinger er ”gode” eller ”dårlige”. 
To kvinder benytter metaforen ”at blive 
centrifugeret” som udtryk for den proces,  
de går igennem, når de mister tiltroen til,  
at de kan vurdere virkeligheden. 

Jeg prøver nogle gange at beskrive det 
som en vaskemaskine, der er på centrifu-
gering. Man aner ikke, hvad der er op og 
ned og rigtigt og forkert. Hele ens evne 
til at vurdere, hvad der er godt for en, den 
var allerede gået tabt der ret kort tid inde 
i forholdet. (Kvinde, udsat for vold)

Han kunne nogle gange holde sådan 
nogle lange monologer, hvor jeg blev 
fuldstændig forvirret over, hvad der er  
op, og hvad der er ned. Jeg kan huske,  
det var sådan en følelse af at blive slynget 
rundt i sådan en centrifuge, så man ved 
ikke, hvad der er sandt, og hvad der er 
falskt til sidst. (Kvinde, udsat for vold)

Med normaliseringen af volden kan følge en 
retfærdiggørelse af handlingerne. En kvinde 
havde medbragt en børnetegning til interviewet 
for at symbolisere tiden i parforholdet med 
volden: ”Det er en børnetegning med kruse-
duller, og det er nok mere sådan min sinds-
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stemning – sådan lidt op og ned og rundt  
og forvirret”. Andre kvinder og et par af 
mændene beskriver lignende oplevelser af  
”at blive forvirret”, ”at blive rundtosset”, ”at 
miste sig selv”, og at de voldelige handlinger 
bliver en ”glidebane”. 

Og når hun slog mig, så accepterede jeg 
det, det var den måde, som jeg gjorde 
tingene på, og jeg havde det sådan lidt,  
at jeg også mistede mig selv. Jeg vidste 
ikke, hvem jeg var til sidst, fordi jeg ikke 
var noget. (Mand, udsat for vold)

Erkendelsesprocessen og dermed også mulig-
heden for at fastholde sin egen intuitive 
fornemmelse af voldshandlingerne udfordres 
således hele tiden af, at voldshandlingerne 
bliver normaliseret i parforholdet. Det er  
en proces, som kan udgøres af forskellige 
gaslighting-taktikker (Sweet 2019), hvor 
partneren fx positionerer sig selv som offer  
og det normative grundlag for at vurdere, om 
handlingerne er rimelige eller ej, kan forsvinde. 

Altså, hvis han gjorde noget, og jeg sagde: 
”Ej, det er mærkeligt”, så var han sådan: 
”Ej, men det er meget normalt”. For det 
første så kunne han blive ked af det, og 
sige: ”Det gør jeg ikke igen” eller igen 
normalisere det. Den måde, han omtalte 
det på, det var: ”Du kan jo også bare lade 
være med at snakke med de der drenge”, 
og: ”Du kan jo bare lade være med at gøre 
mig jaloux, fordi det er jo det, der gør, at 
jeg bliver voldelig og voldsom. Det er jo 
din egen skyld, du kan jo bare lade være”. 
Det satte jo også noget tvivl i mig.  
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, at partnerens 
virkelighedsopfattelse og behov for anerken-
delse kan blive udgangspunktet, når kvinden 
skal forstå voldshandlingerne. Flere af  
kvinderne og enkelte af mændene beskriver, 
hvordan de internaliserer partnerens virkelig-

hedsopfattelse, så partnerens måde at give de 
voldelige handlinger mening på, årsagerne til 
dem, situationen hvori de opstår, og kvindens 
og mandens egne reaktioner går gennem 
partnerens blik (Lundgren 2004). Flere  
oplever også, at de ofte føler et stort ansvar 
for partnerens handlinger og kan føle skyld 
over, at partneren reagerer voldeligt (Gilligan 
2003).  

Erkendelsen af partnerens handlinger som 
problematiske udfordres ikke kun af inter-
naliseringen, men påvirkes også af skiftende 
omstændigheder. I nogle perioder går  
par forholdet godt, fx på en ferie, og det  
kan udfordre erkendelsen. Enkelte mænd  
beskriver, at fordi de selv kan have humør-
svingninger, kan de have svært ved at vurdere, 
om partnerens skiftende humør og domine-
rende handlinger er rimelige.  

Det er kendetegnende for interviewpersoner-
nes erfaringer, at det er sent i parforholdet 
eller først efter parforholdets brud, at de 
erkender partnerens handlinger som vold. 
Det gælder i særdeleshed, når handlingerne 
ikke er fysiske.

Altså, jeg kan jo godt stadig have det 
sådan: Er det egentlig vold det der?  
Er det egentlig stadig bare mig, der er 
noget galt med? (…) Jeg kan godt tænke: 
”Nå, men jeg er jo ikke blevet tæsket, så 
er det måske ikke rigtig vold.  
(Kvinde, udsat for vold)

Internaliseringsprocessen kan bidrage til, at 
interviewpersonerne kan have svært ved at 
identificere handlingerne som forkerte og 
dermed have tiltro til deres egen intuitive 
fornemmelse.

Håb, forventninger og forbundethed 
– om at holde fast i parforholdet
Det er ikke kun partnerens normalisering  
af de voldelige handlinger, som udfordrer 
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erkendelsesprocessen. Processen er også 
påvirket af kvindernes og mændenes håb  
for fremtiden, forventninger fra omverdenen 
til et familieliv og den følelsesmæssige 
forbundethed, som der er skabt i relationen  
til partneren. Mens håb i daglig tale ofte 
refererer til en følelse eller et ønske om, at 
noget bestemt vil ske, så kommer håb i inter-
viewene til udtryk i kvindernes og mændenes 
arbejde for, at parforholdet skal blive bedre. 
Håb kan forstås som en praksis, der handler 
om at arbejde for at skabe et liv, der er værd 
leve, på trods af lidelse (Mattingly 2010, 6).  
 
For både kvinder og mænd i undersøgelsen  
er der ofte et ønske om, at parforholdet skal 
fungere, og i det daglige kan det blive omsat  
i samtaler med partneren, tiltag som parterapi 
og diverse håndteringsstrategier. Som en 
kvinde beskriver: ”Så jeg tænkte, ja, vi må 
kæmpe, for at få det her til at fungere, og 
fordi han altid sagde undskyld, og han sagde 
altid, at han vidste, han havde et problem”. 
Hovedparten af kvinderne og mændene 
oplever, at deres partner har psykiske vanske-
ligheder som store humørsvingninger  
og afvigende opførsel, og en mindre del 
beskriver, at deres partner har et alkohol-  
og/eller stofmisbrug.  

Blandt interviewpersonerne er der en tendens 
til, at de praktiserer håb gennem at udvise 
omsorg for partneren (Bjørnholt and Helseth 
2019a). Omsorg for partneren kan komme til 
udtryk i rummelighed og særlig hensyntagen, 
forsøg på at imødekomme partnerens behov, 
påtage sig store dele af det praktiske i hjemmet 
og opmuntre partneren til at få hjælp, for 
derigennem at kunne forbedre parforholdet.  

På den måde kan nogle kvinders og mænds 
omsorg for partneren medføre det, den  
amerikanske filosof Martha Fineman (2017) 
begrebsliggør som ”afledt afhængighed”. Det 
er en afhængighed, der opstår, når kvinderne 
og mændene oplever, at partnerens vel-

befindende afhænger af deres omsorg og  
ansvarstagende (Fineman 2017; Bjørnholt 
and Helseth 2019a). 

Håb praktiseres også gennem den tillid,  
som nogle kvinder beskriver, at de har til 
partnerens ønsker om forandring. En kvinde 
beskriver således, da hun forsøger at forlade 
sin partner: ”Så er han helt ulykkelig, han 
græder faktisk også, som han egentlig ikke 
plejer at gøre. Og nu skal han nok gå til 
psykolog, siger han. Nu skal han nok få en tid 
ved en terapeut, og jeg tænker bare, at nu får 
det lige en sidste chance”. At give noget en 
chance kan ses som en måde at praktisere  
håb på ved at stræbe efter at ændre på de 
forhold, der gør det meningsløst at blive i 
parforholdet. Håb kan dermed komme til 
udtryk i handlinger og løfter fra partnerens 
side, som gør det værd at blive i parforholdet.  

Det, der driver dette håb, er ikke kun hand-
linger i parforholdet, men kan også være 
forventninger, som er skabt i samfundet om, 
hvordan et familieliv bør se ud. At få børn 
sammen er knyttet til nogle kulturelle  
forestillinger om, hvordan dette slægtskab  
bør bevares, og skammen ved ikke at lykkes 
med det (Saur and Grøvdal 2019a). 

Inden jeg ved, at jeg er gravid, der  
kommer der sådan en periode igen  
– altså jeg kan ikke det her, jeg bliver nødt 
til at komme væk, ikke? Men samtidig er 
jeg flov over det. Jeg synes også lidt, det er  
et nederlag. Jeg kæmper hele tiden med 
tanken om, at jeg har måttet opgive endnu 
et forhold – omgivelsernes syn på det også.  
(Kvinde, udsat for vold) 

Nogle af kvinderne og en enkelt af mændene 
oplever det som ”et nederlag”, ”flovt”, ”en 
falliterklæring” og ”pinligt” at skulle forlade 
partneren. De beskriver følelser, der knytter 
sig til skam. Skam kan i den forbindelse  
ses som diskrepansen mellem kulturelle 
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forventninger til et familieliv og den måde, 
kvinderne oplever deres familieliv på gennem 
omverdenens reaktioner eller forventede 
reaktioner (Bourdieu 2001, 65).  

Når håb praktiseres i parforholdet, er det 
derfor ikke altid et spørgsmål om omsorg for 
partneren alene, men også et spørgsmål om at 
undvige ydmygelsen i ikke at kunne leve op 
til en kulturel forventning om et familieliv. 
En mand beskriver det således: ”Vi var ved at 
blive skilt, så der var det sådan lidt, nå ja...  
I min verden der giver man ikke bare op, når 
man har børn”. Interviewuddraget henviser  
til en kulturel forventning om at fastholde 
parforholdet, når der er børn, og dermed ikke 
opløse familien som enhed.

Nogle af kvinderne har følt sig følelses-
mæssigt afhængige af partneren. De beskriver 
en gensidig forbundethed, som skabes i tætte 
relationer, men hvor det ikke kun er kærlighed, 
omsorg og anerkendelse, der er i fokus, men 
også en afhængighed betinget af partnerens 
handlekraft og kvindens oplevelse af mang-
lende handlekraft. 

De svenske forskere Viveke Enander og Carin 
Holmbergs begreb ”det traumatiske bånd” er i  
den forbindelse relevant at fremhæve. Begrebet  
refererer til de sammenfiltrede følelser som 
kærlighed, frygt, omsorg, skyld og afhængig-
hed, der tilsammen skaber et bånd til voldsud-
øveren, som gør det svært at forlade partneren 
(Enander and Holmberg 2008a).

Men jeg kunne ikke finde styrken til at gå 
min vej, for jeg syntes, jeg var forpligtet 
på alle mulige planer. Jeg var forpligtet  
i forhold til mine stedbørn, jeg var for-
pligtet i forhold til mit arbejde, jeg var 
forpligtet i forhold til den facade, som jeg 
havde, og jeg var forpligtet i forhold til, at 
vi havde mange fælles venner. Jeg kunne 
ikke sige fra, og jeg troede, de alle sammen 
så op til ham, for jeg fik jo hele tiden at 

vide, at jeg ikke duede til noget som helst.  
(Kvinde, udsat for vold)

Som interviewuddraget illustrerer, er det både 
sociale forventninger og relationelle forplig-
telser, som kan binde interviewpersonerne 
sammen med partneren, og den afhængighed, 
de kan føle af partnerens handlekraft.  
Sam tidig er der også en følelsesmæssig 
forbundet hed, som kan forstærkes med børn, 
der gør relationen til partneren ambivalent.

I alt det her virvar er der også kærlighed. 
Og jo i særlig grad kærlighed til et barn. 
Selvom der måske ikke er den store  
kærlighed mellem os eller, det ved jeg ikke 
– fra mig til ham – så bliver der jo skabt 
kærlighed i og med, at vi får et barn  
sammen, og det, synes jeg, symboliserer 
meget godt, den ambivalens der også er i det.  
(Kvinde, udsat for vold)

Det traumatiske bånd er også knyttet til inter-
naliseringen af partnerens perspektiv på virke-
ligheden, da oplevelsen af at miste sin handle-
kraft er dynamisk og kan påvirkes af graden  
af intimidering. Som en kvinde fortæller: ”På 
trods af at det var mig, der tog mig af alting, så 
fik han mig ligesom over bevist om, at jeg aldrig 
ville være i stand til at tage mig af mine børn 
alene. Så jeg turde simpelthen ikke gå fra ham”.  

Det illustrerer en pointe, som går igen i nogle 
af kvindernes erfaringer, hvor partneren har 
fået dem til at betvivle deres evner til at stå  
på egne ben, fx ved at få personlig økonomi 
til fremstå som et komplekst område. På den 
måde bevares en følelse af afhængighed til 
partneren, og parforholdet bliver opfattet 
som tryggere end uvisheden om at stå alene 
med børnene.

Vendepunkter, der får indflydelse på  
erkendelsesprocessen 
I interviewene beskriver kvinderne og mændene 
relationer og omstændigheder, som får  
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indflydelse på deres erkendelsesproces og 
ønsket om at bryde med partneren og/eller få 
hjælp i parforholdet. I internationale studier 
benyttes begrebet ”vendepunkter”, som refererer 
til hændelser og omstændigheder, som ændrer 
kvindernes opfattelse af volden, parforholdet 
og ønsker om at søge hjælp (Chang et al. 
2010; Murray, Crowe, and Flasch 2015). 

I empirien finder vi fem centrale omstæn-
digheder, som kan begrebsliggøres som  
vendepunkter i interviewpersonernes  
erkendelsesproces – de oplistes i boks 2.  
Det er vigtigt at fremhæve, at vendepunkter  
i erkendelsesprocessen ikke nødvendigvis 
er momentane punkter, men er omstændig-
heder, som finder sted over tid og være  
relateret til andre livsomstændigheder som  
fx uddannelses, arbejds- og boligsituation.

Eskaleringen af voldshandlingerne beskriver 
halvdelen af mændene og en mindre del af 
kvinderne som en omstændighed, der får 
indflydelse på deres erkendelsesproces. En 
mand oplever, at det er partnerens aggressi-
vitet, som bliver vendepunkt i forhold til at 
ville søge hjælp, som han beskriver: ”Det  
jeg har savnet meget, det var, at man kunne 

snakke om tingene, uden at det altid skulle 
ende i et psykodrama”. I tråd med internationale  
studier kan en eskalering i den fysiske vold  
og psykiske vold, som fx trusler og hyppige 
vredesudbrud, blive vendepunkter i erkend-
elsesprocessen og være grundlag for at søge 
hjælp og forlade partneren (Chang et al. 
2010; Murray, Crowe, and Flasch 2015).  

Omsorgen for børnene spiller en afgørende rolle 
i erkendelsesprocessen og for vejen mod at 
opsøge eller tage i mod hjælp (se fx Meyer 
2010; Enander and Holmberg 2008a; Randell 
et al. 2012; Murray, Crowe, and Flasch 2015; 
Bastiani, Saurel-Cubizolles, and Romito 2018; 
Rhodes et al. 2010; Danneskiold- Samsøe, 
Mørck, and Sørensen 2011). To af mændene 
og knap halvdelen af kvinderne beskriver, at 
partnerens fysiske og/eller psykiske vold mod 
deres børn, trusler herom eller børnenes over-
værelse af partnerens vold mod kvinden eller 
manden er afgørende for, at de søger hjælp 
eller beslutter sig for at ville forlade partneren.  

Her fortæller en af mændene, hvordan datte-
rens vrede mod ham får ham til at komme til 
en ny erkendelse, fordi hendes reaktioner får 
ham til at reflektere over sit ansvar som far.

Da hun [partneren] smadrer det hele ned 
i gulvet, rejser min datter sig op løber 
over til mig og sparker og slår mig og 
siger: ”Far, jeg hader dig”. Og der gik det 
op for mig, og jeg tænker – jeg passer 
ikke på min datter. Det var den følelse, 
jeg fik. Jeg passer ikke på mit barn, og jeg 
kan godt forstå, at hun er vred på mig, for 
jeg passer jo ikke på hende. Det var sådan 
et wake-up call. (Mand, udsat for vold) 

Nogle interviewpersoner beskriver også, 
hvordan det, at partneren har været voldelig 
over for dem, mens partneren har holdt deres 
barn, eller at partneren omvendt har været 
voldelig, mens manden eller kvinden selv har 
holdt barnet, har været en situation, som har 

Vendepunkter, der 
får indflydelse på  
erkendelsesprocessen
1. Voldshandlingerne eskalerer

2.  Børn udsættes for vold/er vidne 
til vold eller trues med vold 

3. Kvinden frygter for sit liv 

4. Kvinden bliver gravid

5.  Omverdenen griber ind – fx nære 
relationer eller professionelle 

Boks 2.
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fået dem til at erkende den alvor, som volds-
handlingerne har, fordi de har lagt mærke til 
barnets umiddelbare reaktioner.  

For nogle kan det være særlige situationer, 
hvor partneren har været voldelig over for 
barnet eller dem selv, mens det for andre kan 
være den kontinuerlige vold, som de begynder 
at se konsekvenserne af, for eksempel at 
partneren råber og er aggressiv over for barnet. 
Her fortæller en kvinde, hvordan hendes 
sønner griber ind, da partneren slår hende.

Det var, da mine sønner står der. Jeg kan 
tydeligt huske, at den ene har samlet 
sådan en pind op, og han står der og 
banker på ham [partneren]. Så jeg siger 
”slip den, slip”. Jeg tænker bare – de er  
7 år gamle, det her det kommer de til at 
huske. Man kan huske ting, når man er 7. 
(…) Og jeg tænkte bare, det skal de ikke. 
Og så var der også det der med, at jeg  
var bange for, at han ville slå mig ihjel. 
Jeg nåede dertil, hvor jeg tænkte: ”Jeg vil 
ikke overleve, hvis jeg bliver i det her”.  
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget her illustrerer, hvordan 
kvindens erkendelse af behovet for hjælp  
og for at forlade partneren både påvirkes af, 
hvordan hun pludselig ser volden fra børnenes 
perspektiv, og hvordan hun frygter for sit liv. 

To af omstændighederne beskrives kun af 
nogle af kvinderne i forbindelse med erken-
delsen. Det drejer sig om, når kvinden føler 
sig truet på livet, og når hun bliver gravid  
(se fx Enander and Holmberg 2008a; Randell 
et al. 2012; Chang et al. 2010; Bastiani, 
Saurel-Cubizolles, and Romito 2018). At 
frygte for sit liv er for kvinderne betinget  
af det ulige styrkeforhold, som er mellem 
kvinderne og deres mandlige partner, og det 
gør, at nogle af kvinderne til tider kan føle sig 
magtesløse over for partnerens fysiske magt.

Altså, der har været nogle gange, hvor 
jeg simpelthen har været bange for, at 
han vil slå mig ihjel. Og jeg har også 
haft nogle snakke med ham, hvor jeg for 
det første spurgte: ”Hvad får dig til at 
gøre det her?” – det her med kvælnings-
forsøgene – og det kan han ikke forklare. 
Og jeg siger så: ”Hvordan kan jeg så 
vide, at du kan finde ud af at stoppe, 
inden jeg rent faktisk dør af det?” Og  
så siger han: ”Det kan du ikke vide”. 
(Kvinde, udsat for vold)

Frygten for, at partneren vil udøve livstruende 
vold, kan være afgørende for, at nogle af 
kvinderne begynder at overveje mulighederne 
for at forlade partneren. At blive gravid er en 
anden omstændighed, som får nogle kvinder 
til at reflektere over dels deres fysiologiske 
sårbarhed, dels mulighederne for at beskytte 
barnet og sikre barnets trivsel efter fødslen. 

Det er jo en langsom bevidsthed, for det 
går jo også op for mig under graviditeten, 
at jeg jo er nødt til at passe på mig selv. 
Når han sparker mig, kan han jo ikke 
sparke mig direkte ind i maven. Jeg bliver 
rigtig bange. Jeg bliver virkelig bange for, 
hvad han kan finde på. (Kvinde, udsat  
for vold) 

At graviditet kan blive et vendepunkt, kan 
illustrere, at vendepunkter ikke nødvendigvis 
er knyttet til én hændelse, men kan være 
omstændigheder, som forandrer situationen  
i parforholdet over tid. Omverdenens reak-
tioner bliver for nogle kvinder og mænd  
det, som hjælper dem til at komme til en 
erkendelse af konsekvenserne for børnene  
og dermed genfinde deres egen virkeligheds-
opfattelse og bryde ”det traumatiske bånd” til 
partneren (Enander and Holmberg 2008a).  

I kapitel 4.5 og 4.6 viser vi, hvordan relationer 
til andre kan få afgørende betydning for at  
få hjælp og komme ud af parforholdet eller 
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omvendt kan fastholde interviewpersonerne i 
parforholdet. I erkendelsesprocessen beskriver 
enkelte, hvordan de visualiserer fremtiden  
for sig, og hvordan denne visualisering bliver 
afgørende for at fastholde dem i beslutningen 
om at forlade partneren.

Der ligger jeg og bliver afklaret den dag 
inde i stuen ved at kigge op i et hvidt loft 
og skabe en fremtidsvision om, hvordan 
det vil føles for mig at være der, hvor det 
bare er mig og mine børn, og det gav mig 
bare en ro. Det skal jeg. Derfra holdt jeg 
fast. Jeg var slet ikke i tvivl. Alt forlod 
mig følelsesmæssigt. Han kunne have 
gjort hvad som helst. Jeg kunne mærke, 
jeg var helt færdig. Det var bare det.  
Det var bare slut. (Kvinde, udsat for vold)

Ofte er der flere vendepunkter i spil over tid, 
som i samspil bliver afgørende for manden 
eller kvindens beslutning om at forlade part-
neren eller søge hjælp. Nogle gange flettes 
vendepunkterne sammen, og andre gange kan 
de afløse hinanden. Fælles for alle typer af 
vendepunkter er den eksternalisering, som 
sker af partnerens virkelighedsopfattelse. 

Hvor processen i parforholdet gradvist  
præges af en internalisering af partnerens 
perspektiv på voldshandlingerne, så kan 
vendepunkterne løbende blive de afgørende 
omstændigheder, som eksternaliserer partne-
rens virkelighedsopfattelse, og bidrage til, at 
kvinderne og mændene lytter til deres egen 
intuition og dømmekraft. På den måde bliver 
vendepunkterne væsentlige for vejen mod et 
liv uden vold.  

En kvinde italesætter eksternaliseringen 
således: ”Jeg kan se mønsteret i det hele. At 
når han har gjort det her, jamen, så får jeg en 
gave på mandag. Jeg kan se det hele i det. Ja, 
jeg ved ikke, om man kan sige, at man sådan 
ser sig selv udefra”. At kvinden ”ser sig selv 
udefra” kan illustrere, hvordan partnerens 

virkelighedsbillede er blevet hendes, mens 
”udefra”-perspektivet, som hviler på hendes 
egen erkendelse, er blevet fremmedgjort. 

Samtidig er det vigtigt at bemærke, at vende-
punkterne i erkendelsesprocessen typisk ikke 
leder til en pludselig handling, men i højere 
grad starter en proces, hvor kvinden eller 
manden begynder at overveje mulighederne 
for at forlade partneren. At læse bøger med 
personlige beretninger, der minder om deres 
egne, bliver for enkelte interviewpersoner 
væsentlig for erkendelsesprocessen også efter 
bruddet.  

Nogle kvinder har brugt måneder eller år på 
at fjerne sig følelsesmæssigt fra partneren,  
før de endeligt bryder relationen, og i den 
forbindelse kan partnerens utroskab være 
afgørende for beslutningen. En kvinde og en 
mand er stadig sammen med deres partner på 
interviewtidspunktet, mens de resterende har 
brudt med partneren. 

For hovedparten af mændene og kvinderne 
har der, inden parforholdet endeligt opløses, 
allerede været et tidligere brud med partneren 
eller tanker om at gøre det forbi. Mens  
halvdelen af mændene beskriver, at det er 
partneren som tager initiativ til at opløse 
parforholdet, så er det for alle kvinders  
vedkommende deres initiativ, der leder til  
at parforholdet slutter. 

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt inter-
viewpersonernes erkendelse af, at partnerens 
handlinger er problematiske, og de forhold, 
som kan være med til at lede frem til en 
beslutning om at søge hjælp og forlade  
partneren. Underkapitlet viser, at:

•  Hovedparten af interviewpersonerne 
beskriver, at de tidligt i parforholdet har 
en intuitiv fornemmelse af, at relationen 
til partneren ikke føles udelukkende 



97

Veje mod et liv uden vold 

positiv. De beskriver oplevelser, hvor 
deres partner ikke opfører sig omsorgs-
fuldt, opfører sig afvigende i socialt eller 
grænseoverskridende både over for dem 
og andre.

•  Erkendelsen af partnerens handlinger 
som problematiske er ikke en lineær 
proces, men en skiftende refleksions-
proces, som ofte starter med en intuitiv 
fornemmelse, der løbende kan overgå til 
vekslende opfattelser af partneren, par-
forholdet og lysten til enten at blive eller 
gå ud af forholdet. Erkendelsesprocessen 
er påvirket af kvindernes og mændenes 
håb for fremtiden, forventninger fra 
omverdenen til et familieliv, og den  
følelsesmæssige forbundethed, som der  
er skabt i relationen til partneren.

•  Erkendelsesprocessen udfordres af part-
nerens skiftende idealisering og devalue-
ring af kvinden eller manden i parfor-
holdet, som kan gøre det svært for dem  
at holde fast i deres egen virkeligheds-
opfattelse. Over tid kan den dynamik 
udviske kvindernes og mændenes egne 
normative vurderinger til fordel for  
partnerens opfattelse af virkeligheden.

•  Der er fem typer af vendepunkter, som 
får indflydelse på erkendelsesprocessen 
og ønsket om at bryde med partneren og/
eller få hjælp. To af disse er kun knyttet 
til kvindernes erfaringer. Vendepunkterne 
er, at voldshandlingerne eskalerer, at børn 
udsættes for vold, er vidne til vold eller 
trues med vold, at kvinden frygter for  
sit liv, at kvinden bliver gravid, og at 
omverdenen griber ind. 
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I dette underkapitel beskriver vi interview-
personernes oplevelser af deres nære omgivel-
sers reaktioner på parforholdet og partneren, 
mens interviewpersonen fortsat er i et for-
hold med partneren. Med nære omgivelser 
menes familie, venner og kolleger.  

Tidligere undersøgelser viser, at de nære 
omgivelsers reaktioner og støtte kan have 
 en afgørende betydning for, at en voldsudsat 
person bryder med en voldelig partner og 
søger hjælp (Bates 2019a; Chang et al. 2006). 
Et centralt element i at opspore og erkende 
partnervold ligger derfor i, at de nære o m-
givelser er opmærksomme, kontinuerligt 
bekræfter, at partnerens handlinger er  
voldelige, og støtter den voldsudsatte i at  
søge hjælp, hvis de får mistanke eller viden 
om, at vedkommende udsættes for vold.  

Empirien viser imidlertid, at de nære  
omgivelser i de fleste tilfælde ikke reagerer  
på partnerens dominerende og voldelige 
handlinger eller på interviewpersonernes 
stigende mistrivsel, mens vedkommende 
fortsat er i parforholdet.

I det følgende beskriver vi de nære omgivel-
sers reaktioner, samt hvad disse reaktioner  
har haft af betydning for interviewpersonerne 
og deres relation til partneren. I denne  
forbindelse er det væsentligt at fremhæve,  
at de nære omgivelser i de fleste tilfælde 
umiddelbart ikke har haft viden om volden 
og dens omfang. I afsnittene vil vi derfor 
skelne mellem reaktioner fra personer, der har 
haft kendskab til volden, og personer, der ikke 
nødvendigvis har haft kendskab til volden.  

Underkapitlet er inddelt i tre afsnit, efter 
hvordan interviewpersonen har oplevet reak-
tionerne; 1) opmærksomhed og støtte, 2) 

mistro og skyldspålæggelse, 3) ignorering og 
nedtoning. Mens den første reaktionsform, 
der giver opmærksomhed og støtte, kan 
motivere den voldsudsatte til at bryde ud af 
parforholdet, kan de to sidstnævnte former 
for reaktioner være med til at fastholde den 
voldsudsatte i relationen til partneren.

Opmærksomhed og støtte – ”Det vigtigste 
var, at der var nogle, der hev mig ud”
Kun et fåtal af kvinderne og en enkelt mand 
betror sig til deres nære omgivelser om volden, 
mens parforholdet står på. Hovedparten 
fortæller derimod, at de trækker sig fra deres 
nære omgivelser og forsøger at skjule blå 
mærker eller lyve, hvis omgivelserne udviser 
bekymring. Denne håndteringsstrategi bliver 
en forhindring for, at venner og familie kan få 
mistanke eller information om, at interview-
personen udsættes for vold, og reagere på det. 
 
Alligevel oplever enkelte kvinder og mænd,  
at personer tæt på dem bliver opmærksomme  
på deres humørændringer – dog uden at de 
nødvendigvis får viden eller mistanke om vold. 
En kvinde oplever, at hendes svigerinde flere 
gange italesætter sine observationer – ”Du 
virker ikke glad, du har ikke noget overskud” 
– og forsøger at spørge ind til årsagen, mens 
kvinden afviger og kun fortæller brudstykker.  

En anden kvinde fortæller, at hendes veninde 
i starten af parforholdet direkte råder hende 
til at forlade partneren: ”Det her er farligt. 
Han er ikke god for dig. Du bliver nødt til at 
komme ud af det her forhold”. Ingen af de to 
kvinder er dog klar på daværende tidspunkt 
til at tale om volden, og i stedet ser de bort 
fra omgivelsernes bekymring og råd.  

Samtidig ytrer en af kvinderne ønske om, at 
nogle ville have italesat volden mere, og det 

4.5 De nære omgivelsers reaktioner
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indikerer, at vedholdenhed og opbakning fra 
flere kan få indflydelse på erkendelsesproces-
sen. Blandt mændene er der også eksempler 
på, at de forsøger at undgå konfrontationer 
med venner og families bekymring og mis-
tanke.

Altså, ens venner kunne jo godt gennem-
skue nogle ting, så når de spurgte: ”Jamen, 
hvordan har du det?”, så svarede jeg altid 
sådan: ”Jeg har det fint. Hvad med dig, 
hvordan har du det?” Når de så ringede, 
så svarede jeg bare ikke tilbage, fordi jeg 
ønskede ikke at blive konfronteret med 
nogen af tingene. (…) jeg var måske også 
bange for at bryde sammen. Så det var 
bedre bare at holde det på afstand. 
(Mand, udsat for vold)

Interviewene peger på, at det kræver tålmodig-
hed og vedholdenhed at skabe et fortroligt 
rum, hvor vedkommende kan åbne op og 
fortælle om volden. For en kvinde bliver det 
netop forældrenes vedholdenhed og insisteren 
på at hente hende, der får hende til at erkende 
volden og forlade partneren: ”Det vigtigste 
var, at der var nogle, der hev mig ud. Jeg 
havde ikke selv kunnet (…) Altså, at der var 
nogle, der gjorde mig opmærksom på, hvor 
gal den var. Det kan man ikke selv se”. 

Omgivelsernes anerkendelse og støtte kan 
således styrke den voldsudsattes handlekraft 
og motivationen for at bryde med den volde-
lige partner. Andre interviewpersoner ønsker, 
at omgivelserne havde grebet mere ind og 
støttet dem i at forlade partneren, når de 
fortalte dem om volden, som en mand siger: 
”Hvorfor har I [venner] ikke hjulpet mig med 
at komme ud af det? Problemet er, at jeg ikke 
kunne gøre det selv”.  

For de interviewpersoner, der er åbne  
omkring volden og har erkendt partnerens 
handlinger som problematiske, kan der således 
stadigvæk være et behov for, at omgivelserne 

griber ind og støtter vedkommende i at bryde 
ud af parforholdet, hvis de skal blive i stand 
til at gøre det tidligere i parforholdet.

Mistro og skyldspålæggelse  
– ”Der skal jo to til en konflikt”
Blandt kvinderne, er der enkelte, der oplever, 
at deres nære omgivelser reagerer på volden 
med mistro og skyldspålæggelse med reaktioner 
såsom, at kvinden også kunne være ”lidt mere 
medgørlig” eller ”der skal jo to til en konflikt”. 
Denne type reaktioner fra de nære omgivelser 
underkender kvindernes erfaringer ved at 
rammesætte volden som en konflikt, som 
kvinderne også selv har et ansvar for. Enkelte 
kvinder oplever, at særligt den psykiske vold 
mødes med mistro i de nære omgivelser.

Hver gang man siger: ”Jeg tror, jeg lever  
i et voldeligt forhold”, så spørger de altid: 
”Er du blevet slået?”, og jeg ville ønske, 
jeg var, for det ville være så meget nem-
mere at forklare og få folk til at tro på en. 
Jeg ville hellere have brækket en hånd. 
Jeg tror, det ville have helet bedre end 
psykisk vold. Specielt med en, der passer 
på med ikke at efterlade noget, hvor man 
kan blive fanget. (Kvinde, udsat for vold)

Den psykiske vold kan være svær at identi-
ficere for både den voldsudsatte selv og for 
omverdenen. Interviewuddraget peger på, at 
dette også er tilfældet for nogle af interview-
personernes nære omgivelser, hvilket indikerer, 
at det kan være sværere for kvinder og mænd, 
der kun udsættes for psykisk partnervold, at 
få anerkendelse eller støtte.  

Hensigten er nødvendigvis ikke at underkende 
eller skyldspålægge den voldsudsatte, men 
omgivelsernes reaktioner kan være udtryk for 
manglende viden om kendetegn på psykisk 
vold. Når omgivelserne reagerer med mistro 
over for kvinden, kan det resultere i, at hun 
vender tilbage til sine tilpasningsstrategier. 
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Jeg føler, jeg bevæger mig i et minefelt 
hele tiden. Jeg tør ikke sige noget, tør 
ikke handle. Når jeg så en gang i mellem 
tager mod til mig, så kommer mistroen. 
Folk bakker ud, vil ikke tage stilling, vil 
ikke vide – tier stille. Selv dem tæt på  
kan sige: ”Er du helt sikker på, du ikke 
overtolker det?” (Kvinde, udsat for vold)

Reagerer omgivelserne med ubehag eller 
mistro på åbenhed om volden, kan det betyde, 
at kvinden eller manden trækker sig. På den 
måde kan omgivelsernes mistro forstærke 
internaliseringen af partnerens virkeligheds-
opfattelse (Lundgren 2004b). Kvinden be-
skriver samtidig, at hun tror, at omgivelsernes 
mistro eller ignorering kan handle om, at 
viden om volden netop tvinger omgivelserne 
til at tage stilling og handle efter denne 
viden. På denne måde kan det være lettere  
at forholde sig uvidende og udenfor.  

Passivitet resulterer i, at partnerens voldelige 
handlemønster ikke bliver problematiseret,  
og at kvinden står alene med sine oplevelser 
og eventuelt er længere tid om at erkende 
behovet for hjælp.

Ignorering og nedtoning  
– ”Hvorfor har I ikke sagt noget til mig?”
Hovedparten af kvinderne og mændene 
beskriver, at deres nære omgivelser ikke 
reagerer på parforholdet og den mistrivsel, 
som interviewpersonen i stigende grad  
befinder sig i. Det er væsentligt at fremhæve, 
at der i interviewene er forskel på, om 
om givelserne har haft viden om volden 
eller ej. Mens nogle er vidne til volden  
eller får information om volden fra inter-
viewpersonen, er der andre, for hvem volden 
umiddelbart er usynlig. En kvinde deler fx 
bekymringer og tvivl om forholdet med sine 
veninder, uden at hun fortæller om den vold, 
partneren udsætter hende for.

Det var nogle gange, hvor jeg tænkte: 
”Ah, det her, det gider jeg ikke. Det ville 
være nemmere at være alene”. Så kunne 
jeg måske snakke med nogle veninder om 
det, og så sagde de: ”Jamen, sådan får jeg 
det også nogle gange med min kæreste”. 
Så kunne jeg tænke: ”Nå, jamen så er det 
nok bare mig. Det er nok naturligt nok, 
så må jeg lige slappe lidt af ”. (Kvinde, 
udsat for vold)

Samme kvinde fortæller sine forældre, at hun 
er bange for partneren, men forældrene rea-
gerer ved at råde hende til at give partneren 
tid til at ændre sig, før hun tager den endelige 
beslutning om at gå fra ham, og hun tænker 
”’Nå okay, det må jeg så’. Men inde i mig,  
der var der bare noget, der skreg: ’Bare kom 
og hent mig nu’”. Omgivelsernes reaktioner 
nedtoner og normaliserer kvindens bekym-
ringer, hvilket kan udfordre hendes intuitive 
fornemmelse af parforholdet og motivationen 
for at bryde med partneren.  

Kvindens erfaringer illustrerer vigtigheden af, 
at omgivelser er opmærksomme på indikationer 
på mistrivsel, da de kan være udtryk for 
alvorlige problemer, som partnervold, som 
vedkommende endnu ikke er klar til at tale om.

Andre interviewpersoner fortæller, at deres 
venner eller svigerfamilie har været vidne til 
volden i parforholdet, men undladt at reagere. 
Det kan være psykiske og fysiske voldshand-
linger til sociale begivenheder, tegn på fysisk 
vold som flækkede læber, eller børn, der 
fortæller om volden, dog uden at nogen 
reagerer, som en kvinde husker: 

Og så blev der bare fuldstændigt stille, 
fordi min ryg var fuldstændig gul, sort og 
blå på grund af skader. (…) Der var ikke 
nogen, der spurgte, hvordan jeg var kom-
met til skade. Der var ikke nogen, der 
sagde noget. (Kvinde, udsat for vold)
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Interviewuddragene peger, i tråd med tidligere 
interviewuddrag, på en tendens til at se vold 
som udtryk for en konflikt, og som et privat 
anliggende, når det forekommer i et parfor-
hold. Samtidig kan reaktionerne være udtryk 
for, at det kan være svært for omgivelserne at 
tillægge en anden person negative egenskaber 
eller hensigter og anklage dem for at udøve 
vold – måske i særlig grad når den, der  
udøver volden, er ens egen familie. En af 
mændenes erfaringer peger desuden på,  
at omgivelserne kan opfatte og reagere 
forskelligt på henholdsvis vold mod kvinder  
og vold mod mænd.

Men så en dag, så sidder jeg hjemme hos 
vores venner, og så siger vores veninde,  
at hun vidste godt, at [partner] slog mig, 
men hun synes bare, jeg skulle slå tilbage, 
fordi der var ikke noget, der hjalp i par-
forhold som en god gammeldags slås-
kamp. Og så stoppede den ligesom der. 
(Mand, udsat for vold)

Mens vold mod de kvindelige interview-
personer i nogle tilfælde bliver ignoreret eller 
mistænkeliggjort, kan vold mod mandlige 
interviewpersoner blive mødt med latterlig-
gørelse og nedtoning af alvoren. Denne form 
for reaktion ser vi ikke blandt nogen af de 
kvindelige interviewpersoner.  

Dette fund ligger i tråd med tidligere under-
søgelser, som ligeledes viser, at dominerende 
maskulinitetsforståelser kan være en barriere 
for, at voldsudsatte mænd erkender volden og 
søger hjælp, da mænd frygter, at volden bliver 
underkendt eller latterliggjort, hvis de betror 
sig til venner, familie eller fagpersoner (se fx 
Bates 2019a; Walker, Mayshak, and Costa 
2019).

Flere af kvinderne finder først efter bruddet 
ud af, at deres tætte omgivelser havde mistanke 
eller viden om partnerens voldelige handlinger. 
En kvinde beskriver for eksempel, at hun 

efter bruddet ringer rundt til sine veninder 
for at høre, om en af dem vil gå op i sin nu 
tidligere partners lejlighed for at hente nogle 
af hendes ting.

Jeg ringer til den ene veninde, som siger, 
at det tør hun ikke. Så ringer jeg til den 
anden veninde, hun tør heller ikke. Jeg 
ringer til en tredje veninde, og hun tør 
heller ikke. ”Sig mig engang, alle omkring 
mig tør ikke gå op i lejligheden. Hvorfor 
har I ikke sagt noget til mig? Hvorfor har 
I ikke sagt til mig, at I er så bange for min 
ekskæreste, at I ikke engang tør gå op i 
lejligheden?” Så havde jeg måske følt mig 
mere normal eller turde bede om hjælp. 
(Kvinde, udsat for vold)

En anden kvinde oplever, at hendes venner 
efter bruddet fortæller, at de kun talte med 
hendes tidligere partner af respekt for hende, 
som hun uddyber: ”Det kan man jo være pris-
værdig og glad for og så videre, men jeg ville 
da have ønsket, at der var nogen, der var 
kommet og havde taget min taske og pakket 
mine ting og hjulpet mig med at gå min vej”.  

Flere kvinder og mænd oplever en følelse af  
at stå alene og et behov for anerkendelse fra 
omgivelserne for at kunne erkende volden. For 
en stor del af interviewpersonerne er det netop 
først efter bruddet, at omgivelserne anerkender 
kvindernes og mændenes oplevelser med vold. 
Det er altså typisk, når interview personerne 
selv er klar til at fortælle om volden og række 
ud efter hjælp, at omgivelserne reagerer.  

Dette kan ses som paradoksalt set i lyset af,  
at interviewpersonerne giver udtryk for, at  
de kunne have erkendt behovet for hjælp 
tidligere, hvis omgivelserne havde anerkendt 
deres oplevelser med vold og støttet dem  
i at bryde med partneren og opsøge hjælp.  

De nære omgivelser kan således spille en 
væsentlig rolle for at opspore partnervold, før 
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partnerens voldelige handlinger eskalerer. 
Imidlertid peger vores analyse på, at en  
forudsætning for dette er at nedbryde den 
berøringsangst, der for de nære omgivelser 
kan være i forhold til at skulle spørge til 
samlivet og reagere, hvis de får viden eller 
mistanke om vold.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt de nære 
omgivelsers reaktioner på parforholdet og 
partnerens handlemønster, mens interview-
personen fortsat er i parforholdet. Under-
kapitlet viser, at:

•  De nære omgivelsers reaktioner og støtte 
kan spille en central rolle for opsporing  
af partnervold, da familie og venner kan 
have en indflydelse på interviewpersonens 
erkendelsesproces og motivation i forhold 
til at søge hjælp.

•  Der ses en tendens til, at interviewper-
sonernes nære omgivelserne ser vold i 
parforholdet som et privat anliggende 
mellem de to parter og ignorerer eller 
nedtoner alvoren af kvindens eller  
mandens situation og volden. En sådan 
reaktion kan fastholde den voldsudsatte  
i relationen til partneren, da dennes 
voldelige handlemønster ikke bliver 
problematiseret, og den voldsudsatte  
står alene med sine oplevelser.

•  Omgivelsernes anerkendelse og støtte 
kan styrke den voldsudsattes virkelig-
hedsopfattelse, handlekraft og motivation 
for at søge hjælp og bryde med partneren. 
Flere interviewpersoner beskriver dog et 
behov for en mere direkte og vedholden 
indgriben fra de nære omgivelser, da de 
ikke er i stand til at forlade partneren på 
egen hånd, men har behov for at andre 
hjælper dem ud af forholdet. Behovet for 
en mere direkte indgriben gælder også  
i tilfælde, hvor den voldsudsatte har 

erkendt volden og betroet sig til sine 
nære omgivelser om volden.
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I dette underkapitel beskriver vi de volds-
udsatte kvinder og mænds erfaringer med  
kontakt til fagpersoner – både i det private  
og det offentlige – mens de er i parforholdet. 
Her beskriver vi således ikke den støtte og 
tiltag, interviewpersonerne eventuelt har fået 
efter et brud med partneren.  

Fokus i kapitlet er på kontakt til fagpersoner 
under parforholdet og i forbindelse med et 
brud. I kapitlet afdækker vi, hvilke fagperso-
ner de har haft kontakt til, herunder hvilke 
muligheder fagpersonerne har haft for at 
opspore volden i parforholdet, hvornår  
kvinderne og mændene selv har opsøgt hjælp 
fra fagpersoner, barrierer i forbindelse med 
kontakten til fagpersoner og kvindernes og 
mændenes oplevelse af hjælpen.  

I kapitel 4.7 ser vi nærmere på den rolle,  
som fagpersoner kan spille i forbindelse med 
eventuelle forældremyndigheds- og samværs-
sager, som udspiller sig efter parforholds-
bruddet.  

Det bør understreges, at det billede, vi tegner 
af mødet med forskellige fagpersoner, ikke 
nødvendigvis kan give en nutidig karakteri-
stik af praksis, fordi interviewpersonernes 
erfaringer strækker sig over et knap 20-årigt 
tidsinterval. Kapitlet giver ikke desto mindre 
et erfaringsnært billede af, hvad der betinger 
positive såvel som negative oplevelser med 
forskellige myndigheder og fagpersoner. 

Kapitlet er inddelt i fem afsnit. De to første 
afsnit vedrører kontakt til fagpersoner, som 
interviewpersonerne har haft uden selv at 
opsøge kontakten igennem henholdsvis 1) 
graviditet og efter fødsel og 2) underretnin-
ger. De resterende tre afsnit vedrører kontakt 
til fagpersoner i det private og offentlige 

system, som interviewpersonen selv har 
opsøgt hos 3) psykolog, 4) politi, sundheds-
væsen og kommunalforvaltning og 5) specia-
liserede organisationer. 

Graviditet og efter fødsel – kontakten til 
jordemoder og sundhedsplejerske
Elleve af kvinderne beskriver samtaler med 
sundhedsplejerske ved hjemmebesøg efter 
fødslen, og nogle enkelte fortæller også, at  
de drøfter mistrivsel med jordemoderen.  
I Danmark har kvinder, der er gravide og har 
født, regelmæssig kontakt til henholdsvis 
jordemoder og sundhedsplejersker, som efter 
fødslen kommer på hjemmebesøg. Dermed 
møder kvinderne automatisk fagpersoner fra 
de offentlige myndigheder i hjemmet. 

Fælles for hovedparten af kvindernes erfaringer 
er, at de ikke oplever, at sundhedsplejersken og 
jordemoderen spørger undersøgende ind til 
samlivet med partneren i tilstrækkelig grad.  
I nogle tilfælde på trods af, at kvinden selv 
giver udtryk for dårlig psykisk trivsel.

Så siger jeg: ”Jeg synes godt nok, at jeg 
har det dårligt, altså rent psykisk”, og så 
siger hun: ”Jamen, det er normalt at have 
det dårligt, når man er gravid”. Og så 
tænkte jeg: ”Nå okay, så er det bare nor-
malt, så må du så bare have det dårligt”.  
(Kvinde, udsat for vold)

I flere tilfælde bliver sundhedsplejersken ved 
hjemmebesøg enten selv opmærksom på eller 
bliver af kvinden gjort opmærksom på, at 
partneren ikke er deltagende. I nogle tilfælde 
udviser sundhedsplejersken bekymring for 
partnerens trivsel og formoder en fødsels-
depression hos manden, men undlader at 
spørge ind til samlivet, og hvordan partnerens 
handle mønster har været før fødslen. Enkelte  

4.6 Mødet med fagpersoner 
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kvinder oplever, at partnerens handlinger 
tolkes som mulige tegn på depression – fx at 
partneren ikke engagerer sig i praktiske gøre-
mål omkring barnet og udviser aggressivitet.

Her på mødet sad hun [sundhedsplejer-
sken] kun og talte med min partner om, 
at han måske havde en fødselsdepression. 
Det eneste, hun sagde til mig, var, at jeg 
måtte forstå, at det var svært at være en 
moderne mand i et familieforhold.  
(Kvinde, udsat for vold)

Der har inden for det seneste årti været et 
øget fokus på fødselsdepression hos mænd  
(se fx Rigshospitalet 2016), og dette kan være 
årsag til, at nogle kvinder oplever, at sund-
hedsplejersken er optaget af dette. Samtidig 
beskriver kvinderne også, at de oplever, at 
sundhedsplejersken ikke spørger ind til deres 
trivsel. Det kan også skyldes berøringsangst 
eller forbehold over for at skulle intervenere  
i privatlivet (Danneskiold-Samsøe, Mørck, 
and Sørensen 2019, 207ff ).  

For kvinderne kan det være svært at tale med 
sundhedsplejersken (og jordemoderen) om 
deres situation og mistrivsel, dels hvis partne-
ren er til stede ved besøget, og dels hvis sund-
hedsplejersken (og jordemoderen) ikke spør-
ger ind til den mistrivsel, som kvinderne giver 
udtryk for. Enkelte kvinder har været bange 
for at miste børnene og har derfor har været 
tilbageholdende med at fortælle om alvoren 
af deres mistrivsel og partnerens handlinger 
(se også Rhodes et al. 2010).  

Nogle kvinder har talt med sundhedsplejer-
sken om, at de føler sig alene med opgaverne 
i hjemmet, at partneren ikke udviser interesse 
for barnet, at partneren ikke er omsorgsfuld 
overfor kvinden, eller at partneren er hård-
hændet og aggressiv over for barnet. For 
ingen af disse kvinder har sådanne samtaler 
dog medført underretninger eller ledt til 
spørgsmål om vold i parforholdet.

Og så var der en anden gang, hvor jeg 
græd og begyndte at sige, at det var så 
hårdt og sådan noget. Der kunne sund-
hedsplejersken måske ligesom have 
spurgt lidt dybere ind og sagt: ”Hvad er 
det ligesom, der foregår her?”. Altså tage 
de små tegn og lægge sammen, fordi de 
er små, når man ikke vil snakke om det. 
Og spørge: ”Har du det godt?”, og sådan 
noget – spørge rigtig grundigt ind til: 
”Hvordan deles I om opgaverne, og hvor-
dan har du det?” (Kvinde, udsat for vold)

Flere kvinder har således savnet, at sundheds-
plejersken spurgte mere ind til, hvordan de 
havde det. Et par kvinder har oplevet relatio-
nen til sundhedsplejersken som positiv, netop 
fordi de har spurgt ind til deres trivsel, og har 
haft en opmærksomhed på den situation 
kvinderne befandt sig i. I begge disse tilfælde 
har sundhedsplejersken fået information om 
volden i parforholdet og har støttet kvinden  
i at søge hjælp ved kommunen eller ved at 
henvise til et kvindekrisecenter. På trods heraf 
har disse kvinder savnet yderligere konkret  
og specialiseret hjælp (Peckover 2003).  

Kvindernes erfaringer illustrerer den centrale 
rolle, sundhedsplejersken kan have for at 
opspore vold i familien, fordi hun kommer  
i hjemmet og potentielt set har mulighed for 
at tale fortroligt med kvinden over en længere 
periode. Hverken kvinderne eller de fire 
mænd, som har børn med en kvindelig part-
ner, som har udøvet vold mod dem, beskriver, 
at sundhedsplejersken har opsporet partner-
volden ved selv at spørge ind til samlivet og 
relationen til partneren. 

Når andre bliver bekymrede – Under
retninger til de sociale myndigheder
Servicelovens § 153 indeholder en skærpet 
underretningspligt for fagpersoner, som får 
mistanke om, at et barn eller ung har særligt 
behov for støtte, for eksempel hvis der er 
mistanke om, at barnet er udsat for overgreb. 
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I undersøgelsen har ti kvinder og tre mænd 
oplevet, at de sociale myndigheder enten er 
blevet underrettet om, 1) at der er vold i 
hjemmet, eller 2) at børnene udviser tegn  
på mistrivsel, fx selvskade.  

For fem af kvindernes vedkommende er 
underretningen sket, mens de er i parforholdet, 
mens underretningerne for de resterende 
kvinder og mænd er sket efter eller i forbin-
delse med parforholdets opløsning. For de 
kvinder, hvor underretningen sker, mens de  
er i parforholdet, er underretningen kommet 
fra sundhedsvæsenet, sundhedsplejerske eller 
kvindekrisecenter.  

Underretningen medfører forskellige tiltag 
som psykologsamtaler, parterapi, familie-
rådgivningssamtaler, hjemmebesøg af social-
rådgiver og tilbud om misbrugsbehandling, 
men ingen af underretningerne leder til 
målrettede samtaler om vold i familien og 
indsatser målrettet partnerens voldsudøvelse.  

To kvinder beskriver, hvordan de oplever, at 
de ikke har mulighed for at gøre opmærksom 
på situationen i familien, fordi partneren 
fører ordet til møderne med kommunale 
medarbejdere. Derudover viser kvindernes 
erfaringer, at årsagerne til for eksempel 
skade stuebesøg og børnenes selvskade ikke 
bliver udforsket efter underretningerne, og 
dermed udnyttes muligheden for opsporing 
af partnerens vold ikke.

Altså, der blev lavet en underretning fra 
skadestuen den ene gang. Men så var  
vi bare til en eller anden samtale hos 
kommunen, og så var det ligesom det.  
Vi sad sammen til et møde på kommunen, 
og jeg var jo helt passiv og kunne ikke 
sige noget, for jeg vidste godt, at hvis  
jeg sagde noget forkert, og så kom hjem, 
ikke… jeg kunne ikke sige noget, så det 
var ham, der talte til mødet. Det var ham, 
der forklarede: ”Nå men, det er også fordi, 

at jeg har en depression”, og så videre og 
så videre, og han var i gang med at få 
behandling. Og så lukkede de det bare 
der. Så der var ikke nogen, der talte med 
mig alene. Der var ikke nogen, der talte 
med børnene. Det var ligesom kun ham, 
der fik taletid. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan der 
med en underretning fra sundhedsvæsenet er 
mulighed for at opspore vold i familien, men 
også, at opsporingen er afhængig af, at fag-
personerne har viden om partnervold, så de 
kan læse dynamikken mellem parterne. Flere 
interviewpersoner understreger, at det er en 
central betingelse for at kunne identificere 
tegn på vold i familien, at fagpersoner taler 
med partnerne og børnene hver for sig. 

På samme måde er vedholdenhed og konti-
nuerlig opmærksomhed en betingelse for  
at kunne opspore vold i familien, fordi en 
manglende erkendelse af behovet for hjælp, 
manglende tillid til systemet og endelig det  
at være flov over, at partneren behandler  
en nedværdigende, kan være barrierer for  
at fortælle om situationen i hjemmet. Opfat-
telser i samfundet af, at man som voldudsat 
”bare” kan vælge at forlade partneren, og at 
man selv bærer et ansvar for partnerens volde-
lige handlinger, kan også afholde kvinderne 
og mændene fra at tale med fagpersoner 
(Enander and Holmberg 2008a).  

Det stiller derfor krav til fagpersonernes 
interpersonelle kompetencer med hensyn  
til at gennemskue dynamikken i en familie, 
hvis en underretning skal gøre en forskel.

På sygehuset havde de sagt, at vores søn 
måske skulle have nogle psykologsamtaler 
gennem kommunen, men den socialråd-
giver der kom ud til os, hun var sådan: 
”Nej, det kan man ikke lige få”. Hun var 
der kun én gang, og jeg kan huske, at jeg 
rystede. Jeg skulle hælde te op til hende, 
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og jeg kan bare huske, at jeg rystede helt 
vildt på hånden, for [partner] sad jo og 
iagttog mig, og jeg vidste, at når hun var 
gået, så fik jeg skældud for, hvad jeg 
havde sagt og ikke sagt, og hvordan jeg 
havde ageret, og om jeg havde nikket på 
de rigtige steder, så jeg følte mig jo totalt 
iagttaget af ham. Han var sådan hurtig  
til at få gjort det til, at nu gik vi jo til 
parterapi, for han var jo ikke interesseret 
i, at vores søn skulle til skolepsykolog, og 
det kom han heller ikke. (Kvinde, udsat 
for vold)

For denne kvinde bliver underretningen til 
kommunen og en videre henvisning til par-
terapi, starten på en flerårig proces mod et liv 
uden vold. Det er dog først efter individuelle 
forløb ved en psykolog, at volden bliver italesat, 
og kvinden over tid bliver hjulpet ud af par-
forholdet, for fagpersonerne i den kommunale 
parterapi ser ikke det ulige magtforhold. 
Kvindens erfaring illustrerer, i tråd med andre 
kvinders erfaringer, hvor central en del af 
vejen til hjælp, som er afhængig af, at fag-
personer kan aflæse magtbalancen, når de 
møder et par.

Erfaringer med psykologer  
– ”Jeg havde brug for, at det blev sagt”
Godt halvdelen af kvinderne og mændene  
er i kontakt med en psykolog, mens de er i 
parforholdet – og nogle ad flere omgange.  
De fleste interviewpersoner kontakter selv  
en psykolog, mens en mindre del får tilbudt 
en psykolog gennem sundhedsvæsenet eller 
får tilbud om psykologsamtaler gennem 
kommunen. En mindre gruppe af interview-
personerne vælger selv at opsøge parterapi, 
dog er der ingen, der fortæller, at voldshand-
lingerne italesættes her. Psykologsamtaler er 
i de fleste tilfælde en udgift, som interview-
personerne selv skal bære. 

For en del af kvinderne bliver samtaler med 
psykologen der, hvor volden for alvor bliver 

italesat og opsporet som et kerneproblem for 
kvindens trivsel, men det samme gør dig ikke 
gældende for mændene. For et par af kvinderne 
medfører det, at de kommer på kvindekrise-
center, og generelt bliver terapien for disse 
kvinder grundlaget for, at de hjælpes til at 
forlade partneren. Her beskriver en kvinde 
den rolle, psykologen har haft for hendes 
erkendelse og handlekraft:

Det var så rart med hende [psykologen], 
for hun sagde det. ”Du skal væk”, sagde 
hun, ”og det er nu”. Jeg havde brug for, at 
det blev sagt. Jeg havde ikke brug for den 
der anden tilgang med: ”Det skal du selv 
lige mærke efter”. (Kvinde, udsat for vold)

For kvinden får psykologen en afgørende 
rolle i at hjælpe hende til at se alvoren i  
partnerens handlinger og dermed hendes 
sikkerhed. Interviewuddraget tydeliggør,  
at erkendelse af partnerens handlinger som 
problematiske ikke nødvendigvis er nok til at 
lede til handling, men at der også kan kræves 
en konkret understøttelse af hendes egen 
handlekraft. Netop italesættelse af alvoren  
af deres situation og behovet for, at kvinderne 
og mændene handler på den, bliver også 
efterspurgt af nogle af de øvrige interview-
personer.  

Nogle interviewpersoner nævner, at der 
måske blandt psykologer kan være en praksis 
for ikke at rådgive, men i højere grad støtte 
klienter i selv at komme frem til en erkendel-
se og løsning. En mand, der har drøftet sit 
parforhold med en ven, der er psykolog, har 
savnet råd: ”Det ligger jo nok i deres etik, at 
de egentlig ikke skal komme med gode råd. 
Jeg skal så at sige selv finde dem, men det 
følte jeg sådan lidt, at jeg kunne have ønsket 
mig, at han havde nævnt lidt om det”.  

Det skal samtidig bemærkes, at en mindre 
gruppe af interviewpersonerne beskriver, at 
deres partner har en eller flere konsultationer 
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ved en psykolog. I et tilfælde forværres volden 
mod kvinden under partnerens terapiforløb. 

Han [partneren] fortæller, hvad psykologen 
har sagt: ”Jamen, der vil gå nogle måneder 
før, at du vil få det bedre med den der 
depression”. (…) Så jeg prøver virkelig at 
undertrykke alt og prøver virkelig at passe 
på. Men det er lidt, som om at han føler, 
at han har fået et carte blanche til at 
reagere fuldstændig, som han har lyst til, 
fordi nu har han denne her undskyldning, 
så han slår mig mange gange i løbet af 
det efterår. (Kvinde, udsat for vold)

Dette uddrag illustrerer, at det kan være 
centralt, at der ved terapi for partneren også 
er samtaler med den pårørende mandlige 
eller kvindelige partner for at få et reelt  
billede af familiesituationen. For en mand  
har psykologforløbet for hans partner haft 
positiv indflydelse på at ændre hendes  
voldelige handlemønster og på, at manden  
og partneren stadig er sammen på interview-
tidspunktet. 

Henvendelse til politi, sundhedsvæsen  
og kommune – ”Jeg har manglet den  
dér anerkendelse”
Empirien viser, at interviewpersonerne på 
forskellige tidspunkter i parforholdet og 
under skiftende omstændigheder kontakter 
politi, sundhedssystem og kommunalforvalt-
ning, som repræsenterer det respektive statsli-
ge, regionale og kommunale samfundsniveau. 
Syv af kvinderne har kontaktet politiet som 
følge af vold fra partneren, mens de er i par-
forholdet, og en kvinde er selv blevet anmeldt 
for vold. En af mændene nævner at have kon-
taktet politiet for at anmelde sin partner for 
vold mod deres barn, og to er blevet anmeldt 
for vold af deres partner efter bruddet.  

De syv kvinder har alle henvendt sig til politiet, 
og mens fire af kvinderne beskriver, at de har 
anmeldt deres partner for vold, har en del af 

henvendelserne også handlet om frygt for 
partneren – fx frygt for at han vil gøre skade 
på børnene. Ingen af kvinderne har erfaring 
med, at politiet har rejst en sigtelse uden 
kvindens anmeldelse på trods af, at de i nogle 
tilfælde har været tilkaldt hjemmet, og der 
har været fysiske skader. Det er kun enkelte af 
kvinderne, der beskriver, at deres henvendelse 
til politiet medfører en underretning.  

Flere kvinder og et par mænd beskriver, at de 
har været skuffede over politiets håndtering 
og den måde, de er blevet mødt på. Generelt 
giver kvinderne og en mand på forskellig vis 
udtryk for, at de har savnet politiets forståelse 
for, hvordan de er følelsesmæssigt, socialt og 
økonomisk forbundet til partneren, og hvordan 
det at anmelde eller flytte fra en partner er 
svært, fordi de bliver truet og/eller forudser 
konsekvenser som langstrakte forældre-
myndighedssager.

Og det er det samme, som man hører  
om kvinder: ”Hvorfor er du ikke gået? 
Hvorfor har du fundet dig i at blive i et 
forhold, hvor du er blevet slået psykisk og 
fysisk?”. Hvorfor gør man det? Ja, men 
det var jo nok fordi, at jeg ikke havde lyst 
til, at hun skulle gå ud og tage sit eget liv. 
Og så brugte hun alle mulige andre red-
skaber til at sige: ”Du er ikke en rigtig 
mand, hvis ikke du kan tage det her”. 
(Mand, udsat for vold)

Interviewuddragene illustrerer, hvordan 
mænd – ligesom kvinder – kan blive mødt 
med en ansvarliggørelse i forhold til deres 
situation, som kan være udtryk for manglende 
viden om partnervold, og det følelsesmæssige 
bånd, som knytter parterne sammen. En 
kvinde får fx at vide hos politiet, at hun 
”skulle være sødere ved sin kæreste”, og en 
anden kvinde oplever, at parforholdet ved en 
domsafsigelse i retten bliver rammesat som 
konfliktfyldt og dermed formildende i for-
hold til strafudmålingen. På den måde kan 
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interviewpersonerne føle sig ansvarliggjorte  
i forhold til partnerens voldelige handlinger, 
og det kan være med til at udfordre deres 
egen virkelighedsopfattelse. 

Det er også centralt at fremhæve, at politiet 
ved nogle tilfælde tilbyder at køre kvinden  
på kvindekrisecenter, ligesom enkelte kvinder 
opbygger tillidsfulde kontakter til betjente, 
som udviser forståelse for kvindernes situation, 
hvilket værdsættes af kvinderne. 

Flere kvinder og mænd kontakter skadestuen, 
egen læge eller psykiatrien som følge af direkte 
fysiske skader på grund af volden og/eller 
indirekte psykosomatiske problemer – som 
for eksempel nedtrykthed, graviditets-
komplikationer eller børns selvskade – eller  
i et forsøg på at få hjælp til deres partner. 
Som vi beskriver i afsnittet om reproduktiv 
vold (afsnit 4.2), har flere kvinder oplevet 
komplikationer og smerter i forbindelse  
med graviditeten, nogle som følge af fysisk 
vold mod maven, og andre beskriver psyko-
somatiske symptomer. 

Jeg får nogle mavesmerter på et tids-
punkt, og jeg bliver indlagt, hvor jeg 
tænker, hvorfor er der ikke nogen, der 
spørger mig, hvad det handler om? Jeg 
kan huske, jeg ligger på hospitalet, og de 
undersøger mig og siger: ”Der er ikke 
noget galt”, hvor jeg tænker: ”Hvorfor 
spørger de ikke?”. Men jeg kan slet ikke 
formulere noget selv. På en eller anden 
måde kan jeg huske, jeg tænker, der må 
være en kobling. (Kvinde, udsat for vold)

Mens kvinden ser en sammenhæng mellem 
de fysiske smerter og volden, oplever hun 
ingen opmærksomhed på hendes samliv 
under indlæggelsen. Tre kvinder beskriver, at 
deres børn har udøvet selvskade, og to af dem 
oplever, at det er de selvskadende handlinger, 
som problematiseres, men ikke årsagerne, der 
måtte være til dem. 

Nogle interviewpersoner er i kontakt med 
deres alment praktiserende læge som følge af 
volden, men kun én beskriver, at lægen laver 
en underretning. En mand oplever at blive 
mødt med en opfattelse af, at han som mand 
og qua sin fysiske overlegenhed må sætte sin 
kvindelige partner ”fysisk på plads” – det vil 
sige udøve fysisk vold for at få hende til at 
indordne sig. 

Jeg kan ikke få hende til at stoppe med at 
slå mig, men jeg finder hurtigt ud af, også 
af min egen læge, som siger: ”Du må jo 
nok også indrømme, at du selv er skyld  
i det her”. ”Hvad mener du?”, siger jeg. 
”Jamen første gang hun slog dig, der 
skulle du nok have slået igen”. Så det er 
meget den, som jeg møder – det er den,  
at det er nok din egen skyld. Du skulle 
nok have sat hende på plads.  
(Mand, udsat for vold)

På samme måde som nogle af kvinderne har 
oplevet det i mødet med politiet, mødes 
manden med en opfattelse af, at partnerens 
voldshandlinger er selvforskyldte, og samtidig 
bliver han også som mand mødt med en 
opfattelse af, at han har ret til og forventes at 
udøve vold for at få kontrol i parforholdet.  

Et par af kvinderne er i kontakt med skade-
stuen flere gange som følge af grov fysisk vold 
– også under graviditeten. I nogle tilfælde 
medfører skadestuebesøgene underretninger, 
men ingen af kvinderne beskriver, at de  
modtager tilbud i forhold til volden, mens  
en kvinde får tvangsfjernet sit barn.  

Nogle få interviewpersoner henvender sig til 
psykiatrisk skadestue, da de er i krise på 
grund af brud med partneren eller psykisk 
vold i forbindelse med bruddet. Kontakten til 
psykiatrien er her ikke direkte som følge af 
volden, men er en medvirkende årsag til, at 
de befinder sig i en særlig sårbar position. 
Ingen af interviewpersonerne beskriver, at  
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de her taler med fagpersoner om vold fra 
partneren.

Kommunerne har ansvar for de borgerettede 
indsatser på socialområdet og dele af sund-
hedsområdet, og det er derfor hovedsageligt 
kommunerne, som har mulighed for at  
iværksætte indsatser til en familie, hvor der  
er vold. I undersøgelsen fortæller fire kvinder, 
hvordan de selv har kontaktet kommunen. 
Her har vi således ikke inkluderet kontakt  
til kommunen som følge af underretninger 
(se indledningen til dette underkapitel).  

De fire kvinder henvender sig til kommunen, 
mens de er i parforholdet. En kvinde modtager 
støtte fra kommunen i form af familieterapi 
og sundhedsplejerskebesøg, som hun er glad 
for, men savner stadig specialiseret støtte til 
partneren i forhold til voldsudøvelsen og til  
at komme videre sammen som familie. De 
øvrige tre kvinder får hjælp af kommunen til 
at forlade partneren med tilbud om ophold 
på kvindekrisecenter, egen lejlighed eller 
begge dele. Særligt en kvinde fremhæver, 
hvordan kommunen hjalp hende med at 
planlægge en flugt til et kvindekrisecenter.

Nu skal vi væk. Så jeg begynder at plan-
lægge den der flugt. Jeg snakker med 
kommunen, og de siger, at du ringer, når 
du er klar. Og der går rigtig lang tid. (…) 
Så ringer jeg til kommunen, og så siger 
jeg, at jeg tager afsted på mandag. Det er 
en ny sagsbehandler, men hun har hele 
sagen liggende stadigvæk – et år efter 
– og siger: ”Okay, så læser jeg op på det”,  
og hun har styr på det. (Kvinde, udsat  
for vold)

Kvinden beskriver kontakten til kommunen 
som positiv, idet den kommunale fagperson 
udviser forståelse for, at hun ikke er klar til  
at flytte, da hun første gang tager kontakt, 
men de er klar til at hjælpe hende, da hun 
henvender sig igen et år senere. Det skal dog 

bemærkes, at der ingen kommunale tiltag 
iværksættes i det mellemliggende år, på trods 
af at der er børn i hjemmet.  

At blive mødt med tålmodighed, blive lyttet 
til og det, at de har kendskab til hendes 
situation et år efter første kontakt, fremhæves 
af kvinden, som det, der gør oplevelsen posi-
tiv. Hun fremhæver ligeledes fagpersonernes 
forståelse for ambivalens mellem at ville 
bryde med partneren og ikke føle sig klar til 
dette. En anden kvinde har været mindre 
tilfreds med den kommunale støtte, idet der 
– på trods af hjemmebesøg, hvor kvinden har 
haft synlige fysiske skader som følge af volden 
– ikke bliver talt om volden eller iværksat 
indsatser for at stoppe voldsudøvelsen. 

Jeg har manglet den der anerkendelse, at 
jeg var faktisk voldsramt, og jeg faktisk 
havde brug for hjælp. (…) Det har jeg 
savnet, både fra politiets side, men også 
fra kommunens side... at man fik noget 
rådgivning og noget hjælp til, hvordan 
kommer man videre herfra. (Kvinde, 
udsat for vold)

Dette interviewuddrag italesætter et kerne-
behov blandt interviewpersonerne: Hvad 
enten det er i mødet med fagper soner i det 
private eller det offentlige, så er det gennem-
gående behov at blive mødt på en anerken-
dende måde. Anerkendelsen kan komme til 
udtryk i form af forståelse for den situation, 
man som voldsudsat står i. 

En mand beskriver sine ønsker til mødet med 
fagpersoner således: ”Jamen, forståelse eller 
anerkendelse af, at der er et problem, eller et 
eller andet. Altså, der har bare været sådan 
ligegyldighed med det”. Manglende aner-
kendelse i det offentlige system kan medføre 
en følelse af, at ens troværdighed eller evner 
ikke opfattes som ligeværdige med andres. 
Anerkendelse er derfor central for udviklingen 
af selvrespekt og for at minimere følelser af 
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skam, som blandt interviewpersonerne kan 
komme til udtryk i at være ”flov”, ”pinlig”  
og ”ikke noget at være stolt af ” (Sayer 2011, 
167ff; Nørgaard 2005).  

At blive anerkendt af en fagperson kan blive 
en måde at flytte ansvaret og dermed skammen 
til den voldelige partner, og derfor kan det  
for interviewpersonerne være centralt at blive 
mødt med anerkendelse (Gilligan 2003; 
Larsson and Lundälv 2019, 77). 

Kontakten til de specialiserede organisationer 
– ”Det blev min redning” 
Hovedparten af interviewpersonerne har haft 
kontakt til organisationer, som er specialiseret 
i at arbejde med partnervold. Organisationerne 
dækker over kvindekrisecentre og mande-
krisecentre og gruppeterapi og behandlings-
tilbud i regi af blandt andet Dialog mod 
Vold, Mødrehjælpen og Lev Uden Vold.  
Som i de foregående afsnit vil vi her have 
fokus på den rolle, som organisationerne har 
spillet under parforholdet og i forbindelse 
med et brud fra partneren.  

Fire af mændene beskriver at have kontaktet 
et af de i alt otte mandekrisecentre i Danmark. 
Halvdelen af mændene får kendskab til 
mandecentret gennem familie eller venner, 
som opfordrer manden til at søge rådgivning 
i forbindelse med partnerens vold eller bruddet. 
På mandekrisecentrene tilbydes mændene 
forskellige former for rådgivning og støtte 
afhængigt af deres situation ( Jensen et al. 
2020).  

En mand kommer i et botilbud, fordi han  
er blevet smidt ud af det fælles hjem af sin 
daværende partner. Da han ved et tidligere 
brud har boet hos venner og familie, vælger 
manden at kontakte mandecentret, hvor han 
ender med at bo i flere måneder, indtil han 
får sin egen bolig: ”Fordi jeg er blevet smidt 
ud så mange gange, så begynder det at blive 
rigtig pinligt, (…) så jeg gør alt for ikke at 

ringe til familie og venner, og så er det, at jeg 
ringer til mandecenteret”.  

Et par af mændene modtager rådgivning og 
viderehenvises til henholdsvis efterværns-
tilbud og et specialiseret gruppeforløb for 
voldsudsatte mænd. Netop muligheden for  
at spejle sine erfaringer og tale med andre i 
samme situation, fremhæves af en af mændene 
som positivt: ”(…) at man kan snakke med 
nogle, der står i måske en lignende situation, 
og man kan høre deres vinkel på måske den 
samme konflikt og sådan noget, det har været 
rigtig godt”. Det illustrerer det førnævnte 
behov for anerkendelse, og hvordan dette 
behov kan opfyldes både i mødet med fag-
personer og med andre mennesker, som har 
været udsat for vold af en partner.  

Halvdelen af kvinderne er i kontakt med  
et eller flere kvindekrisecentre, og fem af 
kvinderne har ophold på et kvindekrisecenter 
enten en eller to gange på mellem to uger  
og et års tid. Tre kvinder beskriver, at de ved 
første kontakt til et kvindekrisecenter bliver 
afvist enten på grund af pladsmangel, eller 
fordi de ikke vurderes som værende inden for 
målgruppen. Det kan for eksempel være, når 
voldshandlingerne primært er psykiske, eller 
når partneren truer med at gøre skade på  
sig selv, men ikke på kvinden. For kvinderne 
betyder afvisningen, at de bliver usikre på,  
om det, de oplever, egentlig er vold.  

Nogle kvinder modtager ambulant rådgiv-
ning enten før eller kort efter bruddet, og 
enkelte får tilbud om efterværnsforløb. Mens 
nogle kvinder selv finder frem til et krise-
center via internettet, får andre hjælp af fx  
en psykolog eller en forælder, da de ikke ser 
sig selv som målgruppen for tilbuddet. Fælles 
for kvindernes beskrivelser er, at de bliver 
mødt med forståelse for deres situation på 
centrene, og at de bliver bekræftet i deres 
virkelighedsopfattelse.
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(…) Og jeg får det dejligste ophold på 
krisecenteret i hele mit liv [græder].  
Jeg bliver bare så rørt, jeg elsker det sted. 
Det blev min redning. (…) Det gav mig 
bare så meget kærlig og tryghed. For-
ståelse [grådkvalt stemme]. Jeg elskede 
bare at være der. Og jeg havde jo egentlig 
aldrig boet alene. (Kvinde, udsat for vold)

For denne kvinde bliver opholdet på kvinde-
krisecenteret et skridt mod et liv uden vold, 
hvor hun finder tro på sig selv og det at turde 
bo alene. Som kapitlet ”Erkendelsen” (4.4) 
viser, er der flere af kvinderne og mændene, 
som oplever, at de mister tiltroen til deres 
egen handlekraft, og for kvinderne er det 
noget, de oplever at få hjælp til at udvikle og 
genfinde på kvindekrisecenteret. I tråd med 
mændenes beskrivelser oplever kvinderne 
også, at de får deres behov for anerkendelse 
opfyldt. Enkelte beskriver dog, at de savner 
døgnbemanding af centeret, og manglen på 
samtaler kombineret med kontinuerlige 
opkald fra partneren er medvirkende til, at de 
vender tilbage til partneren.  

Ud over kontakten fra partneren og frygten 
for, hvordan samværsordningen skal arrangeres, 
fortæller flere kvinder og mænd, at denne tid 
omkring bruddet er en økonomisk belastende 
periode, fordi de ofte står med dobbelte 
boligudgifter med for eksempel husleje til 
deres nye bolig, etableringsomkostninger og 
afbetaling på et fælles boliglån (se også 
Bjørnholt and Helseth 2019a, 66–67). 

Foruden kontakten til kvindekrise- og 
mande krisecentre modtager tre kvinder støtte 
fra specialiserede organisationer i form af 
midlertidig bolig, psykologsamtaler, gruppe-
forløb og støtte, og tre interviewpersoner har 
erfaringer med at kontakte et tilbud til part-
neren, som udøver vold, enten hos Dialog 
mod Vold eller Lev Uden Vold.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt inter-
viewpersonernes erfaringer med kontakt  
til fagpersoner – både i det private og det 
offentlige – mens de er i parforholdet.  
Underkapitlet viser, at:

•  Hovedparten af interviewpersonerne 
kommer i kontakt med forskellige  
fagpersoner, mens de er i parforholdet. 
Nogle former for kontakt sker auto-
matisk i forbindelse med graviditet og 
efter fødsel eller ved underretninger fra  
fx skadestue. 

•  Sundhedsplejersker kan spille en central 
rolle for opsporingen af partnervold, da 
de har mulighed for at besøge familien 
over en længere periode, dog oplever 
ingen af interviewpersonerne, at sund-
hedsplejersken opsporer partnervolden 
ved selv at spørge ind til samlivet og 
relationen til partneren. 

•  Nogle kvinder har erfaringer med, at 
kommunen underrettes om bekymring 
for børnenes trivsel, men ingen af under-
retningerne leder til samtaler om vold i 
familien eller til specialiserede indsatser. 
At fagpersoner har en vedholdende 
opmærksomhed og taler med parterne 
hver for sig, fremhæves som to centrale 
forudsætninger for at kunne identificere 
tegn på partnervold. 

•  Flere interviewpersoner er i kontakt med 
en psykolog, mens de er i parforholdet. 
Indgangen til psykolog er ikke nødven-
digvis partnervold, men samtaler med  
en psykolog kan blive et centralt led i at 
italesætte alvoren af interviewpersonernes 
situation og styrke deres handlekraft i 
forhold til at opsøge hjælp og forlade 
partneren.
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•  Flere interviewpersoner tager selv kontakt 
til politi, sundhedsvæsen eller kommune. 
Undersøgelsen viser, at flere kvinder og 
mænd savner at blive mødt på en aner-
kendende måde, herunder med forståelse 
for den situation, de står i som volds-
udsatte. Opfyldelsen af behovet for aner-
kendelse fremhæves som centralt i kon-
takten til specialiserede organisationer, 
hvor flere kvinder og mænd oplever  
at blive bekræftet i deres virkeligheds-
opfattelse. 
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I dette afsnit ser vi nærmere på tiden efter 
bruddet. Den almene opfattelse af opsporing vil 
typisk være forbundet med at blive opmærksom 
på vold i familien, mens parforholdet består.  

Empirien viser, at næsten alle interviewpersoner 
udsættes for overvågning og/eller chikane af 
den tidligere partner efter bruddet. Særligt 
fremtrædende er den tidligere partners chikane 
via fælles børn, som finder sted efter parfor-
holdsbruddet. Der er dermed et potentiale for 
at opspore partnervold blandt de fagpersoner, 
som møder parret i det offentlige system i 
forbindelse med forældremyndigheds- og 
samværssager.

I dette afsnit vil vi beskrive den vold, som 
interviewpersonerne udsættes for af den 
tidligere partner efter bruddet, samt hvordan 
interviewpersonerne har oplevet mødet med 
det offentlige system efter bruddet.  

Afsnittet er inddelt i fem underafsnit, hvoraf 
de første to skitserer de forskellige former  
for stalking, som interviewpersonerne har 
oplevet. De resterende tre underafsnit udfolder 
den tidligere partners chikane i forbindelse 
med forældremyndigheds- og samværssager, 
samt hvordan fagpersoner har reageret i 
mødet med interviewpersonen og dennes 
tidligere partner.

Volden efter bruddet  
– ”Hver dag er et helvede”
Alle interviewpersoner på nær én kvinde 
beskriver, at den tidligere partner udsætter 
dem for forskellige uønskede handlinger efter 
bruddet, der alle kan kategoriseres som stalking. 
Stalking defineres af Dansk Stalkingcenter 
som ”en systematisk række af kontaktforsøg 
og adfærd, som er uønsket og vedvarende, og 
som opleves grænseoverskridende og intimi-
derende for den udsatte” (Dansk Stalking 

Center). I empirien er der et bredt spektrum 
af stalkingtaktikker. 

I tabel 8 på næste side har vi inddelt den 
tidligere partners stalking i to former: over-
vågning og chikane ( Johansen, Tjørnhøj- 
Thomsen, and Helweg-Larsen 2013). Det 
skal her nævnes, at nedenstående tabel alene 
er en oversigt over de former for stalking, 
som interviewpersonerne selv har italesat i 
interviewene. Interviewpersonerne kan derfor 
have været udsat for flere former for stalking 
end det, der er angivet her, ligesom antallet  
af interviewpersoner, der har været udsat for 
hver af de angivne former, reelt kan være 
højere. Tallene i tabellen tegner et mønster  
af fordelingen i interviewene, men de kan 
ikke generaliseres uden for undersøgelsen.

Af tabellen fremgår det, at flere kvinder har 
angivet at blive udsat for forskellige over-
vågningstaktikker, mens næsten alle kvinder og 
mænd beskriver forskellige former for chikane, 
særligt chikane via fælles børn. Vender vi først 
blikket mod overvågnings taktikker, kan vi se,  
at det udelukkende er kvinder, der beskriver 
erfaringer med fysisk overvågning. 

Den fysiske overvågning foregår typisk  
ved, at den tidligere partner holder øje med  
kvinden ude foran hendes hjem og tager 
billeder eller filmer ind ad hendes vinduer.  
En kvinde beskriver, at partneren sender 
hende beskeder, hvor han forholder hende  
til de ting, han observerer, fx hvornår hun har 
besøg af sin nye partner. Et par kvinder har 
også oplevet, at den tidligere partner begår 
indbrud og hærværk i kvindens hjem.

Når jeg kom hjem, så stod døren måske en 
halv centimeter åben. Det skete oftere og 
oftere, så jeg begyndte at få paranoia, og 
jeg tænkte: ”Hvad sker der? Er der nogen?” 

4.7 Tiden efter bruddet
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Tabel 8. Former for stalking samt andelen af interviewpersoner, der har været udsat for stalking

Note: Tallene i den gule bjælke angiver, hvor mange der samlet set har angivet at have været udsat for  
hhv. overvågning og chikane.
*  Da en af kvinderne fortsat er i et forhold med den voldelige partner, er andelen af kvinder, der har 

været udsat for hver af de forskellige stalkingformer, vist ud af en total på 15 kvinder i stedet for de 16, 
som i alt har deltaget i undersøgelsen.

**  Da en af mændene fortsat er i et parforhold med den voldelige partner, er andelen af mænd, der har 
været udsat for hver af de forskellige stalkingformer vist ud af en total på 5 mænd i stedet for de 6, 
som i alt har deltaget i undersøgelsen.

***  Da en af kvinderne fortsat er i et parforhold med den voldelige partner, og da en anden kvinde havde 
voksne børn ved bruddet, er andelen af kvinder, der har været udsat for chikane via fælles børn,  
vist ud af en total på 14 kvinder.

****  Da en af mændene ikke har børn, og da en anden mand fortsat er i et forhold med sin partner, er  
andelen af mænd, der har været udsat for chikane via fælles børn, vist ud af en total på 4 mænd.

Stalkingform Kvinder* Mænd**

Overvågning 5/15 1/5

Fysisk overvågning ved at holde øje med interview personen 
foran fx hjemmet eller uddannelsessted

5/15 0/5

Kontakte interviewpersonens netværk for at få 
oplysninger om vedkommende

4/15 0/5

Elektronisk overvågning gennem hacking af fx  
e-mailkonto eller mistanke herom

1/15 1/5

Tage billeder eller filme ind ad interviewpersonens vinduer 2/15 0/5

Få andre til at overvåge interviewpersonen 
(stalking-by-proxy)

1/15 0/5

Chikane 14/15 5/5

Chikane via fælles børn  
(fx chikane ifm. samvær og gaslighting-by-proxy)

13/14*** 4/4****

Sende uønskede sms’er eller e-mails samt uønskede opkald 
eller telefonsvarerbeskeder

7/15 1/5

Direkte eller indirekte trusler mod interviewpersonen eller 
personer i dennes omgangskreds

5/15 1/5

Økonomisk vold (fx hæve penge fra fælles konti) 4/15 2/5

Fysisk vold 4/15 1/5

Trusler om at begå selvmord, hvis ikke interviewpersonen 
kommer tilbage

1/15 1/5

Indbrud og hærværk 2/15 0/4
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Da jeg så flytter, så kommer han med 
nøglen og siger: ”Nu har jeg ikke brug for 
den længere”. (Kvinde, udsat for vold)

Kvindens erfaring indikerer, at den tidligere 
partner har låst sig ind, når hun ikke har 
været hjemme. En anden kvinde fortæller, at 
hendes tidligere partner låser sig ind i deres 
tidligere fælles hjem om natten og ødelægger 
ting, mens hun og deres dreng sover. Enkelte 
kvinder har således erfaring med, at over-
vågningen også indebærer, at deres tidligere 
partner har adgang til deres hjem.  

Alle interviewpersoner på nær én af kvinderne 
har været udsat for chikane af den tidligere 
partner. Karakteren af chikanen spænder fra 
uønskede sms’er til trusler på livet og kvælertag. 
Truslerne formuleres typisk direkte, men for 
enkelte af kvinder har truslerne også været 
indirekte eller latente. En kvinde beskriver fx,  
at den tidligere partner på et tidspunkt begynder 
at sige: ”Alt det, jeg har sagt før, kommer  
til at ske”, hvilket kan ses som en indirekte 
henvisning til de direkte trusler på livet, som 
partneren tidligere har fremsat mod kvinden. 
En anden kvinde oplever en latent frygt for, 
hvornår den tid ligere partner kontakter hende 
igen, når der er ophold i trusselsbeskederne.

Hver dag er et helvede. Jeg bliver spammet 
med beskeder og trusler, når jeg har vores 
søn. Når han har vores søn, er der lidt 
pause i beskederne og truslerne, men så er 
frygten der for, hvad der sker med vores søn.  
(Kvinde, udsat for vold)

En anden måde, hvorpå den tidligere partner 
kan udøve indirekte vold efter bruddet, er 
økonomisk. Den økonomiske vold foregår 
typisk direkte ved at hæve penge fra fælles 
konti, men den kan også udøves subtilt. For 
en kvinde kræver den tidligere partner ved 
bodelingen det beløb, som svarer til den 
erstatning, som hun af retten er blevet til-
kendt fra ham for et fysisk overfald.

Jeg kunne ikke betale det beløb til ham. 
Jeg kunne godt betale et hvilket som helst 
andet beløb, men jeg kunne ikke betale 
det beløb til ham, som var nøjagtig det 
beløb, jeg havde fået i erstatning. Det 
stod nøjagtigt med kroner og øre. Det var 
ligesom et signal, han ville sende til mig 
– at han ikke accepterede dommen. 
(Kvinde, udsat for vold)

At kræve det nøjagtige beløb, som den tid-
ligere partner selv har skullet betale kvinden  
i erstatning, kan tolkes som en hævn for den 
dom, som den tidligere partner har fået for at 
udøve vold mod kvinden.

Chikane via fælles børn – ”Jeg føler ikke,  
jeg kan beskytte min lille dreng”
Den form for stalking, som flest mænd og 
kvinder beskriver, er chikane via fælles børn, 
hvilket alle interviewpersoner på nær én kvinde 
har erfaringer med. Det indikerer, at samarbejdet 
omkring børn efter bruddet kan gøre den 
voldsudsatte kvinde eller mand særligt sårbar. 
Chikane via fælles børn kan udnytte den 
voldsudsattes bekymring for barnets trivsel 
eller for at miste barnet og er et velbeskrevet 
fænomen i litteraturen (se fx Johansen, Tjørnhøj -
Thomsen, and Helweg- Larsen 2013; Hester 
and Radford 1992; Bjørnholt and Helseth 
2019a). I tabel 9 nedenfor ses en oversigt over 
den måde, chikane via fælles børn har mani-
festeret sig på, for interviewpersonerne.

Af tabel 9, som står på næste side, fremgår  
tre former for chikane som de mest hyppige 
blandt interviewper sonerne: 1) indgivelse af 
nye anmodninger samt klage eller anke over 
allerede trufne afgørelser i det familieretlige 
system eller trusler herom, 2) gaslighting - by-
proxy gennem myndighederne, 3) chikane 
ifm. samvær med barnet.

Over halvdelen af kvinderne og mændene 
fortæller, at den tidligere partner gentagne 
gange har iværksat sager om forældremyndig-
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hed eller øget samvær, indbragt tidligere af-
gørelser vedrørende forældremyndighed eller 
samvær for domstolene, eller har truet med at 
gøre dette, hvis ikke interviewper sonen har 
gjort, som den tidligere partner ønsker. Trus-
lerne får nogle af interview personerne til at 
fortsætte med at tilpasse sig partnerens behov 
efter bruddet, fordi de frygter at skulle igennem 
nye sagsforløb, hvor de kan risikere at miste 
forældremyndighed eller samvær. 

Alle mænd og halvdelen af kvinderne beskriver, 
at den tidligere partner manipulerer med 
sagsbehandlerne ved at fremsætte falske 
beskyldninger mod dem om fx psykiske 
lidelser. Denne form for beskyldninger og 
manipulation kan begrebsliggøres som 

gaslighting-by-proxy og vil blive beskrevet 
nærmere i et af de følgende afsnit.

Omkring halvdelen af kvinderne og en af 
mændene oplever, at den tidligere partner 
chikanerer dem i forbindelse med samvær 
med barnet, uden at myndighederne griber 
ind, ved fx ikke at afhente barnet som aftalt. 
Flere kvinder og en mand beskriver, at den 
tidligere partner har udøvet vold mod barnet 
i forbindelse med samværet, mens nogle 
kvinder også selv er blevet udsat for vold af 
partneren i forbindelse med samvær. 

På et tidspunkt tager han kvælertag på mig 
foran vores dreng – han skulle bare aflevere 
ham i børnehave. Jeg kan huske, at jeg  

Tabel 9. Taktikker til at udøve chikane via fælles børn, og hvor hyppigt de anvendes

*  Da en af kvinderne fortsat er i et forhold med den voldelige partner, og da en anden kvinde havde 
voksne børn ved bruddet, er andelen af kvinder, der har været udsat for hver af de forskellige stalking
former, vist ud af en total på 14 kvinder i stedet for de 16, som i alt har deltaget i undersøgelsen.

**  Da en af mændene ikke har børn, og da en anden mand fortsat er i et forhold med sin partner, er ande
len af mænd, der har været udsat for chikane via fælles børn, vist ud af en total på 4 mænd.

***  Herunder ligger, at den tidligere partner fx har iværksat sager om forældremyndighed eller øget sam
vær eller har indbragt tidligere afgørelser vedr. forældremyndighed eller samvær for domstolene.

Chikane via fælles børn Kvinder* Mænd**

Indgivelse af nye anmodninger samt klage eller anke over allerede 
trufne afgørelser i det familieretlige system eller trusler herom***

9/14 2/4

Gaslightingbyproxy gennem myndighederne  
(herunder beskyldninger om psykisk sygdom eller voldsudøvelse)

7/14 4/4

Chikane ifm. samvær med barnet (fx møder ikke op til aftaler  
eller er voldelig mod interviewpersonen)

7/14 1/4

Opsøge børnene mod deres vilje på skole eller  
uddannelsesinstitution

3/14 0/4

Nægte at udlevere børnenes pas til rejser 3/14 0/4

Økonomisk eller materiel vold (nægte at betale børnebidrag eller 
ødelægge børnenes tøj, når de har samvær med den tidligere partner)

2/14 0/4

Uønsket og grænseoverskridende beføling ifm. møder 
i Familieretshuset

1/14 0/4
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fik øjenkontakt med vores dreng og bare 
smilte, mens jeg hang der. Han ville jo ikke 
vide, hvad der foregik, hvis jeg smilte og 
lod som om, det var normalt. Samtidig 
sagde min tidligere partner: ”Lige nu kan 
jeg smadre dig totalt, og du kan ikke gøre 
en skid”. (Kvinde, udsat for vold)

En anden kvinde fortæller, at hendes tidligere 
partner, der er dømt for grov fysisk vold mod 
hende, har fået bopælsretten over deres fælles 
søn. Den tidligere partner kræver efterfølgende, 
at kvinden møder op hos den tidligere partner 
for at få sønnen overleveret til samvær, hvilket 
medfører, at hun ikke ser sønnen så ofte:  
”Jeg kan jo slet ikke klare tanken om at stå i 
nærheden af ham [tidligere partner]. Jeg kan 
jo slet ikke trække vejret. Så jeg ser ikke min 
søn ret meget”. Fælles for disse kvinder er, at 
de står med en følelse af magtesløshed og af 
ikke at kunne passe på deres børn, og de føler 
samtidig, at der ikke er nogen hjælp at hente 
hos myndighederne.

Jeg føler ikke, jeg kan beskytte min lille 
dreng – det kærlige lille menneske, der 
betyder allermest for mig. Jeg kan ikke 
skærme ham af. Jeg kan ikke passe på 
ham. Han er lige foran mig – men jeg 
kan ikke passe nok på ham. Han bliver 
ødelagt lige for næsen af mig. Jeg har 
kæmpet i flere år, uden at nogen hjælper. 
Hver gang nogen rækker armen ud for at 
hjælpe, så får han [tidligere partner] ledt 
dem på afveje, og jeg sidder tilbage og 
prøver at holde afmagten, skammen og 
frustrationen ud. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget peger på, at kvinden oplever, 
at myndighederne ikke har barnets trivsel for 
øje i deres sagsbehandling. I de følgende tre 
afsnit vil vi dykke ned i interviewpersonernes 
oplevelse af mødet med det offentlige system 
efter bruddet og herunder udfolde den vold, 
som den tidligere partner udøver i forbindelse 
med forældremyndigheds- og samværssager.

Når partnervold rammesættes som konflikt 
– ”Han har jo forsøgt at slå mig ihjel” 
Blandt interviewpersonerne er der elleve 
kvinder og fire mænd, som beskriver at have 
langstrakte og i nogle tilfælde invaliderende 
sagsforløb i det offentlige system vedrørende 
forældremyndighed og samvær. Fælles for 
både kvindernes og mændenes erfaringer er, 
at de i mødet med både det kommunale og 
retslige system savner forståelse for, at de 
har levet med vold fra partneren under 
parforholdet. Samlet set strækker interview-
personernes erfaringer sig over en tidsperiode 
på godt 20 år, dvs. at der har været skiftende 
lovgivning og praksis på det familieretlige 
område. 

De fire mænd, der har børn med deres tidligere 
partner, har haft svære forløb om samvær 
med børnene, og for tre mænds vedkommende 
er de stadig igangværende på interviewtids-
punktet. Fælles for mændenes erfaringer er,  
at de ser børnene mindre end deres tidligere 
partner. En mand ser børnene fire dage om 
ugen, men har tidligere ikke set børnene, mens 
kvinden var på krisecenter, en anden mand ser 
sit barn en weekend og nogle timer hver 14. 
dag, en tredje mand har deres barn hver anden 
weekend, og den fjerde mand har sine børn på 
forskellige tidspunkter efter et længere forløb 
med blandt andet overvåget samvær.  

Tre af mændene har erfaringer med at lave en 
underretning til kommunen i forhold til 
bekymring for børnenes trivsel, en er blevet 
anmeldt til politiet og har selv anmeldt kvinden 
til politiet for vold mod deres barn. Tre af 
mændene har erfaringer med, at den tidligere 
partner tilbageholder børnene, hvis de ikke 
vil indgå aftale på den tidligere partners 
præmisser, og i nogle tilfælde har partneren 
truet med ikke at ville udlevere børnene til 
samvær (se også Jensen et al. 2020). I følgende 
eksempel medfører tilbageholdelsen, at manden 
ikke ser sine børn i to måneder.
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Så jeg havde dem ikke sammen, jeg kunne 
ingenting. (…) Jeg kunne heller ikke noget 
i weekenden uden dem. Og så sad jeg jo 
og tænkte, hold nu kæft en idiot, fordi vi 
har jo en aftale. Der kom så lige det første 
slag. Så fik jeg en advokat, og så siger ad-   
vokaten: ”Hvis ikke der står på aftalen, at  
den her aftale kan gøres til tvangsgennem-
førelse ved fogedrettens hjælp, (…) så kan 
du ikke gøre noget”. (Mand, udsat for vold)

Uddraget illustrerer, hvordan det kan være 
svært at navigere i systemet uden en advokat, 
når de aftaler, som indgås, ikke overholdes. 
En anden mand beskriver, at han får tildelt 
samværstider, som kolliderer med hans arbejde 
og dermed begrænser hans mulighed for at 
være sammen med børnene.

Det, jeg finder ud af, er, at man ikke lytter 
til, hvad jeg siger. For eksempel bare 
sådan en ordning der, de ved jo godt, at 
jeg arbejder nogle weekender, men allige-
vel lægger de samværet i weekender, hvor 
jeg arbejder og sådan noget. (…) Og det 
er jo, fordi vi snakker om det [volden] i 
Familieretshuset, men hun benægter det 
bare. Det passer ikke. Eller jo siger hun 
så: ”Jo, jo, jeg har givet ham en lussing og 
sådan noget”, og hun indrømmer også, at 
hun har smadret ting og sådan, men der 
er ikke nogen respons på noget af det. 
(Mand, udsat for vold)

Denne mand oplever også i tråd med andre 
af mændene, at der i systemet ikke er fokus 
på at støtte ham i forhold til den vold, som 
han har været udsat for, og han har en op-
levelse af, at hans fortælling skal passe ind i 
fagpersoners forventninger om fx kategorier 
eller indsatser, som der er i kommunerne eller 
i Familieretshuset, for at få hjælp. 
Blandt de elleve kvinder, som har haft lang-
strakte forløb om samvær, giver flere udtryk 
for, at de er eller har været psykisk belastet  
af at skulle møde deres tidligere partner til 

møder i en sådan grad, at det påvirker deres 
helbred. Nogle af kvinderne beskriver, at de 
har haft alvorlige fysiske og psykiske stress-
belastningsreaktioner, herunder angst og 
søvn problemer som følge af forventningen  
om samarbejde og dermed kontakt til den 
tidligere partner.

Jeg kunne ikke være i nærheden af ham. 
Jeg kunne ikke møde op i retten. Jeg 
kunne ikke noget som helst uden at blive 
dårlig. (…) Men alligevel, selvom det var 
separate møder, så blev de jo ved med at 
sige: ”Jamen, det er jo bedst for børnene, 
hvis I samarbejder, og det er bedst for 
børnene, hvis der er samvær, og det er 
bedst for børnene” – det ene og det andet. 
Altså fuldstændig uden hensyntagen til 
den belastning, det var for mig at blive 
tvunget til at tale med ham og samarbejde 
med ham og have nogen som helst form 
for kontakt. (…) Han har jo forsøgt at slå 
mig ihjel faktisk. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan for-
ventninger fra fagpersoner i systemet til 
samarbejde mellem forældrene kan ske på 
bekostning af hensynet til den voldsudsatte 
kvindes eller mands helbred og helingsproces, 
som følger efter bruddet.  

Blandt kvinderne gives der udtryk for en op-
levelse af, at systemet omkring forældremyn-
digheds- og samværsordninger binder kvinden 
sammen med partneren uden at udvise for-
ståelse for, hvordan karakteren af de voldelige 
handlinger – for nogle kvinders vedkommende 
livstruende vold og trusler om at bortføre 
barnet – påvirker udgangspunktet for at kunne 
indgå et samarbejde og forhandle på lige vilkår.  

Myndighedernes insisteren på samarbejde 
fremhæves også i et nyligt norsk studie, der 
peger på, at samvær nogle gange gives trods 
dom for vold mod kvinden, hvilket muliggør, 
at partneren kan udøve kontrol over kvinden 
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(Bjørnholt and Helseth 2019a; se også  
Danneskiold-Samsøe, Mørck, and Sørensen 
2011, 185ff ). 
 
Vores undersøgelse indikerer, at den ulige 
magtbalance, som partnerens voldelige  
handlemønster medfører i parforholdet,  
ikke forsvinder efter bruddet. I interviewene 
finder vi indikationer på, at fagpersonernes 
forventning om samarbejde ikke altid tager 
hensyn til eller har øje for, at kvinden eller 
manden er utryg ved eller decideret bange for 
sin tidligere partner (se også GREVIO 2017, 
39–40; Ottosen, Dahl, and Boserup 2017, 
140–41). 

For nogle kvinder og en af mændene opleves 
den tidligere partner så intimiderende, at de 
ikke føler, at de kan tale frit til møder. I et 
tilfælde bliver myndighedernes hensyn hertil 
først aktualiseret, da den nye partner efter-
spørger forståelse for kvindens situation.

Min nuværende mand siger, at han på et 
tidspunkt har sagt til ham [kommunal 
sagsbehandler]: ”Hvis du sad med et 
voldtægtsoffer, ville du så sige til hende, 
at hun skulle holde møder med gernings-
manden, og at hun skulle ’lade ballonen 
flyve’?” (Kvinde, udsat for vold)

På trods af interviewpersonernes egne beskri-
velser af fx grov og livstruende vold, journaler, 
der dokumenterer tilfælde af fysisk vold, en 
dom for fysisk vold, vidneforklaringer, under-
retninger fra fagpersoner, og i nogle tilfælde 
vold mod børnene under samvær med part-
neren, oplever flere interviewpersoner, at 
relationen til deres tidligere partner ramme-
sættes som en konflikt af fagpersonerne.  

Det vil sige, at grundlaget for problemerne med 
samarbejde i systemet opfattes som en gensidig 
uoverensstemmelse, hvor partnerne de jure er 
ligestillede, snarere end konsekvenser af den 
tidligere partners voldsudøvelse, som de facto 

stiller parterne ulige, som en kvinde beskriver: 
”Jeg fortæller PPR det hele, og fortæller dem 
om truslerne og om stalkingen og sådan noget, 
og de siger bare, at det er en konflikt mellem 
mor og far. Den er ligeværdig den konflikt”.  

Nogle kvinder oplever, at når de ikke kan  
indfri forventningen om at kunne samarbejde, 
fx fordi de af hensyn til deres helbred ikke kan 
deltage i møder med deres tidligere partner,  
så kan de blive mødt af kritik fra fagpersoner 
(se også Bjørnholt and Helseth 2019a). Det 
kan lede til en opfattelse blandt fagpersoner  
af, at de udviser manglende velvilje til at 
sam arbejde med deres tidligere partner.  

I 2007 blev der i Danmark vedtaget en ny 
forældreansvarslov, hvor det som noget nyt 
blev hovedreglen, at forældremyndigheden 
fortsat skulle være fælles efter en skilsmisse, 
på trods af forældrenes ønske om en op-
hævelse af den fælles forældremyndighed. 
Formålet med loven var at styrke barnets ret 
til begge forældre. Med loven er det således 
muligt at dømme forældrepar ved domstolene 
til fælles forældremyndighed mod den ene 
forælders vilje (Ottosen and Stage 2011).  

Tidligere dansk forskning har i lighed med 
GREVIOs rapport om Danmarks efterlevelse 
af Istanbulkonventionen (GREVIO 2017, 
39ff ) beskrevet, hvordan der med den 
nu værende praksis omkring delt forældre-
myndighed og ankemuligheder af samværs-
afgørelser skabes et legitimt handlerum for 
den tidligere partner til at forsætte voldelige 
handlinger gennem det offentlige system  
(Ottosen, Dahl, and Boserup 2017; Johansen, 
Tjørnhøj-Thomsen, and Helweg-Larsen 2013). 
I empirien ses dette, som skitseret i tabel 8 og 9, 
eksemplificeret ved, at flere kvinder og mænd 
beskriver, at deres tidligere partner overvåger  
og chikanerer dem via deres fælles børn.  

I forlængelse af den kritik, som har været 
rejst (Ottosen, Dahl, and Boserup 2017; 
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GREVIO 2017), blev der 1. april 2019  
foretaget store ændringer af strukturen og 
sagsbehandlingen i det familieretlige system. 
Den tidligere Statsforvaltning blev nedlagt 
og erstattet af Familieretshuset, ligesom der i 
samme forbindelse blev foretaget en gennem-
gribende revision af rammerne for sagsbe-
handlingen. Denne revision har blandt andet 
til formål at styrke behandling af sager med 
vold og at styrke barnets perspektiv.  

Kvinderne og mændenes erfaringer giver 
imidlertid også efter indførelsen af et nyt 
familieretligt system anledning til at spørge, 
om fagpersoner i det kommunale og familie-
retlige system har den fornødne viden til at 
blive opmærksom på og håndtere sager med 
partnervold, forstå konsekvenserne heraf for 
samværsordninger og vurdere risikoen for 
gentagen vold fra partneren mod kvinden, 
manden og eventuelt børnene (se også Bjørn-
holt and Helseth 2019a, 64–66).

Gaslighting i det offentlige system  
– ”Det næste bliver vel, at hun anmelder 
mig for voldtægt”
Parallelt med udfordringerne omkring dels 
forældremyndighed og samvær, dels myndig-
hedernes forståelse for den ulige magtbalance, 
udsættes alle fire af mændene og syv af  
kvinderne, der har børn med den tidligere 
partner, også for gaslighting gennem myndig-
hederne som skitseret i tabel 9.  

I mødet med myndighederne kan partnerens 
gaslighting komme til udtryk i benægtelse, 
misinformation og beskyldninger om psykiske 
lidelser og voldsudøvelse i forsøg på at lade 
kvinden eller manden fremstå ustabil og 
upålidelig. Dermed kan den tidligere partner 
udøve en form for gaslighting-by-proxy, fordi 
handlingerne ikke er rettet direkte mod 
kvindens eller mandens virkelighedsopfattelse, 
men mod fagpersonernes opfattelse af  
kvinden eller manden.  

Fagpersonerne kan på så vis ende med at 
agere proxy – det vil sige at agere ”på vegne 
af ” den tidligere partner, hvis de bliver på-
virket af dennes beskyldninger og negative 
fortællinger om kvinden eller manden.  
Beskyldninger om psykiske lidelser som 
depression, skizofreni, bipolar lidelse og 
diagnoser som autisme kan opfattes som 
forsøg på at påvirke fagpersoners opfattelse 
kvinden eller manden og fx positionere dem 
som mindre egnede forældre.

[ Jeg har været udsat for] Beskyldninger 
om, at jeg har diverse psykiske sygdomme, 
og hendes psykolog har sat Aspergers 
syndrom på mig på trods af, at hun aldrig 
har set eller snakket med mig. Nogle 
gange er jeg også blevet beskyldt for 
skattesnyd. (Mand, udsat for vold)

Socialrådgiveren lægger meget brutalt ud 
med: ”Det er jo ikke godt for jeres barn, 
når du slår på [kvindens navn], og det 
skal du holde op med”. Og han siger:  
”Jeg har ikke slået hende, hun har en 
fødselsdepression, og den er ubehandlet. 
Jeg er faktisk rigtig bekymret for hende”. 
Og så vender hele den her situation sig 
om, og der sidder tre mennesker og kigger 
på mig og siger: ”Du bliver nødt til at gå 
til lægen og få behandling. Vi kan jo se, 
du har det rigtig dårligt. Vi kan høre, du 
har det rigtig dårligt”. Jeg har aldrig haft 
en fødselsdepression. Jeg har jo været 
igennem den obligatoriske screening, og 
der er intet at komme efter. (…) Han blev 
ved med at sige, at jeg var psykisk syg. 
Derfra rullede det jo bare med det store 
arsenal af psykiatriske diagnoser. Jeg har 
”været” skizofren, bipolar, depressiv og haft 
fødselsdepression. (Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddraget med kvinden illustrerer, 
hvordan beskyldninger om psykiske lidelser 
kan blive italesat som udtryk for omsorg.  
I nogle tilfælde retter partneren også hen-
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vendelse til den udsattes egen læge med 
beskyldningerne. På samme måde som i 
parforholdet, hvor beskyldninger om psykiske 
lidelser kan få interviewpersonen til at  
betvivle sin egen virkelighedsopfattelse, kan 
beskyldninger, når de rettes i det offentlige 
system, få fagpersoner til at betvivle kvindens 
eller mandens troværdighed (se også Johansen, 
Tjørnhøj-Thomsen, and Helweg-Larsen 
2013; Whiting, Oka, and Fife 2012).  

Samtidig kan både kvinderne og mændene 
være så psykisk påvirkede af partnerens vold  
i parforholdet og den efterfølgende tvungne 
kontakt, at de i mødet med fagpersoner kan 
fremstå sårbare og ”desperate”, hvilket kan 
styrke den tidligere partners beskyldninger.  

Nogle interviewpersoner oplever også, at den 
tidligere partner fremsætter beskyldninger om, 
at manden eller kvinden har udøvet vold, eller 
benægte den vold, som interviewpersonen har 
været udsat for. En kvinde har oplevet, at hendes 
tidligere partner under et møde med fagpersoner 
underminerede hendes troværdighed ved at 
sige: ”Det næste bliver vel, at hun anmelder mig 
for voldtægt”. Da kvinden har været udsat for 
voldtægt, men ikke fortalt myndighederne om 
det, underminerer den tidligere partner hendes 
fremtidige muligheder for at fortælle dette. 

Den tidligere partner kan også fortælle sin 
livshistorie og derigennem positionere sig 
selv som offer, enten i forhold til sin egen 
opvækst eller i forhold til kvindens handlin-
ger, hvorfor fagpersonen på den baggrund 
fatter sympati for partnerens perspektiv. På 
samme måde som fortællinger om omsorgs-
svigt har fået kvinderne til at drage omsorg 
for partneren i parforholdet, kan fortællinger-
ne også få fagpersoner til at fatte sympati for 
partnerens perspektiv, og dermed understøtte 
gaslighting i samværssager.

Og når jeg sidder til samtaler med dem 
[fagpersoner], så får jeg at vide, at det jo 

også er så synd for min eks, fordi han har 
kæmpet så meget for at få lov til at se 
min søn og: ”Prøv at høre, der er jo også 
bare nogle mænd, der har svært ved det. 
Du kunne jo overveje at hjælpe din eks-
mand mere”. (…) Mænd i dag havde det 
meget svært, så vi skulle passe på dem, og 
om jeg havde overvejet, at jeg selv fandt 
på det med de voldelig ting, fordi man 
kunne nemlig godt nogle gange, når man 
er træt, opfinde ting, der ikke fandtes. 
(Kvinde, udsat for vold)

Interviewuddragene illustrerer, at partneren  
i mødet med fagpersoner i systemet, kan 
benytte gaslighting til at fralægge sig ansvaret 
for egne handlinger ved at henvise til sin 
egen opvækst og sårbarhed. Interview-
uddraget viser, hvordan fagpersoner ser den 
tidligere partner som særligt sårbar, fordi han 
er mand, og dermed retter fokus på den 
tidligere partners behov, fremfor børnenes  
og kvindens behov. I det konkrete tilfælde får 
den tidligere partner først overvåget samvær 
og senere samvær alene med barnet. Det 
understreger, hvordan gaslighting i mødet med 
myndighederne kan udfordre opsporingen  
af partnervold og dermed være med til  
at kompromittere interview personerne og 
børnenes sikkerhed og trivsel.

Retten til samvær og omsorg for  
barnets trivsel 
Som skitseret i tabel 9 er der blandt nogle 
kvinder og en enkelt af mændene en oplevelse 
af, at den tidligere partners samvær til tider 
kan være skadeligt for børnene. For disse 
interviewpersoner beskrives dette som an -
ledning til bekymring, når det ikke er muligt  
at mindske samværet, eller hvis de oplever, at 
fagpersoner i det offentlige system ikke tager 
deres bekymring til efterretning – en bekymring, 
som i nogle tilfælde er understøttet af udtal-
el ser fra fagpersoner, som fx børnepsykologer, 
skoleinstitutioner og krisecenterpersonale. 
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I tråd med en ny norsk undersøgelse beskriver 
nogle kvinder, at de grundet partnerens mang-
lende interesse i og omsorg for barnet, da de var 
sammen, er bekymrede for den tidligere partners 
evner til at drage omsorg for barnet under 
samvær (Bjørnholt and Helseth 2019a, 72–73). 

Jeg skal hente et barn, som er fuldstændig 
rød og tyndslidt forneden hver eneste 
gang. Skriger i timer. Har mareridt hver 
eneste nat. Han vågner 10-12 gange om 
natten. Det har han gjort de første tre-fi-
re år af sit liv. Han finder aldrig ro. Jeg 
bliver ved med at blive punket for, at jeg 
skal være smilende og imødekommende, 
og det er jo også udefra set rigtig nok, 
men jeg er jo flygtet med min søn fra 
vold og trusler. (Kvinde, udsat for vold)

Selvom fagpersonerne ikke vil mødes alene 
med den tidligere partner på grund af hans 
aggressivitet, er der forsat samvær, hvilket gør 
kvinden bekymret for, at fagpersonerne primært 
har fokus på partnerens ret til samvær med 
barnet fremfor omsorg for barnets trivsel. 
Bekymringen genfindes i en norsk undersøgelse, 
hvor idéen om ligestillet forældreskab kan 
blive et middel for særligt de mandlige volds-
udøvende partnere til på legitim vis at anke 
samværsafgørelse og søge kontakt til kvinden 
og børnene (Bjørnholt and Helseth 2019a, 74).  

I tråd hermed er der blandt nogle af kvinderne 
en oplevelse af, at partnerens insisteren på 
samvær ikke handler om at se barnet, men om 
at chikanere kvinden, fx fordi interessen for at 
se børnene, aftager efter at de er fyldt 18 år. For 
nogle kan det ligestillede forældreskab blive en 
måde for deres tidligere partner at argumentere 
for retten til samvær på. Enkelte kvinder be-
skriver, at de kan blive mødt med en forestilling 
om, at de er ”hævngerrige”, og at dette skygger 
for fokus på omsorg for barnet.

For at være helt ærlig, så er det en opfattelse 
i det offentlige om, at vi kvinder nok bare 

hævner os og er hævngerrige over for vores 
eksmænd, og at det gør vi gennem børnene. 
(…) Det er ulogisk. Jeg ville da ønske med 
alt i min lille krop, at han kunne være hos 
dem hver anden weekend, eller at jeg kunne 
ringe til ham [tidligere partner] og sige: 
”Har du ikke lyst til ekstra dage?” (…) Det 
er mit drømmescenarie. Jeg synes da ikke, at  
det er sjovt altid at være på. For som enlig 
er du altid på. (Kvinde, udsat for vold)

Flere kvinder giver på forskellig vis udtryk 
for, at de savner et omsorgsperspektiv i mødet 
med systemet, så det er børnenes behov – og 
hvad der er bedst for dem – der er i fokus, 
frem for forældrenes ret til barnet. Som en 
kvinde forklarer: ”Lige nu lyder det, at børn 
har ret til begge forældre. Men det bliver 
tolket som, at begge forældre har ret til  
barnet. De skal også tage mødrene ud af 
ligningen og kun kigge på barnet”.  

Omvendt giver et par af mændene på forskellig 
vis udtryk for, at de føler, at de er dårligere stillet 
i systemet, fordi de er mænd, og at kvindens 
fysiologi kan have indflydelse på vurderingen af 
omsorgsbehov i forhold til spædbørn. En mand 
giver udtryk for, at han savner mere ligestilling  
i forhold til samvær: ”Det er jo et kæmpe issue, 
for eksempel når man bliver skilt, jamen fem  
ud af seks af alle børn bor hos deres mor. Det  
er jo ikke ligestilling. Altså, man kan sige, det  
er jo meget sigende, at min ekskone er bopæls-
forælder”. Dette interviewuddrag understreger, 
hvordan mændene kan opleve, at de er dårligere 
stillet rettighedsmæssigt end kvinderne.

Nogle interviewpersoner fortæller, at børnene 
er utrygge eller decideret bange for partneren, 
og ikke ønsker eller ikke har kontakt til deres 
far på interviewtidspunktet. Flere af kvinderne 
og en af mændene beskriver, at børnene 
fortæller om vold eller tegn på omsorgssvigt 
fra deres far – eller mor – under samvær. 
Dette kan bestå i voldsom skældud, at de 
bliver kastet i seng, slået, får skyld for foræl-
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drenes brud, bliver lukket inde på et værelse 
uden lys, bliver afvist, når de er kede af det, 
skældt ud, når de tisser i sengen, bliver spillet 
ud mod søskende og bliver devalueret og 
sammenlignet negativt med deres søskende.  

Enkelte kvinder beskriver, at deres børn 
udviser tegn på mistrivsel, fx i form af selv-
skadende handlemønstre og udadreagerende 
adfærd. Enkelte vælger derfor at gå imod 
myndighedernes afgørelser og holde børn 
væk fra samvær, fordi de kan se, hvordan 
samværet påvirker barnets trivsel negativt. 
Blandt kvinderne er der også store børn, som 
senere giver udtryk for, at de har været kede 
af at blive tvunget til samvær mod deres vilje 
(se også Nielsen and Lauridsen 2017).  

I tråd med tidligere undersøgelser beskriver 
flere interviewpersoner, at de enten ingen 
støtte modtager i forhold til at bearbejde 
børnenes eller egne traumer, eller – hvis de 
modtager hjælp – at hjælpen er tilfældig og 
afhængig af fagpersonens kundskab (Bjørnholt 
and Helseth 2019a; Lev Uden Vold 2019a).
Det er afslutningsvis værd at understrege, at 
der i interviewene også er eksempler på, at 
fagpersoner i det offentlige system opfatter 
den tidligere partners handlemønster som en 
forsættelse af volden og ser de konsekvenser, 
som samvær kan have for børnene. 
 
Undersøgelsen indikerer, at samarbejdet om-
kring fælles børn kan skabe en sårbar kontekst 
for partnervold, fordi kvinden eller manden er 
bundet til den tidligere partner. Hvis ikke 
fagpersonerne har viden om partnervold og er 
rustet til at forholde sig kritisk til dynamikken 
mellem de to parter, kan volden fortsætte med 
konsekvenser for både forælder og børn.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt tiden 
efter bruddet. Vi har beskrevet dels den vold, 
som kvinderne og mændene har oplevet fra 
partneren efter bruddet, dels hvordan interview-

personer har oplevet mødet med fagpersoner  
i forbindelse med forældremyndigheds- og 
samværsordninger. Underkapitlet viser, at:

•  Næsten alle interviewpersoner udsættes for 
vold i form af overvågning og/eller chikane 
fra den tidligere partner efter bruddet,  
hvilket peger på et potentiale for at opspore 
partnervold efter et par forholdsbrud.

•  Den hyppigste form for chikane blandt 
interviewpersonerne er chikane via fælles 
børn, som fx kan bestå i ikke at overholde 
samværsaftaler eller ved gentagne gange at 
indbringe tidligere afgørelser vedrørende 
forældremyndighed eller samvær for dom-
stolene. Tilsammen indikerer det, at der i 
samværssager kan være behov for at have 
specialiseret kendskab viden om partnervold.

•  Tre af mændene og en af kvinderne har 
erfaringer med, at den tidligere partner 
ikke udleverer børnene til samvær eller 
fremsætter trusler herom. Det har betydet, 
at mændene og kvinden ikke ser deres 
børn i perioder.

•  Nogle kvinder og mænd oplever, at deres 
tidligere partner udøver en form for gas-
lighting-by-proxy gennem myndighederne 
ved fx at benægte deres voldsudøvelse og 
beskylde kvinden eller manden for at have 
psykiske lidelser. Dermed kan den tidligere 
partner forsøge at få fagpersoner til  
at betvivle kvindens eller mandens 
tro værdighed og egnethed som forælder.

•  Flere kvinder og mænd oplever, at fagper-
soner i systemet ikke har øje for, hvordan 
den tidligere partners voldelige handle-
mønster skaber en ulige magt balance som 
påvirker udgangspunktet for at indgå et 
samarbejde og forhandle på lige vilkår i 
forhold til samvær. Flere interviewpersoner 
efterspørger opmærksomhed i samværs-
sager på, hvad der kan øge barnets trivsel. 
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Resultater  
– Mænd og  
kvinder, der har 
udøvet vold

Kapitel 5
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Veje mod et liv uden vold 

I dette kapitel præsenterer vi analysen af 
interview med personer, der har udøvet vold 
mod en partner. Kapitlet er inddelt i fem 
underkapitler, som hver behandler et tema  
i processen, fra interviewpersonen møder 
partneren, til han/hun udøver vold og vejen 
mod at søge og modtage hjælp.  

De fem underkapitler behandler følgende 
temaer: beskrivelser af interviewpersonernes 
livsomstændigheder, deres voldsudøvelse og 
de situationer, hvor volden er forekommet, 
deres oplevelse med at fortælle de nære 
omgivelser om volden og deres oplevelse 
med at møde forskellige fagprofessionelle  
i forskellige sammenhænge.  

Halvdelen af interviewpersonerne er stadig 
sammen med deres partner på interviewtids-
punktet. For de interviewpersoner, der ikke 
længere er sammen med partneren, er bruddet 
sket inden for en relativt kort tidsperiode før 
interviewet. Derfor behandler analysen ikke 
tiden efter bruddet.  

Hvert underkapitel består af forskellige af-
snit, der knytter sig til det overordnede tema 
og afsluttes med en kort opsummering af 
centrale resultater. 

Kapitlet bygger på analyse af interview med 
otte personer, der har udøvet partnervold.  
Syv af interviewpersonerne er mænd, mens 
kun én er kvinde. Vi har derfor ikke fundet 
det meningsfyldt at kategorisere typer af  
erfaringer i forhold til køn, da empirien er  
for spinkel med kun én kvindes erfaringer. 
Enkelte steder omtaler mændene og kvinden 
dog selv, hvordan køn spiller en rolle for deres 
erfaringer, og her inddrages køn i analysen.  
I den resterende del af analysen omtales 
mændene og kvinden blot som interview-
personer. 
 
Som beskrevet i metodekapitlet (kapitel 2) 
dækker interviewpersonerne et bredt alders-

interval fra 26 til 58 år, og de har forskellige 
uddannelser (ufaglærte, faglærte, mellem-
uddannede og universitetsuddannede). Et  
par af de interviewede har misbrug/alkohol-
problemer, og et par af de interviewede har 
psykiatriske diagnoser. De har levet med vold  
i deres seneste par forhold imellem to og 10 år.  

Der er udarbejdet mange forskellige typo-
logier for voldsudøvere baseret på faktorer 
såsom voldens alvorsgrad og hyppighed, 
psykopatologi, konteksten for volden og 
konsekvenser af de voldelige handlinger for 
den udsatte (Devaney and Lazenbatt 2016). 
Vi benytter ikke typologier til at kategorisere 
interviewpersonerne, blandt andet fordi vi 
ikke ud fra interviewene har kunnet lave en 
kategorisering af dem inden for bestemte 
idealtyper.

Vi har søgt at blive klogere på de voldelige 
handlingers karakter, hvordan de udspiller sig 
i parforholdet, og hvilke konsekvenser volden 
har haft for den, der er blevet udsat for den. 
Ingen af interviewpersonernes partnere har 
boet på kvindekrisecenter eller mandekrise-
center eller på anden måde boet i skjul for 
udøveren. En partner har været nødsaget til 
at flytte hjem til sine forældre af hensyn til 
sin og deres fælles barns sikkerhed. 

To af interviewpersonerne har modtaget en 
dom for vold uden for en nær relation. Ingen 
af interviewpersonerne har modtaget dom  
for vold mod en partner, og ingen af de inter-
viewede fortæller, at partneren har haft kontakt 
til politiet pga. volden.  

Dette tyder på, at få af parforholdene befinder 
sig i den intimiderende ende af partnervolds-
kontinuumet. Samtidig tyder det heller ikke 
på, at vi har interviewpersoner, hvis erfaringer 
repræsenterer de svært afgrænselige dysfunk-
tionelle parforhold. Hovedparten af de volds-
udøvere, som vi har interviewet, befinder sig 
nok snarere i midt i kontinuummet. Der er 
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hermed tale om en specifik gruppe af personer, 
der har udøvet vold, og deres erfaringer og 
tanker om deres voldsudøvelse kan derfor 
ikke umiddelbart generaliseres til alle partner-
voldsudøvere.

Som beskrevet i kapitel 3 kan voldsudøvere 
befinde sig på forskellige stadier, hvor nogle 
ikke har erkendt, at de udøver vold, mens 
andre erkender, at de har et problem, og 
forsøger at ændre deres handlemønster. Alle 
interviewpersonerne har erkendt, at de har et 
problem med voldsudøvelse, og har frivilligt 
opsøgt hjælp til at holde op med at udøve 
vold.  

Hovedparten beskriver desuden, at de på 
interviewtidspunktet ikke længere udøver 
fysisk vold. Det betyder, at personer, som 
udøver vold mod en partner, men som ikke 
har erkendt dette, ikke er repræsenteret i 
undersøgelsen. Resultaterne af rapporten  
skal derfor læses med øje for, at der vil være 
personer, som udøver partnervold, der vil 
have andre erfaringer og problemstillinger 
både i forhold til erkendelse og i forhold til 
voldens karakter og hyppighed, som ikke er 
repræsenteret.
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Dette underkapitel omhandler de omstændig-
heder, som volden udspiller sig under. Under-
kapitlet består af fire afsnit. Det første afsnit 
omhandler den første tid i parforholdet,  
hvad interviewpersonerne falder for ved  
deres partner, og hvordan flytning, samliv  
og eventuelle børn påvirker relationen.  

Det andet afsnit handler om, hvordan psykiske 
og kognitive lidelser forekommer samtidig 
med voldsudøvelsen, og hvordan interview-
personerne også bruger dette som en måde  
at forklare de voldelige handlinger på. 

Det tredje afsnit omhandler misbrugspro-
blematikker, og den betydning som stoffer  
og alkohol tillægges i forhold til både par-
forholdet og voldsudøvelsen. Det sidste og 
fjerde afsnit handler om interviewpersonernes 
opvækst og de sociale forudsætninger, de hver 
især har med sig ind i deres parforhold.

Den første tid i parforholdet  
– ”Det hele er bare rosenrødt”
Størstedelen af interviewpersonerne beskriver 
den første tid i deres parforhold som meget 
positivt. De er forelskede og har store for-
håbninger om, hvad forholdet vil bringe.  
Den indledende tiltrækning, og det, de falder 
for ved den anden, beskrives som, at de har 
en masse ting til fælles. 

Alle de her ting, som jeg godt kunne lide, 
dem kunne [partner] også godt lide. Så 
det var jo bare perfekt, altså. Der var ikke 
noget der, der ikke var godt. Så jeg faldt 
for hele [partner]. Jeg faldt for hendes 
person, jeg faldt for hendes øjne for den 
sags skyld, jeg faldt for hele hende. 
(Mand, udøver af vold)

Fortællingen om den store kærlighed går igen 
i flere interview, og ingen af de interviewede 

beskriver, at de ved forholdets start tvivler på, 
at partneren er den rigtige. Herefter ændrer 
forholdet sig i takt med, at der kommer flere 
forpligtelser, og der opstår konflikter med 
partneren. For de fleste af interviewperson-
erne varer denne indledende periode med 
forelskelsen et halvt års tid eller kortere.  
For enkelte varer perioden to til tre år. 

Flere interviewpersoner har dog ikke en  
klar fornemmelse af, hvornår deres voldelige 
handlinger starter, men de beskriver, at  
forholdet på et tidspunkt udvikler sig hen 
mod voldsomme konflikter og vold. 

Og så blev vi kærester, og det har været 
det bedste, der er sket for mig. I starten 
var det bare supergodt i vores parforhold, 
men så sker der det, at man begynder 
ligeså stille at gå til hinandens grænser og 
presser hinandens grænser og prøver at 
trykke på de forkerte knapper, man ikke 
burde trykke på. Men det er ligesom i 
starten, der er man helt nyforelsket, så 
man lægger slet ikke mærke til de små 
irritationer, og når man så har været 
sammen i længere tid, så begynder irri-
tationen at komme, og så begynder man 
at blive vred. (Mand, udøver af vold)

En enkelt interviewperson har efterrationa-
liseret sig frem til, at der måske allerede har 
været afskygninger af vold ved forholdets 
begyndelse: ”[ Jeg er] ikke så meget for at 
beskrive, hvordan jeg har det eller havde det, 
inden volden startede, simpelthen fordi jeg 
kan ikke huske noget tidspunkt, hvor det ikke 
var sådan”. 

Flere interviewpersoner beskriver, hvordan 
forholdet hurtigt udvikler sig, de bliver  
hurtigt kærester og flytter hurtigt sammen  
fra efter et par uger til efter et halvt år. Det er 

5.1 Omstændigheder, der påvirker relationen
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dog ikke gældende for alle interviewpersoner, 
og for en interviewperson går der tre år, før 
de flytter sammen: ”For jeg er meget usikker 
på, om jeg skal det. Om jeg kan det. Jeg kan 
godt mærke, der er noget, som ikke er helt, 
som det skal være. Det er jeg usikker på”. Han 
er dermed den eneste, der beskriver, at han 
tidligt har en intuitiv fornemmelse af, at der  
er noget, der ikke helt er, som det skal være.  

Generelt bliver parforholdene konfliktfyldte, 
når parterne flytter sammen. Der opstår flere 
skænderier og uoverensstemmelser, og for 
nogle sker der desuden store forandringer 
som, at de får børn eller køber hus sammen. 
De tre interviewpersoner, der har børn med 
deres partner, beskriver, hvordan relationen til 
partneren bliver sværere, efter at de får børn. 
En interviewperson beskriver fx, hvordan han 
og hans partner er mere trætte og stiller 
større krav til hinanden.

Interviewer: Hvor ofte tror du, der er de 
her skænderier, hvor det bliver fysisk?
Mand: Jeg vil nok sige, at det er en gang 
om måneden eller hver anden måned, 
[der] opstår de her episoder, hvor det er 
så tilspidset. Det bliver værre efter at vi 
får børn, fordi der kræver man endnu 
mere af hinanden, og man er endnu mere 
træt. Så kan det også være, at jeg bare 
lader være med at svare eller ikke vil 
hjælpe hende, hvis der er et eller andet, 
fordi jeg simpelthen bare er vred. Så i 
stedet for at blive fysisk, så lukker jeg bare 
af. (Mand, udøver af vold) 

For en anden interviewperson, kommer der 
flere belastende omstændigheder, samtidig 
med at han skal være far. Han renoverer et 
fritidshus, han får et nyt arbejde og afbryder 
kontakten med sine forældre, samtidig med 
at han får et barn.

Og der kulminerer det lidt for mit ved-
kommende, det her med, at hun har født, 

og lige pludselig så står jeg… jeg går ned 
med stress igen, jeg kan ikke være den far, 
jeg gerne vil være, og jeg kan ikke… jeg 
ville virkelig gerne, men kunne ikke, og 
jeg kunne slet ikke overskue det, og så 
havde jeg nogle tilbagefald efterfølgende, 
også efter at hun havde født. (Mand, 
udøver af vold)

De interviewpersoner, der har levet i sammen-
bragte familier, beskriver også, hvordan denne 
familiekonstellation kan være udfordrende  
for relation til partneren. Interviewpersonerne 
og deres partnere kan fx have forskellige 
måder hvorpå og regler for, hvordan de  
er sammen med både deres egne børn og 
partnerens børn, der skal skabes enighed 
omkring. For en interviewperson starter de 
voldelige handlinger med, at hun selv får et 
barn og fx bliver jaloux, når partneren bruger 
tid med sine børn fra et tidligere parforhold.

Psykiske problemer som forklaringsramme
Nogle af interviewpersonerne har psykiske 
eller kognitive lidelser, såsom ADHD, per-
sonlighedsforstyrrelse, stress og depression, 
og beskriver disse lidelser som en medvirkende 
årsag til, at de har udøvet vold. En interview-
person beskriver, hvordan hans ADHD- 
diagnose har betydning for den vold, han 
udøver. 

Det var hen imod det tredje år, hvor jeg 
begynder at blive mere voldelig og mere 
aggressiv og mere impulsstyret. Og jeg  
får virkelig svært ved at forstå tingene og 
min sygdom (…) Op til det tredje år får 
jeg et medicinskifte, og det er også rigtig 
hårdt, og det er også megahårdt for  
[partner]. Det får jeg på grund af min 
ADHD. Det er ikke en undskyldning for 
det, jeg har gjort, og jeg ved godt, det er 
forkert. Men det er bare heller ikke nemt 
med min ADHD og det medicinskifte. 
Det var virkelig hårdt for mig psykisk. 
(Mand, udøver af vold)
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Interviewuddraget illustrerer, hvordan han 
knytter sin voldsudøvelse sammen med  
ADHD-diagnosen og et medicinskifte. Han 
fortæller senere, at han er frustreret over sine 
psykiske vanskeligheder, som også har gjort, 
at han har haft selvmordstanker, og at han 
”trak det lod med ADHD”, som gør det 
svært for ham at få et job og indgå i sam-
fundet på samme vis som andre.  

Han fortæller, at han nogle gange glemmer, 
at det ikke er hans kærestes skyld, at han  
har ADHD. Han beskriver, hvordan fru-
strationerne over ADHD-diagnosen nogle 
gange kommer til udtryk i form af vold mod 
partneren. Samtidig bliver diagnosen også en 
måde, hvorpå han kan fralægge sig noget af 
ansvaret, fordi ”ADHD gør, at jeg er meget 
impulsstyret og meget hurtigt handlende”.  

En anden interviewperson beskriver, at hans 
aggressivitet er startet samtidig med en  
depression, og en tredje interviewperson 
beskriver, at han har fået stillet en diagnose 
gennem psykiatrien. 

Så var jeg enten helt hernede, eller så var 
jeg helt heroppe, og når jeg er helt her-
oppe, så var jeg enten rigtig glad eller 
rigtig sur eller rigtig hidsig, og hvis jeg 
var helt hernede, så var jeg rigtig trist.  
Og diagnosen har vi jo så fundet ud af 
efterfølgende. (Mand, udøver af vold)

For nogle interviewpersoner bliver en psykisk 
diagnose anvendt som forklaring på deres 
humørsvingninger og aggressivitet. Diag-
noserne er baseret på en psykiatrisk vurdering 
af deres sindstilstand og handlemønstre, men 
bruges af både interviewpersonerne selv og 
andre som forklaringsramme for deres volds-
udøvelse.  

Ovenstående interviewperson beskriver, 
hvordan diagnosen gør det lettere for ham at 
få hjælp i psykiatrien og hos kommunen og 

gør det lettere for omgangskredsen og ham 
selv at forstå, hvorfor han har udøvet vold. 
Dermed bliver lidelsen også en forklarings-
ramme, der er med til at eksternalisere ansvaret 
for de voldelige handlinger.

Brugen af rusmidler  
– ”Alkohol, det er en satan”
To interviewpersoner har problemer med 
alkohol og/eller stoffer, og en af dem fortæller, 
at partneren også har et alkoholmisbrug. En 
interviewperson har altid levet et dobbeltliv 
med misbrug ved siden af en ellers normal, 
velfungerende hverdag. Han oplever, at par-
forholdet bidrager til, at misbruget tager til, 
fordi han kan være sig selv sammen med 
hende. 

Og så tog mit alkohol- og mit stofmis-
brug stille og rolig til i vores forhold. (…) 
Og så var jeg egentlig tilbage i det gamle, 
hvor jeg skulle gå og gemme det og lyve 
over for [partner]. Der er hun bare så 
pisseirriterende, at… hun er ikke kon-
fliktsky, hun konfronterer mig med det, 
og så er det så, at alle de her situationer 
de begynder at hidse sig op, hvis man kan 
sige det sådan, og blive voldelig og fysisk. 
Fordi jeg bliver konfronteret – og bliver 
konfronteret med sandheden, jo, selvom 
jeg prøver at lyve mig uden om den. Og 
så er det så, det eskalerer. (Mand, udøver 
af vold) 

Misbruget leder til konfrontationer med 
partneren, hvor interviewpersonen udøver 
vold. For en anden interviewperson har både 
han selv og partneren brugt alkohol til at 
slippe væk fra virkeligheden og fra deres 
relationelle konflikter. De gange, hvor han 
har udøvet vold, har de begge været påvirkede 
af alkohol.
 

Og så endte det op med, at jeg fik for 
meget at drikke. Så meget at drikke, så 
jeg ikke kan huske, hvad jeg har lavet.  
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Og det er jo megadumt, når jeg trods alt 
har oplevet, at det er gået galt for mig. 
Men det er det, der er sket. Det er kun 
sket, når jeg har været så fuld, så jeg ikke 
ved det. Jeg kan ikke huske det. (Mand, 
udøver af vold)

Han beskriver desuden, hvordan alkohol-
indtaget medfører, at han ikke er i stand til  
at huske den vold, han har udøvet. En anden 
interviewperson drikker ikke længere alkohol, 
fordi han har erfaret, at han kan udøve vold, 
når han er alkoholpåvirket. 

Men alkohol det er en satan. Så tillader 
man sig at gøre nogle ting, som man 
ellers ikke ville have gjort. Det har vi slet 
ikke været inde på, men i en lang periode 
stoppede jeg stort set med at indtage 
alkohol, simpelthen fordi konsekvenserne 
var, at hvis både jeg og hun indtog alko-
hol på samme tid, så clashede vi. Fordi vi 
accepterede at sige nogle ting til hinanden, 
som vi ellers ikke ville gøre. Så jeg drikker 
ikke særlig meget alkohol. (Mand, udøver 
af vold)

Et par andre interviewpersoner oplever, at 
deres partner drikker for meget, hvilket også 
er med til at eskalere konflikter i relationen. 
På den måde får alkohol og andre rusmidler 
en central rolle i flere af interviewpersonernes 
fortællinger om, hvorfor de har udøvet vold, 
dels fordi rusmidlerne gør, at interviewperso-
nerne oplever, at de selv og/eller deres partner 
mister nogle sociale hæmninger og derfor gør 
ting, de ellers ikke ville gøre, dels fordi rus-
midlerne giver anledning til konfrontationer 
og diskussioner om, hvorvidt de skal indtages. 

Udøverens opvækst – ”Jeg har været rigtig 
forpint af mine forældre”
Størstedelen af interviewpersonerne fortæller 
direkte eller indirekte om en opvækst præget 
af skænderier, konflikter og voldsom sprog-
brug. Flere af dem har oplevet både fysisk og 

psykisk vold i barndommen, og flere af dem 
beskriver, at deres forældre har eller har haft 
et misbrug eller psykiske problemer.  

Hovedparten af interviewpersonerne har 
således haft en opvækst præget af omsorgs-
svigt på forskellig vis. Den psykiske vold fra 
en forælder eksemplificeres således af en af 
interviewpersonerne: 

Jamen, det bedste eksempel er, at han 
siger: ”Godmorgen”, og så tror jeg, at jeg 
siger: ”Godmorgen” eller sådan et eller 
andet teenageagtigt, og så fortæller han 
mig: ”Ved du hvad, kammerat, når jeg 
siger godmorgen, så gider jeg kraftedeme 
ikke at have smidt en spand lort i hovedet”. 
Jeg har været fuldstændig lammet, jeg har 
slet ikke fattet noget. Jeg har slet ikke 
fattet, har jeg glemt at sige goddag? 
(Mand, udøver af vold)

Interviewpersonerne omtaler dog sjældent 
forældrenes handlinger som vold. Flere af 
dem beskriver, hvordan deres far har kastet 
ting efter dem eller andre familiemedlemmer, 
eller hvordan deres far har skubbet deres mor, 
uden at de karakteriserer disse handlinger 
som vold. Forældrene – særligt fædrene – bliver 
i stedet beskrevet som nogle, der let bliver 
aggressive, og som kan være meget opfarende. 

Jeg har jo været vokset op i en familie, 
hvor der har været enormt mange aggres-
sioner i luften hele tiden, spændinger. Så 
for mig er det meget normalt, at der er 
aggressioner. Man bander og svovler over 
for hinanden. Ikke at det har været fysisk 
på noget tidspunkt, men det er meget 
normalt for mig. (Mand, udøver af vold)

Selvom interviewpersonen her understreger, 
at der ikke har været fysisk vold, fortæller  
han senere i interviewet, hvordan aggression 
familiemedlemmerne imellem kunne komme 
til udtryk. Han beskriver blandt andet en 
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episode, hvor han ”brydes” med sin far i en 
sådan grad, at politiet bliver tilkaldt. Han 
afslutter fortællingen således: ”Men ikke med 
knytnæver, men hvor vi brydes. Så, igen... 
Ikke mere end jeg forestiller mig i så mange 
andre familier”. Interviewpersonen ser ikke 
dette som en oplevelse, der adskiller sig fra 
andre familier, fordi det ikke er ”med knyt-
næver”.  

Dette kan ses som et eksempel på, hvordan 
der kan ske en form normalisering af voldelige 
handlemønstre i en familie (Lundgren 
2004a). Selv efter at interviewpersonen har 
erkendt og fået hjælp til sin egen voldsud-
øvelse, bliver det at ”brydes” med sin far i en 
sådan grad, at politiet tilkaldes, ikke opfattet 
som en episode, der adskiller sig fra, hvad der 
sker i andre familier.  

En anden interviewperson har oplevet, at 
hans far har kastet med ting, men ikke har 
slået, og fortæller om en opvækst præget af 
forældrenes skiftede humør og aggressive 
handlinger. 

Så min far er heller ikke stolt af det, men 
han har kastet en øldåse efter mig og en 
sækkevogn. Han kastede først øldåsen, 
men ramte ikke, og så råbte jeg: ”Ha ha, 
du ramte ikke, din idiot”. Og så kastede 
han en sækkevogn efter mig, men den røg 
ikke så langt. [Griner]. Den var tungere, 
så den kunne han ikke kaste så langt. 
Men jeg husker det tydeligt, og at jeg lige 
gjorde nar ad ham, at den ikke ramte, den 
øldåse. Men han har aldrig nogensinde 
slået. (Mand, udøver af vold)

Det at være offer for noget uretfærdigt kan 
fremkalde følelser af skam. Det kan opleves 
som skamfuldt, fordi den, der blev udsat for 
handlingen, kan opfatte sig selv som for 
passiv eller svag til at forhindre situationen 
(Gilligan 2003). Det, at fortælle om situa-
tionen som, ”at man brydes”, indebærer to 

ligeværdige parter, og ikke en, der har udøvet 
vold, og en, der blevet udsat for vold.  

Flere interviewpersoner tager således afstand 
fra at være ofre for deres opvækst. En inter-
viewperson nævner efter interviewet, at faren 
slog moren, men understreger samtidig:  
”Det er ikke fordi, at jeg er mærket af det 
eller noget, jeg kan bare huske det”. Selvom 
mange af interviewpersonerne fortæller om 
deres barndom på en måde, hvor de tager 
afstand til at blive set som ofre for den, så 
kobler nogle af dem også deres egen volds-
udøvelse sammen med opvæksten.

Men det kunne godt skyldes, at jeg har 
det [aggressivitet] derfra, og det er ærger-
ligt. Det er da lidt surt, men sådan er det. 
Jeg har bare sagt til mig selv, at jeg ikke 
ville være som min far. Når jeg får børn 
på et tidspunkt, vil jeg helst ikke være så 
aggressiv og bande og svovle over dem og 
sådan noget. Jeg vil prøve ikke at være 
som min far. Ikke at min far var en dårlig 
far, men det der aggressive noget, det vil 
jeg helst ikke tage med til mine børn. 
(Mand, udøver af vold)

Samtidig tilbyder en barndom med vold fra 
forældrene en forklaringsramme, der fratager 
interviewpersonerne en del af ansvaret for 
deres voldelige handlinger. Det at være uden 
ansvar og skyld er noget af det, der afgør, 
hvorvidt en person kan få tildelt sympati  
fra omverdenen (Clark 1997). Derfor kan  
en forklaringsramme, der lægger ansvaret 
over på andre, være fordelagtigt for en person, 
hvis man ønsker at få sympati fra andre.  
At årsagen til de voldelige handlinger er 
opvæksten, bliver også fremhævet af andre 
interviewpersoner.
 

Jeg har oplevet min mor som grænseover-
skridende og uretfærdig over for min far. 
Men han har fundet sig i det langt hen ad 
vejen, ligesom bidt det i sig, indtil han 
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simpelthen ikke kunne mere, og så eks-
ploderede han. Så jeg har set min far 
kaste en kontorstol igennem stuen. Og så 
har jeg set ham skubbe min mor også. 
Men jeg har ikke set ham… han har ikke 
slået hende. Altså, jeg er glad for, at han 
ikke slog hende. Fordi jeg tænker, at det 
kunne være, at jeg så også ville komme til 
at gøre det. Ens underbevidsthed er bare 
stærkere, end man lige tror. Det er jo 
meget interessant, at jeg har set min far 
skubbe min mor, og jeg har også skubbet 
to kærester. Det er for meget, når de 
kommer for tæt på, ikke? Så jeg tænker 
egentlig, at det stammer tilbage derfra. 
(Mand, udøver af vold) 

Forklaringen på voldsudøvelsen bliver dermed 
rationaliseret ved at drage paralleller mellem 
forældrenes opførsel og sin egen som: ”min 
far skubbede min mor, og jeg har skubbet 
mine kærester”. Den turbulente opvækst 
bliver dermed benyttet som en forklarings-
ramme for deres egen voldsudøvelse. Samtidig 
tager størstedelen af interviewpersonerne 
afstand fra at skulle ses som ofre for deres 
opvækst.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt, hvilke 
omstændigheder der påvirker parforholdet, 
og hvordan de interviewede mænd og  
kvinden, der har udøvet vold, benytter disse 
omstændigheder i deres beskrivelser og  
forklaringer af deres voldelige handlinger. 
Underkapitlet viser, at: 

•  Interviewpersonerne beskriver en ind-
ledende tiltrækning og positiv tid, hvor-
efter deres konflikter starter. For nogle 
begynder de voldelige handlinger, når de 
flytter sammen, for andre når de får børn. 

•  Nogle af interviewpersonerne beskriver 
en sammenhæng mellem deres voldelige 
handlinger og psykiske og kognitive 

lidelser eller brug af rusmidler, som kan 
være med til at eksternalisere følelsen af 
ansvar for deres voldelige handlinger.

•  Hovedparten af interviewpersonerne  
er vokset op i hjem, der beskrives som 
dysfunktionelle og præget af aggressi-
vitet. De benytter dette som forklarings-
ramme for deres voldelige handlinger, 
men tager samtidig afstand fra at skulle 
ses som ofre grundet hændelser i barn-
dommen. 
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I dette underkapitel beskriver vi de voldelige 
handlinger og de følelsesmæssige reaktioner, 
der opstår hos mændene og kvinden, inden 
de agerer voldeligt. 

Underkapitlet består af fem afsnit. I det første 
afsnit beskriver vi, hvordan størstedelen af 
interviewpersonerne fortæller, at de har svært 
ved at huske volds episoderne. I andet afsnit 
sætter vi fokus på partnerens handlinger og 
de følelser, som handlingerne afføder hos 
interviewpersonen. 

I tredje afsnit sætter vi fokus på følelsen 
vrede, og hvordan den spiller sammen med 
andre følelser. I fjerde afsnit beskriver vi følel-
serne usikkerhed og jalousi, og hvordan disse 
følelser hænger sammen med voldsudøvelsen. 
I femte og sidste afsnit sætter vi fokus på 
voldens funktion, hvilken rolle de voldelige 
handlinger spiller for udøveren, og hvilke 
årsager der kan være til, at det kan være svært 
at stoppe med at udøve vold.

Problemer med at huske volden – ”Jeg er 
nok ikke den helt rigtige at spørge”
Mens mange af interviewpersonerne i under-
søgelsen, der har været udsat for partnervold, 
giver detaljerede beskrivelser af volden, er det 
langt sværere for de interviewpersoner, der 
har udøvet vold, at huske volden i detaljer. 
Det bliver blandt andet tydeligt i to inter-
view, som er foretaget med henholdsvis den 
voldsudsatte partner og partneren, der har 
udøvet vold i parforholdet. Her kan kvinden, 
der har været udsat for vold, i højere grad give 
konkrete eksempler på voldelige handlinger, 
og hun har også lettere ved at fortælle om 
første voldsepisode. 

Mange af de interviewede voldsudøvere 
sætter også selv ord på, at de har svært ved at 
gengive episoderne med vold og har problemer 

med at huske dem. Som en interview person 
beskriver: ”Problemet er, at jeg er ikke så 
god… jeg er nok ikke den helt rigtige at 
spørge om, hvad der skete, fordi jeg kan ikke 
fornemme det. Jeg fornemmer bare, at jeg har 
et problem, og det skal løses nu”.  

Ifølge den norske voldsforsker Per Isdal kan 
vold forstås som et angreb og i dette angreb 
bliver den, der udøver vold, meget fokuseret 
på den person, som de udsætter for vold. 
Derfor vil udøveren typisk have det snævreste 
billede af situationen med vold (Isdal 2002, 
158). Størstedelen af interviewpersonerne 
giver også udtryk for, de ikke kan huske den 
første gang, hvor de udøvede vold. De giver 
forskellige begrundelser for, hvorfor de ikke 
kan huske dem. 

Der har været så mange gange, hvor jeg 
har været det, at det er svært at huske den 
første gang. Så jeg kan ikke helt huske 
det. Jeg tror bare, når der er gået så lang 
tid, så er den bare blevet slettet, og alt det 
andet er blevet lagt oveni. Jeg kan ikke 
huske første gang, jeg gjorde det. Det er 
gået så stærkt, og der har været bare flere 
og flere gange af det. (Mand, udøver af 
vold)

Nogle beskriver på denne måde, at der har 
været så mange episoder med vold, at det 
bliver svært for dem at skelne imellem situa-
tionerne. Andre interviewpersoner beskriver, 
at volden starter gradvist, og at det derfor er 
svært at sætte ord på, hvornår de begynder at 
udøve vold.

Jeg har prøvet at tænke meget over,  
hvornår det starter. Det starter jo ikke 
med, at hun får en på lampen eller sådan 
noget. Det starter med... længe før det... 
Før vi flyttede sammen med, at jeg bliver 

5.2 Følelsesmæssige reaktioner før de voldelige handlinger
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sur og går min vej. Kaster med en eller 
anden pose, vi har været ude at handle. 
Sådan noget. Så det er i virkeligheden 
mere nogle aggressive handlinger, som 
der bliver bygget ovenpå hele vejen, synes 
jeg. Jeg kan ikke huske det. Jeg ville gerne 
kunne pinpointe det. Det ville være vildt 
fedt. Men det kan jeg simpelthen ikke. 
Fordi det er sådan en langsom bevægelse. 
(Mand, udøver af vold)

Nogle af de interviewpersonerne er af den 
opfattelse, at deres partner nok bedre kan 
huske, hvad der er sket. Derfor er det svært  
at danne et fyldestgørende billede af den 
vold, de har udøvet. I interview med personer, 
der har udøvet vold, får vi derfor formentlig 
kun afdækket dele af den fysiske og psykiske 
vold, som de har udøvet. Det er heller ikke 
sikkert, at de endnu har forholdt sig til alle 
de forskellige former for vold, der er, og de  
kan derfor godt have udøvet fx voldelige 
materielle eller seksualiserende handlinger 
uden selv at opfatte dette som vold. 

Vi finder det derfor ikke meningsfyldt at lave 
uddybende beskrivelser af volden og kate gori-
sere den på samme måde som i kapitel 4.2 i 
analysen af de voldsudsattes erfaringer. Vi har 
fravalgt kategoriseringen, fordi interview-
personerne selv beskriver, de nok ikke er de 
bedste til at beskrive den vold, de har udøvet. 
Derimod er de bedre til at beskrive de situati-
oner, der har ledt op til deres voldsudøvelse.

Men hvornår det startede med at være 
voldsomt, det kan jeg ikke vurdere. Jeg 
har problemer med at huske, hvad jeg har 
gjort, og hvornår jeg har gjort det. Jeg har 
lidt nemmere ved at forsøge at identifice-
re hvorfor, fordi jeg har brugt så meget 
tid på at tænke over det. Men episoderne 
har jeg meget svært ved at erindre. 
(Mand, udøver af vold)

I de følgende afsnit beskriver vi noget af den 
vold, interviewpersonerne har udøvet, men vi 
har et særligt fokus på de følelser og situatio-
ner, der går forud for voldshandlingerne, og 
som voldsudøvelsen bliver en reaktion på.

Partnerens handlinger  
– ”Det føltes uretfærdigt”
Mens andre studier peger på, at udøvere  
kan have en stor grad af bebrejdelse af deres 
partnere, er det ikke kendetegnende for de 
personer, vi har interviewet, der mange gange 
i løbet af interviewene udtrykker, at ”Det er 
fandeme synd for hende”, ”Det er ikke hendes 
skyld” og ”Det er mig, som der er udøver”.  

De interviewpersoner, vi har været i kontakt 
med, har alle gennemført eller er i gang med 
et specialiseret terapeutisk forløb. Vi må 
derfor også gå ud fra, at det at tage ansvar  
for egne handlinger har været en del af dette 
forløb, hvilket derfor også kan være med til  
at forklare, hvorfor hovedparten af interview-
personenerne ikke tillægger deres partner 
ansvaret for den vold, som de har udøvet.  

Selvom interviewpersonerne fortæller, at 
voldsudøvelsen ikke er deres partners skyld, 
fylder partnerens handlinger fortsat meget  
i deres fortælling om, hvorfor de har udøvet 
vold. I nærværende afsnit vil vi dykke nærmere 
ned i dette.  

Selvom nogle af interviewpersonernes partnere 
har gjort ting, som kan opfattes urimelige, 
har vi ikke ønsket at vurdere, hvem der bærer 
ansvaret for de relationelle konflikter. Vi 
ønsker at se på de følelser, som voldsudøveren 
oplever som reaktion på partnerens handlinger. 
Vi forstår ikke partnerens handlinger som 
nogle, der nødvendigvis ville lede til vold, hvis 
de var sammen med en anden person. Det,  
vi udforsker, er derfor interviewpersonernes 
beskrivelser af de følelser, der går forud for 
deres voldelige handlinger og ikke parfor-
holdets relationelle dynamik. 
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Størstedelen af interviewpersonerne beskriver, 
hvordan deres voldsudøvelse ofte opstår som 
en reaktion på, at de ikke føler sig forstået af 
partneren. En af interviewpersonerne giver et 
eksempel på, hvordan hans partners jalousi og 
efterfølgende afvisning af ham er med til at 
udløse, at han handler voldeligt.

Når vi så skal hjem, så er det der, jeg  
mærker hendes vrede. Hun tager afstand 
fra mig og vil ikke lade mig tale ud og har 
det med at vende ryggen til mig. Og der er 
det, at jeg tænder af. For mangel på ikke  
at blive i stand til at blive forstået og ikke 
være i stand til at forklare, hvorfor man 
gjorde, som man gjorde. Og i øvrigt sige: 
”Der er ikke noget at være jaloux over, jeg 
har ikke foretaget mig noget, der kunne 
være et problem”. (Mand, udøver af vold)

I overstående interviewuddrag tydeliggør 
interviewpersonen, hvordan han oplever, at 
hans partner afviser ham og ikke lader ham 
tale ud, hvorefter han fortæller, at han ”tænder 
af ”. Han giver dermed udtryk for, hvordan 
hans voldsudøvelse bliver en reaktion på ikke 
at føle sig forstået og på at blive afvist.  

De amerikanske sociologer Thomas J. Scheff 
og Suzanne M. Retzinger beskriver, hvordan 
skam i form af følelser af afvisning eller 
utilstrækkelighed kan udløse vold. De skelner 
mellem åbenlys skam og en form for under-
trykt skam. Mange følelser af skam er normalt 
undertrykte, og i stedet for at forholde sig til 
følelser af skam vil de, der er blevet ydmyget, 
ofte forsøge at ydmyge den, de føler, ydmygede 
dem. På den måde kan en konflikt eskalere 
(Scheff and Retzinger 1997, se også Gilligan 
2003).  

Det er derfor ikke underligt, at partnerens 
handlinger fylder en del i interviewpersoner-
nes fortællinger, da netop følelsen af afvisning 
kan være noget af det, der udløser skam og 
dermed vold. En anden interviewperson 

beskriver, hvordan det, at partneren ikke 
lytter til ham, gør, at han opfattes ”forkert”. 

Hun havde sådan et mønster med at 
afbryde og ikke rigtig lytte til, når jeg 
taler. I stedet for at lytte og prøve at 
forstå, hvad jeg sagde. Så var der bare 
modstand, og jeg var forkert (…) Det  
var, som om at det kunne hun ikke rigtig 
håndtere, at hun skulle ændre på sine 
egne mønstre. (Mand, udøver af vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan manden 
kan opleve en følelse af at blive afvist og mis-
forstået. Uoverensstemmelser i et parforhold er 
uundgåelige, det er derfor også uundgåeligt, at 
begge parter vil opleve følelser af fx at være 
utilstrækkelig og at blive afvist. Når sådanne 
følelser af skam ikke anerkendes og udtrykkes, 
fortager de sig ikke, men kan i stedet resultere 
i vold (Scheff and Retzinger 1997).  

Isdal beskriver, hvordan nogle mennesker 
udøver det, han kalder for situationsvold.  
De situationer, hvor situationsvolden opstår, 
er oftest situationer, hvor de fleste mennesker 
må forventes at føle sig irriterede over situati-
onen. Mennesker med denne form for volds-
problematik bliver aggressive, når de bliver 
frustrerede eller usikre. For mennesker, der 
udøver situationsvold, ligger afmagten i selve 
situationen, eller i oplevelsen af situationen, 
når udøveren oplever ikke at have kontrol 
over situationen eller føler sig truet eller over-
hørt (Isdal 2002, 201). En anden interview-
person beskriver en episode, hvor han har 
brugt vold.

Og så står jeg og vasker op, og så kommer 
hun hen og stikker hovedet ind i ansigtet 
på mig og siger, at jeg ikke skal snerre  
ad hende. Og så skubber jeg hende væk.  
Det kalder hun at slå. Men jeg skal jo 
selvfølgelig heller ikke skubbe. Selvfølgelig 
skal jeg ikke det. Og når så gæsterne er 
gået, så kommer hun en gang mere hen 
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til mig, og så stiller hun sig sådan her og 
skriger mig ind i ansigtet og skriger ad 
mig, at sådan skal jeg ikke opføre mig, og 
jeg skal aldrig slå hende. Så står jeg lidt og 
kigger lidt på hende og siger: ”Så stopper 
vi”, ikke? Og så begynder hun at skubbe  
til mig, og så er jeg stærkere end hende. 
Og så får hun et par slag. I ansigtet. Et  
par lussinger. (Mand, udøver af vold)

Ovenstående interviewperson sætter i inter-
viewuddraget også fokus på sin egen fysiske 
styrke. Han beskriver, at hans daværende 
partner også er frustreret over situationen  
og også skubber ham. Interviewpersonen 
be skriver flere gange, hvordan de begge 
udøver psykisk vold mod hinanden, men 
idet han er stærkere end hende, får hans 
fysisk voldelige handlinger en anden betyd-
ning. Flere interviewpersoner beskriver 
lignende situationer. 

Mand: Så har vi siddet ved siden af  
hinanden, så har hun slået sådan ned i 
mit lår, og så har jeg slået tilbage ned i 
hendes lår. Og så er hun blevet sur over, 
at jeg slog, hvilket inde i mit hoved er 
fuldstændigt uretfærdigt, eftersom hun 
startede med at slå, men det er jo sådan 
lidt en åndsvag parforholdsdiskussion. 
Det er forkert begge dele. 
Interviewer: Har hun slået tilbage, når 
du har slået?
Mand: Ja. Nej… nej, nej, ikke hvis jeg har 
slået først. Det har stoppet det.  
(Mand, udøver af vold)

Situationen bliver en anden, når han slår,  
end når hun slår, og selvom det kan virke  
helt urimeligt, så har det fysiske styrkeforhold 
en central indflydelse på, hvordan det at blive 
slået opfattes, og hvor bange man bliver for 
den anden person. Hermed bliver køn også  
et forhold, som får en væsentlig betydning,  
da mange mænd er fysisk stærkere end deres 
kvindelig partner. Den kvindelige interview-

person beskriver også, hvordan hun tror,  
at hendes fysiske vold nok har gjort mere 
psykisk ondt end fysisk ondt.

Jeg ved heller ikke, hvor ondt det fysisk 
har gjort på ham. Sikkert nok nogle  
gange. Det er ikke, fordi jeg har slået  
ham i ansigtet. Jeg har nok slået ham  
på skulderen og taget fat i ham. Men 
selvfølgelig har det gjort psykisk ondt. 
(Kvinde, udøver af vold)

Tre af de mandlige interviewpersoner  
be skriver desuden, at deres partner har  
udøvet psykisk vold mod dem. De beskriver, 
at de er blevet råbt ad og har været udsat for 
nedvurderende sprogbrug og gentaget kritik.  
En interviewperson beskriver, hvordan  
partnerens handlinger får ham til at reagere 
fysisk voldeligt, og hvilke strategier han har 
udviklet for at undgå dette.

Jeg har eksempler på, at jeg er gået ind  
på et af værelserne og har låst mig inde. 
Og så står hun og slår på døren og råber 
og skriger ad mig. Og de grelle eksempler 
er, at det bliver hun ved med til søndag 
aften, fordi så drikker hun bare igen 
lørdag morgen og søndag morgen. Det 
har været svært for mig at takle. Og så 
har jeg lavet den fejl et par gange at have 
drukket sammen med hende. Fordi jeg 
ikke orkede at flygte fra det. Det er en 
megafejl. For så er jeg inde i situationen, 
og så har der været de der fire gange 
mere, hvor jeg har slået hende. (Mand, 
udøver af vold)

På denne måde fylder de relationelle konflikter 
og partnerens handlinger meget i interview-
personernes beskrivelser af, i hvilke situationer 
de har brugt vold, hvor volden ofte opstår  
som en reaktion på, at de ikke har følt sig 
forstået, eller at de på andre måder har følt  
sig ydmygede eller uretfærdigt behandlet.
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Vrede – ”Vreden begynder at tage  
selvkontrollen fra mig”
Vrede er en følelse, der ofte omtales som 
udløsende for, at mennesker udøver vold,  
og ord som ”gal”, ”vred” og ”sur” fremkom 
gen tagende gange i empirien. Vreden træder 
frem som den følelse, interviewpersonerne 
bedst kan sætte ord på: ”jeg kan blive så gal, 
når hun begynder at sige mig imod eller 
noget, hvor jeg ved, jeg har ret”. Interview-
personerne beskriver vreden som en følelse, 
der overtager dem og bliver styrende for deres 
handlinger. 

Jamen det er jo de her ting, hvor jeg kan 
mærke, at vreden begynder at tage selv-
kontrollen fra mig, hvor jeg bliver et barn 
igen. Hvor jeg ligesom kan tænke, nu er 
det ikke mig, der bestemmer mere. Nu er 
det mine følelser, der bestemmer. (Mand, 
udøver af vold)

Interviewpersonerne beskriver dette på for-
skellige måder. En interviewperson beskriver 
fx voldsudøvelsen som en situation, hvor  
”reptilhjernen tager over” og han enten kan 
kæmpe eller flygte, og hvordan han ikke selv 
har nogen kontrol over, hvad hans reaktion 
bliver. Herigennem skabes der en sproglig 
eksternalisering i forhold til ansvaret for de 
voldelige handlinger. 

Jeg havde sådan ud-af-kroppen-oplevelse, 
hvor jeg kunne se mig selv oppefra, lige… 
altså dér, hvor jeg var allermest hidsig, hvor 
vi stod og råbte, og jeg havde knytnæve og, 
du ved, hvor jeg bare står og siger… alt i 
mig, det råber bare stop, altså virkelig. Og 
så får jeg sådan en rigtig ulækker oplevelse 
af, at jeg kan se mig selv oppefra, hvordan 
det her det foregår lige nu, men jeg kan 
ikke gøre noget, jeg kan ikke stoppe det,  
jeg kan ikke… jeg kan ikke kontrollere  
det. Jeg er bare så hidsig, jeg kan slet ikke 
kontrollere det, selvom alt inden i mig 
skriger stop, stop, stop, det duer ikke  

det her, jeg kan slet ikke styre det. Over-
hovedet ikke. Så det er det, der har været 
skræmmende. (Mand, udøver af vold)

Ifølge flere forskere ligger der dog altid  
en følelse af skam bag vreden (Scheff and  
Retzinger 1997; Gilligan 2003). Flere inter-
viewpersoner beskriver, hvordan det gennem 
terapi at blive opmærksom på de følelser, der 
kommer forud for vreden, har hjulpet dem til 
at handle ikkevoldeligt. 

Som sagt er det at forstå, hvilke følelser 
der er. Fordi faktisk i bund og grund er 
det, fordi jeg har været ked af det. Selv-
følgelig er jeg blevet vred, men hvad er 
der bag? Hvorfor er jeg blevet vred? At 
forstå det, det synes jeg, er det, der har 
hjulpet mig. Og at være i stand til at gøre 
noget ved det, før jeg eksploderer. Det er 
det, der har hjulpet mig meget. (Kvinde, 
udøver af vold)

Interviewpersonen sætter her ord på, hvordan 
hendes vrede egentlig bunder i, at hun er 
blevet ked af det. En mandlig interview-
person kobler tendensen til at blive vred 
fremfor ked af det sammen med kulturelle 
idéer om maskulinitet. 

(…) noget om mænd, om at de har lært 
ikke at måtte være sårbare og ikke at 
måtte være svage, og hvis du ligesom 
udelukker de muligheder, og siger: ”Det 
blev jeg faktisk ked af, du sagde”, så bliver 
der et meget, meget lille spekter og en 
meget lille handlemulighed for at reagere, 
hvis noget er uretfærdigt. ”Jeg bliver 
faktisk ked af, du siger, jeg ikke har  
støvsuget, når jeg nu har gjort mig umage 
med at støvsuge, for eksempel”. Hvis man 
nu kunne sige den sætning i stedet for 
bare at sige: ”Jeg vil kraftedeme aldrig 
støvsuge mere” [vred stemmeføring], 
altså, det var så også en mulighed at svare 
det. At kunne have respekt for, at der er 
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flere følelser end vrede, som er den, der 
for mig også er den allertydeligste. Den 
larmer mest. Og det gør den faktisk ved 
alle mennesker, synes jeg. Hvis man er 
vred, så larmer folk mere, end hvis de er 
kede af det. (Mand, udøver af vold)

Interviewpersonen peger dermed på, hvordan 
sociale normer og forventninger knyttet til 
køn kan begrænse mænds handlemuligheder, 
fx når mænd ikke forventes at give udtryk for 
at blive sårede og kede af det, hvilket kan 
efterlade en følelse af kun at have mulighed 
for at udtrykke vrede. Andre studier finder 
ligeledes, at mænd og kvinder ofte reagerer 
forskelligt på skamlige følelser, og at mænd i 
langt højere grad end kvinder har en tendens 
til at undertrykke skam og i stedet blive vrede 
(Scheff and Retzinger 1997).

Usikkerhed – ”Jeg har det rigtig skidt ind
vendigt, og jeg lader det gå ud over andre”
Størstedelen af beskrivelserne af situationer, 
hvor volden er opstået, har fokus på partnerens 
handlinger og på relationelle konflikter, men 
enkelte interviewpersoner beskriver også 
episoder, der ikke udspringer af en relationel 
konflikt, men i stedet af en indre konflikt. 

Der har været episoder, hvor jeg har slået 
hende, uden at det har haft noget som 
helst med hende at gøre. Hvor det kun 
har været mig. Og det kunne være ingen 
ting. Det er det, jeg siger med, at jeg 
kunne have spildt en kop te, og så kunne 
jeg køre op, og ligesom i min familie, så 
har de det med at… ligesom jeg så også 
har. Vi kører hinanden op i en spids.  
Vi bliver bare ved, og tankerne kører.  
Vi bliver mere og mere hidsige over 
fuldstændig irrelevante, ligegyldige ting. 
Indtil vi så eksploderer. Og det gør vi 
højlydt. Og nogle gange går det ud over 
andre. (Mand, udøver af vold)

Oplevelsen af at blive fornærmet, afvist og 
kritiseret kan være en forestillet negativ 
vurdering fra den anden, uden at den kommer 
til udtryk eller har et egentligt grundlag. Hvis 
man forestiller sig, at den anden person er 
fordømmende over for en, kan der også opstå 
skamfølelser, selvom der ikke er noget, der 
indikerer, at den anden har lavet en sådan 
negativ vurdering (Glavind Bo, 2017).  

Skam kan opstå ved, at man ser sig selv  
gennem andres øjne (Scheff and Retzinger 
1997). Det vil sige, at selvom partneren  
ikke har sagt eller gjort noget, da interview-
personen spilder te, så kan han føle sig skam-
fuld, fordi han ser sig selv gennem hendes 
øjne og ser sin egen utilstrækkelighed – 
utrykt gennem en spildt kop te.

Særligt to af interviewpersonerne sætter ord 
på, hvordan mange af deres voldelige handlinger 
stammer fra en indre usikkerhed og en følelse 
af at være mindre værd. Den norske voldsfor-
sker Per Isdal beskriver, hvordan mennesker, 
der udelukkende udøver vold i nære relationer, 
som oftest har en fin grad af selvkontrol uden 
for den nære relation, hvorfor deres volds-
problematik i mindre grad handler om en 
ringe selvkontrol og i højere grad om ringe 
selvtillid og usikkerhed (Isdal 2000, 202). Det 
kan fx gøre det svært for omverdenen at forstå, 
at interviewpersonen har udøvet vold mod en 
partner, som en mand beskriver: 

De [kollegaer] kan overhovedet ikke 
forstå det, fordi: ”Du er jo sådan en stille 
og rolig indadvendt dreng. Yder dit arbejde, 
gør dit arbejde godt. Virker professionel 
udadtil. Du gør det, du skal. Bonner ud 
på alle de rigtige parametre”. Det er også 
rigtigt nok. Men jeg har det rigtig skidt 
indvendigt, og jeg lader det gå ud over 
andre. (Mand, udøver af vold)

Ifølge Isdal kan personer, der har et problem 
med partnervold (relationsvold) i nogle til-
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fælde lade deres grænser overskride i andre 
relationer, mens den nære relation bliver det 
sted, hvor selvtilliden kan genopbygges. I den 
nære relation kan udøveren føle sit værd og 
føle sig betydningsfuld.  

De voldelige handlinger kan være med til at 
sikre, at udøveren bliver lyttet til, og får en 
position, hvor der bliver taget højde for ved-
kommendes ønsker og behov (Isdal 2000, 
202). For en anden af interviewpersonerne 
bliver volden en reaktion på, at han ikke 
oplever at blive mødt i sine behov for part-
nerens opmærksomhed.

Jeg kan godt kræve ret meget af hende, 
fordi jeg bliver så usikker på den kærlig-
hed, og så kan jeg godt finde på, at sige, 
at: ”Du skal ikke snakke med de andre  
for meget, fordi jeg har også brug for, at 
du snakker med mig”. ”Nej, men det er 
nogen, jeg ikke har set i lang tid”. ”Ja, 
men så vil jeg ikke være med, så kan jeg 
ikke være i det”. Der kommer måske et 
for stort krav, og når jeg siger måske, så  
er det, fordi jeg ikke ved, om det krav er 
for stort. Det kan jeg ikke... det ved jeg 
faktisk ikke helt. Men eftersom at hun 
ikke kan honorere det, så er det jo for 
stort. Omvendt har jeg det krav. (...) Det 
har helt sikkert resulteret i nogle lidt 
spydige bemærkninger eller firkantede 
ting, jeg har stillet op. (Mand, udøver af 
vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan  
manden er usikker på partnerens kærlighed 
til ham og ikke oplever at få nok opmærk-
somhed fra hende, og herfra udspringer 
hans jalousi. Ifølge Gilligan er misundelse 
og jalousi i samme familie som skam, fordi 
man vil føle sig underlegen i forhold til den 
person, som man misundelig på, og netop 
derfor kan disse følelser være med til at 
udløse vold. Følelser af jalousi går igen i 
andre interview. Jalousi er ikke nødvendigvis 

møntet på potentielle kærlighedspartnere, 
men kan også være rettet mod andre, som  
fx partnerens børn i sammenbragte familier. 
En interviewperson får følelser af jalousi, 
selvom han ikke oplever at have nogen 
grund til at være jaloux.

Det var jo så slemt på et tidspunkt at… 
også på grund af min diagnose, hvor 
altså… hvor mit hoved, det kører bare, og 
til sidst blev mine tanker min virkelighed. 
Det vil sige en lillebitte ting, hun gør, 
starter et væld af tanker i mit hoved, og så 
inden jeg ser mig om, så tror jeg selv på 
det, så har hun gjort de ting, så har hun 
sagt sådan (…) Når jeg har spurgt hende 
ind til det her, så har hun jo modbevist 
det, fordi det er jo bare en fantasi oppe i 
mit hoved. Men når jeg så har gjort det ti 
gange, så bliver hun jo træt af det til sidst, 
og så bliver hun sur på mig, og så får jeg 
jo en reaktion fra hende, og så bliver jeg 
bare endnu mere sur, fordi så er det lige 
pludselig rigtigt, så må det jo være rigtigt, 
det hun har gjort. Hun er altid bare træt 
af, at jeg spørger om det samme ti gange. 
(Mand, udøver af vold)

Interviewuddraget illustrerer også, hvordan 
interviewpersonernes virkelighed ikke nød-
vendigvis tager udgangspunkt i partnerens 
handlinger, men også kan udspringe af egne 
følelser af usikkerhed.  

Alle interviewpersonerne har en række al-
menmenneskelige følelsesmæssige behov, 
såsom at føle sig respekteret, elsket, anerkendt, 
og de kan have en forventning om, at partneren 
skal indfri disse behov. Som en interview-
person udtrykker det: ”Jeg blev for vred i,  
at jeg savnede et eller andet, og at den, jeg 
elskede, skulle give mig det. Og gjorde hun 
ikke det, så skulle hun straffes”. De voldelige 
handlinger kan blive en reaktion på en følelse 
af afmagt, der kan være forsøg på at opfylde 
nogle følelsesmæssige behov.
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Voldens funktion – ”Det ender med at blive 
et værktøj, som jeg genbruger”
Selvom volden kan opleves som kontroltab, 
bliver den samtidig også en form for kontrol-
strategi i situationen. Voldsudøvelsen kan 
dermed blive funktionel, fordi den hjælper 
voldsudøveren med at genvinde kontrollen 
over en situation, der på en den ene eller 
anden måde har udløst følelser af skam.  

Som en interviewperson fortæller: ”Ja altså,  
så er det bremset, hvad det end var for en 
uretfærdighed, jeg syntes, der overgik mig. 
For det er ikke eskaleret derfra”. På denne 
måde bliver volden et redskab, der kan stoppe 
følelsen af at blive uretfærdigt behandlet.  
Det kan fx være, fordi han eller hun oplever 
ikke at blive lyttet til og dermed ikke føler  
sig respekteret, eller det kan være efter kritik, 
som kan give en følelse af utilstrækkelighed 
på andre måder. En interviewperson fortæller 
direkte, hvordan volden på den måde bliver  
et værktøj til at få kontrol over situationen.

Ja, problemet er, at det [vold] ender med 
at blive et værktøj, som jeg genbruger. Jeg 
bruger igen og igen, fordi det virker. Så 
når hun først græder, så har jeg pludselig 
magten til at stoppe en situation, som  
jeg ikke bryder mig om, som er rigtig 
ubehagelig. Og så ender det med, at hun 
græder, og jeg græder, og så siger jeg 
undskyld, efter jeg har raset ud. Det kan 
godt være, at der, efter jeg har slået hende, 
lige går et par minutter, hvor jeg står og 
går i ring, som en anden idiot og råber og 
skriger og sviner, indtil jeg så falder til ro. 
Og så kommer så derefter det her forsøg 
på at snakke sammen igen og holde om 
hinanden og alt det her. (Mand, udøver  
af vold)

Efter en følelse af kontroltab bliver volden 
det, der gør, at interviewpersonen genvinder 
kontrollen. En interviewperson beskriver sine 
voldelige handlinger som en reaktion på det, 

vi kan tolke som en ophobning af følelser, 
hvor de voldelige handlinger bliver en måde 
at få afløb for følelserne på. 

Interviewer: Hvad gør du for eksempel?
Mand: Hovedsageligt flad. Give hende 
en flad i hovedet. Så har det været slå 
hende på skulderen. Så har det været ud 
over råben og skrigen og væmmelige ord, 
dem er jeg rigtig god til. (…) Alt hvad jeg 
ved, der kan ramme hende på et ømt sted. 
Så er det også mange gange endt med, at 
jeg har sparket hende. Jeg har helt sikkert 
skubbet hende… væltet hende af nogle 
omgange, og jeg har en gang holdt om 
hendes hoved og skubbet det ind i en 
rude, så ruden gik i stykker. Og jeg har 
efter sigende, da jeg snakkede med hende 
sidste gang, og det har jeg været nødt til 
at spørge hende om, for jeg erindrer det 
ikke selv, en episode eller to holdt hende 
om halsen. Og kvalt hende. Det husker 
jeg ikke selv, men jeg kan give hende ret, 
for hendes hukommelse på det punkt er 
langt bedre end min. Jeg føler egentlig 
ikke, at jeg fortrænger det. Men det er en 
episode, der er afsluttet for mig, lige så 
snart den er overstået. Og så er mine 
aggressioner ude. Jeg har fået lukket luft 
ud. Når det så er færdigt, så er jeg videre. 
(Mand, udøver af vold)

Interviewpersonen beskriver, hvordan han får 
lukket luft ud, når han har udøvet vold. Hans 
voldelige handlinger kan ses som en måde at 
ydmyge hende på, og som en reaktion på den 
skam, han selv har oplevet i situationen. Når 
hun græder, kan han få rollen som den, der 
trøster og siger undskyld, i stedet for at have 
rollen som den, der er blevet såret. En anden 
interviewperson beskriver også, hvordan han 
opfatter sine voldelige handlinger som en 
markering, fordi han ikke har haft intentio-
nen om at skade.
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Jeg har aldrig givet lussinger. Jeg har 
sparket hende i maven, og jeg har slået 
hende på armen, og jeg har slået hende på 
låret, og jeg har taget kvælertag. Hvad har 
jeg mere gjort… Så har jeg kørt voldsomt 
i bilen. Så har det været en episode, hvor 
hun er kommet… hvor jeg godt vidste, at 
hun ikke var kommet helt ind i bilen,  
så har jeg bare sat bilen i gang, så hun  
er væltet ud af den, der er gået hul på 
bukserne. På den måde kan man sige…  
så har hun fået sår, så det er faktisk det 
eneste fysiske tegn. Slået på skulderen. 
Jeg har aldrig slået hende i ansigtet, jeg 
ved ikke hvorfor. Og jeg har aldrig slået 
mere end én gang. Altså, jeg har igen et 
billede af, at dem, der udøver vold, det er 
jo sådan nogen, hvor der kommer mere 
end ét slag. Et spark, et slag, et kvælertag, 
og slip igen. Og det har aldrig… altså det 
er jo ikke, fordi jeg har stået og holdt 
hende sådan her, men ind og slip igen.  
Så det har mere været en markering, den 
vold jeg egentlig… altså. Nu bliver det 
sådan lidt teknisk, ikke, men altså, inde  
i mit eget hoved har det mere været en 
markering af noget, end det har været, 
fordi jeg virkelig har ønsket at gøre hende 
ondt. (Mand, udøver af vold) 

De voldelige handlinger får her den funktion, 
at de ”markerer”, at partneren er gået over 
hans grænse. Samtidig tager interviewper-
sonen afstand til andre voldsudøvere og 
beskriver deres vold som gentaget og grovere 
end hans egen. Ved at beskrive sine voldelige 
handlinger som en ”markering” skaber han en 
distance til voldsudøvere, der udøver gentaget 
vold og med en intention om at skade. 

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt de 
følelsesmæssige reaktioner, der opstår hos 
interviewpersonerne, inden de agerer voldeligt. 
Underkapitlet viser, at:

•  Analysen viser, at interviewpersonerne 
kan have svært ved at huske og gengengive 
de episoder, hvor de har udøvet vold. 
Voldsudøvelsen er ofte opstået i forbin-
delse med relationelle konflikter med 
partneren, hvor de har følt sig uretfærdigt 
behandlet, fx fordi de ikke har følt sig 
forstået. Nogle interviewpersoner beskriver 
også, at partneren har udøvet psykisk 
vold mod dem.

•  I interviewene bliver vrede beskrevet som 
en følelse, der er udslagsgivende for vold. 
For interviewpersonerne kan følelsen af 
vrede gøre, at de mister selvkontrollen. 
Ansvaret for de voldelige handlinger 
bliver lagt over på følelserne, som bliver 
noget eksternt, der ”overtager dem”. Bag 
ved følelsen af vrede vil der typisk være 
følelser af skam. At blive klogere på disse 
følelser gennem fx terapi har for nogle 
interviewpersoner hjulpet dem til at agere 
ikkevoldeligt.

•  Analysen viser, at ikke alle voldelige 
handlinger udspringer af en reaktion på 
en relationel konflikt, men at de også  
kan udløses af en form for indre konflikt, 
der bunder i interviewpersonernes egen 
usikkerhed. Interviewpersonerne beskriver, 
hvordan volden på den ene side kan 
o p leves som et kontroltab og på den 
anden side opleves som en kontrolstrategi, 
der hjælper voldsudøveren til at genvinde 
kontrollen over en situation og håndtere 
følelser af skam.
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Mange af interviewpersonernes beskrivelser 
af voldsepisoder, som hidtil har været inddraget 
i analysen, er med til at vise, hvorfor det kan 
være svært for udøverne at erkende deres 
voldshandlinger som problematiske. Når 
voldshandlingerne fx bliver normaliseret, kan 
det være sværere at erkende handlingerne 
som problematiske. Når udøveren har svært 
ved at huske volden og skelne mellem episo-
derne, bliver det svært at se et problematisk 
handlemønster. Når udøveren føler sig  
krænket, bliver det sværere at forstå sig selv 
som krænker. 

I nærværende kapitel dykker vi nærmere  
ned i hvad der har betydning for interview-
personernes erkendelse af, at de har et  
problem med et voldeligt handlemønster. 
Kapitlet er inddelt i tre afsnit.  

Det første afsnit omhandler barrierer for er- 
kendelsen, andet afsnit omhandler de udsattes 
reaktioner, der kan blive et skub i retningen af 
erkendelse, og i det sidste afsnit beskriver  
vi, hvad det betyder for interview personerne  
at tage begrebet ”voldsudøver” på sig. 

Barrierer for erkendelsen – ”Jeg opfatter 
ikke mig selv som værende voldelig”
Som beskrevet tidligere, så har interview-
personerne en opfattelse af, hvordan en  
”rigtig” voldsudøver er, og de kan have en idé 
om, at andre voldsudøveres vold er værre og 
mere systematisk end deres egen. Det kan 
betyde, at de overser, at de selv har et vol-
deligt handlemønster og har brug for hjælp  
(se også Gottzén 2013b). En interviewperson 
beskriver, hvordan hendes opfattelse af vold 
som en ”livsstil” adskiller sig fra hendes egen 
opfattelse af sin voldsudøvelse.

Og så de mænd, der slår konsekvent til de 
kvinder, fordi det er en del af deres måde 

at være, jeg ved det ikke. Mit var ikke 
konsekvent sådan. Mit var ikke en livsstil. 
Mit var en enorm vrede. Så derfor tænker 
jeg, at jeg ikke hører til. Til den slags vold. 
Så derfor vidste jeg ikke, at jeg kunne få 
hjælp [græder]. (Kvinde, udøver af vold)

Senere uddyber hun, hvordan hun forbinder 
vold med skud og knive og situationer, hvor 
personer er oppe at slås. Hun har i dag svært 
ved at forstå, at hun tidligere har opfattet sin 
egen voldsudøvelse som for mild til, at hun 
kunne få hjælp. Flere interviewpersoner har 
en opfattelse af, at deres voldsudøvelse er 
mindre systematisk og voldsom end andre 
voldsudøveres, og de er derfor mindre tilbøje-
lige til at identificere sig selv som voldsud-
øvere, fordi de ikke besidder alle de træk, som 
de forbinder med en ”rigtig” voldsudøver.

Mand: Jeg opfatter ikke mig selv som 
værende voldelig, jeg har ikke gjort det 
indtil videre. Jeg har svært ved at skulle 
forene mig med den tanke. Fordi det er 
en individuel episode. Og fordi det ikke 
er noget, jeg har gjort for at være ond.  
Jeg har aldrig haft et ønske om at skade 
nogen. Så… Jamen, hvis du vil have mig 
til at sige, at jeg har været voldelig, så har 
jeg det svært med det. Det har jeg helt 
klart. 
Interviewer: Hvorfor tror du, man har 
svært ved det?
Mand: Det har jeg aldrig ønsket. Og fordi 
jeg er ligesom alle andre. Ligesom når alle 
folk har en eller anden sort/hvid holdning, 
som jeg har haft i årevis, til, hvordan livet 
skal være. Og hvordan det er, at folk, der 
slår, de er psykopater og skal bures inde. 
Jeg har haft det på fuldstændig samme 
måde med de her folk. Så at jeg selv gør 
det, det er vanskeligt at skulle forene sig 
med. (Mand, udøver af vold)

5.3 Erkendelsen
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Interviewpersonen udtrykker her en normativ 
opfattelse af, at vold er forkert, fordi det 
blandt andet skader andre – en intention, 
som han ikke selv har haft. Ved at udtrykke, 
at han ikke har ønsket ”at skade nogen”, 
reproducerer han en idé om, at en voldsud-
øver, og dermed voldelige handlinger, er 
betinget af intentionen med handlingen. 
Interviewpersonen oplever også volden som 
en enkeltstående episode og kæder den ikke 
sammen med tidligere episoder, hvor han har 
udøvet vold. Det har gjort det svært for ham 
at se mønsteret i sine handlinger, og det 
bliver dermed også en barriere for erkendel-
sen af handlingerne som vold.
 

Problemet er bare, at når jeg tænker, at det 
er en given episode, og episoden den så 
stopper, så lægger jeg det fra mig, men hun 
bærer rundt med det indtil næste gang.  
Og hun går med en frygt indtil næste gang.  
Om: ”Er det nu det sker, når han råber og 
skriger?”, og jeg har aldrig nogensinde  
været bevidst om, at hun gik på æggeskaller, 
som man jo kalder det, i det tidsrum, der lå 
mellem de gange, hvor det skete. For jeg 
siger undskyld og siger: ”Jeg gør det aldrig 
mere”, og jeg mener det, når jeg siger det. 
Indtil det så sker næste gang, hvordan 
kunne jeg ikke styre det? Nå: ”Undskyld. 
Jeg mener det stadig”. Igen, indtil næste 
gang. Og når man så faktisk på et tids-
punkt tæller op, så finder man ud af, at der 
er faktisk et mønster. Og det mønster har 
jeg ikke set. (Mand, udøver af vold)

Da interviewpersonerne også har svært ved  
at huske, hvad de har gjort og hvornår, kan 
dette i sig selv besværliggøre erkendelsen. 
Når episoderne på en eller anden måde 
ikke fremstår tydeligt i deres erindringer, 
bliver det også sværere at se det mønster, 
som tegner sig over tid i deres handlinger.  

Flere af interviewpersoner har som nævnt 
tidligere oplevet vold i deres opvækst uden 

nødvendigvis at se dette som ualmindeligt. 
Når voldelige handlinger normaliseres,  
kan det udgøre en barriere for at erkende 
handlingerne som problematiske. En 
interview person beskriver, hvordan ned-
gørende sprogbrug har været normalt at 
bruge i familien, og han har derfor fundet det 
tilsvarende acceptabelt at bruge som voksen: 
”Det er jo simpelthen bare at sige til hende: 
’så hold dog kæft kælling’, og det er jo ikke  
et pænt ord. Men, min far bruger det, og så 
har jeg åbenbart bare følt, at det er o.k”.  

En anden interviewperson beskriver også, 
hvordan normaliseringen har gjort det svært 
for ham at sætte sig ind i sin partners følelser: 
”Hun har sagt til mig, at hun gik på ægge-
skaller, men jeg har ikke forstået, hvad hun 
mente. Jeg forstod det ikke, fordi i min  
verden, der går alle folk på æggeskaller.  
Fordi det er det, jeg er vant til. Det er det,  
jeg har set i min familie”.  

En interviewperson sætter også ord på,  
hvordan han sammen med sin psykolog  
har fundet ud af, at han altid har haft den 
opfattelse, at vold kunne være acceptabelt  
i visse situationer. 

En ting, som min psykolog har gravet  
op i og fundet inde i mig, det var et eller 
andet sted, at fra mine barnsben, så har 
jeg følt, det var i orden at slå, hvis det var 
retfærdigt nok. (…) Det gik jo egentlig 
bare op for mig lige pludselig, da vi  
snakkede om det, og vi begyndte at grave 
i min barndom. [Pause] Der kunne jeg 
godt høre, at der var en skrue forkert på. 
(Mand, udøver af vold)

Samme interviewperson uddyber senere, at 
voldelige handlinger uden for parforholds-
konteksten kan give adgang til anerkendelse 
og opfattes som ”sejt” i nogle kredse, hvilket 
derfor kan være med til at udfordre erkendelsen 
af, at de voldelige handlinger er forkerte.  
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Den fysiske vold er lettere at identificere som 
vold, og det kan derfor være sværere at erkende 
voldsudøvelsen, når der er tale om psykiske 
voldshandlinger. En interviewperson beskriver 
fx, at både han og partneren har udøvet  
psykisk vold mod hinanden i flere år, inden 
den fysiske vold startede, men at det var svært 
for dem begge at identificere de psykiske 
handlinger som vold.

Og den psykiske vold var sværere for os  
at identificere. (…) Psykisk vold er på en 
eller anden måde ikke så åbent, lovligt at 
diskutere i samfundet. (…) For os startede 
det deraf. Kunne måske have været taget 
ud fra det punkt, inden der kom fysisk 
vold på. (Mand, udøver af vold)

Generelt er det også langt sværere for vores 
interviewpersoner at give eksempler på den 
psykiske vold, og det indikerer, at der stadig 
er et behov for at oplyse om, hvad psykisk 
vold er, så psykiske voldshandlinger også 
erkendes som vold, og der kan laves tidligere 
indsatser.

Partnerens reaktion – ”Der går det op for 
mig, hvor kraftigt det, jeg har gjort, det er”
Noget, der i mange tilfælde hjælper udøverne 
til at forstå alvoren af deres handlinger, er at se 
partnerens reaktion, når de udsættes for vold. 
Mange af dem har opsøgt behandling for at 
redde relationen til partneren, men også i den 
enkelte situation kan partnerens reaktion gøre, 
at udøverne forstår alvoren af deres handlinger 
og i nogle tilfælde beskriver de, at det også kan 
få dem til at reagere anderledes.

Jeg tror, hvis jeg havde oplevet hende 
være rigtig bange, så tror jeg, jeg havde 
reageret anderledes. Noget af det, som for 
alvor gør, at jeg for alvor kan mærke, at 
det her er forkert, er hendes reaktioner på 
det. Når hun reagerer kraftigt og siger: 
”Det der skal du ikke gøre igen”. Nåh, det 
her er rent faktisk forkert. Altså, jeg kan jo 

godt tænke mig til, at det er forkert at 
sparke ud efter folk eller slå folk, tage fat  
i folk, men jeg kan ikke mærke det. (…) 
Eller når hun viser mig, at hun er bange. 
Nå okay, det var ikke min mening at gøre 
dig bange, faktisk. (…) Jeg kan godt finde 
ud af at regulere det. For mig er det meget 
noget med at blive spejlet i, at det jeg gør, 
har den her effekt på et andet menneske.  
I stedet for bare iskold: ”Du kan gøre, hvad 
du vil, jeg er ligeglad”. ”Nå okay, hvis det  
er lige meget, hvad jeg gør, så kan jeg lige 
så godt bare skrue op, indtil jeg får en 
reaktion”. Jeg har ledt efter en reaktion fra 
hende. Og hun har været skidebange for at 
reagere. (Mand, udøver af vold)

Her bliver alvoren af interviewpersonens 
handlinger tydeligere for ham, når han kan  
se sin partners reaktion. Ved at vise, at hun er 
bange for ham, bekræfter hun dog også ham  
i den magtposition, som han indtager i relati-
onen. På den måde bliver voldshandlingerne 
også en smule ”overflødige”, da handlingerne 
netop kan være en måde at skabe et hierarki  
i magtforholdet, der ikke længere er nød-
vendigt, når den ene er bange for den anden 
(Isdal 2000, 95). En anden interviewperson 
beskriver i stedet, hvordan partneren sjældent 
er blevet bange.

Mand: Jeg har ikke oplevet, at hun har 
været bange, nej. For hun er gået i kamp-
mode ligesom mig, ikke? Så det har været 
kamp. Men jo, efter der, hvor jeg holdt 
hende for munden, tror jeg nok, at hun 
virkede lidt skræmt lige bagefter der.
Interviewer: Og hvad tænkte du selv,  
efter at du havde holdt hende for munden 
og blev smidt ud?
Mand: Ja, at det var ærgerligt, at det 
havde udviklet sig til det. Jeg følte sådan 
afmagt, frustreret over det. Og også sådan 
irriteret på mig selv over, at jeg ikke 
kunne styre situationen, ikke? (Mand, 
udøver af vold)
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For interviewpersonen bliver det først, når 
partneren bliver skræmt over voldshand-
lingerne og smider ham ud, at han bliver 
ærgerlig over, at det er sådan situationen har 
udviklet sig. Empirien indikerer, at det er 
sjældent, at interviewpersonerne har forholdt 
sig til, om partneren egentlig er eller har 
været bange for dem. Dette bliver tydeligt  
i et interview, hvor interviewperson reflekterer 
over det, da han bliver spurgt om, om partneren 
bliver bange for ham, når han truer hende.

Da jeg slog hende og det, der kunne hun 
godt blive bange. Jeg ved ikke, om hun 
bliver bange, hvis jeg siger: ”Hold din 
kæft, eller jeg giver dig fandeme en kæbe-
rasler”. Så tror jeg godt, hun kan blive 
bange, selvom hun ved, jeg ikke gør det. 
Men jeg tror, du har ret. Jeg tror måske 
godt, hun kan blive bange over det. Selv-
om man godt ved, at personen ikke gør 
det, så er det stadig ubehageligt at få at 
vide. (…) Og så kan hun måske, som du 
siger, at jeg kan godt forestille mig, at hun 
bliver bange, når jeg siger det. Og at hun 
føler sig utryg. Det har hun faktisk også 
sagt nogle gange, hvor hun har sagt, at 
hun bliver bange og utryg over det. Det 
er faktisk noget skidt. Og jeg bliver lidt 
ked af at tænke over det. For det er jo 
ikke rart, at den, man elsker overalt på 
hele jorden, bliver bange og utryg. Jeg vil 
gerne have, at hun er tryg sammen med 
mig. Så det er faktisk det modsatte, jeg 
gør. Det vil jeg arbejde på. (Mand, udøver 
af vold)

Empirien indikerer, at nogle interviewpersoner 
kan have svært ved at sætte sig i deres  
partners sted rent følelsesmæssigt, måske 
fordi de er optaget af deres eget perspektiv 
og deres egne følelser. Interviewuddraget 
illustrerer, at vi ved at stille spørgsmålet også 
har sat nogle tanker i gang hos manden, som 
giver ham anledning til at reflektere over sin 
partners behov. Det belyser, hvordan nogle 

af interview personerne behøver hjælp til  
at blive bedre til at sætte sig i partnerens 
sted, og forstå, hvordan deres handlinger 
opleves for den, der bliver udsat for dem.  
En interviewperson beskriver, hvordan hans 
datters reaktioner, efter at han har sparket 
hende, gør, at han forstår alvoren af sine 
handlinger. 

Og nu siger jeg sparke, fordi det er nok 
det, det er. Sådan oplever jeg det jo ikke. 
Jeg oplever bare, at jeg flytter hende væk 
fra døren, så jeg kan lukke døren og få 
noget luft. Men det er det, hun siger. 
Det er hende, der er modtager. Og jeg 
går i vrede, for jeg kan godt mærke, at 
hvis jeg bliver, så overreagerer jeg endnu 
mere. Kommer tilbage, og så siger [part-
ner], at [datter] har sagt, at nu skulle vi 
bare åbne skraldespanden og smide 
hende i, for nu var hun ikke mere værd. 
Og der kan jeg godt mærke, at det her er 
virkelig skidt. Og jeg låser mig inde på 
soveværelset og tager nøglen og lægger 
op på toppen af et skab, for at lave nogle 
barrierer (…) Jeg binder mine hænder 
med noget ledning, der ligger, fordi jeg 
kan simpelthen ikke falde i søvn. Jeg kan 
ikke falde til ro, fordi jeg er bange for, 
hvad der sker. Der går det op for mig, 
hvor kraftigt det, jeg har gjort, det er. 
Fordi [datter] reagerer og viser mig det 
ved at snakke sådan. (Mand, udøver af 
vold)

Reaktionerne fra den, der udsættes for de 
voldelige handlinger, kan derfor spille en 
afgørende rolle i, at voldsudøveren får indsigt 
i konsekvenserne af sine handlinger. Oven-
stående interviewuddrag er desuden i tråd 
med andre undersøgelser, der finder, at særligt 
det at forstå konsekvenserne for eventuelle 
børn er effektivt for at få udøvere til at ændre 
deres handlemønstre (Broady et al. 2017; 
Mohaupt and Duckert 2016; Haland et al. 
2016).
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Efter erkendelsen  
– ”Du står jo som ingenting”
Erkendelsen er svær for interviewpersonerne. 
Det er en erkendelse, der inkluderer, at de 
skal forstå sig selv som ”en voldsudøver” med 
alle de negative idéer om, hvad det indebærer 
at være voldsudøver. Flere interviewpersoner 
beskriver, hvordan det også er svært, fordi 
omverdenens sympati er hos den, der er udsat 
for vold.

Og jeg vil sige, det sværeste i denne her 
proces, det har nok været, at man føler sig 
rimelig meget alene. Altså fordi offeret 
bliver der lyttet en del til. Og folk siger: 
”Gå væk, gå væk, gå væk fra ham altså”. 
Men jeg har ikke haft det godt med at 
gøre det (…) Du kan ikke rigtigt sådan 
forklare, hvordan det kan være i orden, 
men du står jo som ingenting. Og det er 
svært at tage skridtet op ad trappen der. 
(Mand, udøver af vold)

For interviewpersonen er det er svært at blive 
set som den, der skal forlades, og det gør, at 
han føler sig meget alene. En anden interview-
person beskriver, at det er hårdt, at han gør 
den, han elsker, fortræd. 

Tit så er der fokus på, at den person, der 
bliver udøvet vold på, har det megahårdt. 
Jeg synes også, det er megahårdt at være 
den, der udøver vold. Det er hårdt at gøre 
den, du elsker, fortræd uden at have lyst 
til at gøre det. Det er jo ikke sådan, at jeg 
banker [partner], slår hende hårdt eller 
giver hende lammere og så bagefter 
sidder og nyder det. Nej hver gang jeg 
slår hende, så gør det lige så ondt på mig. 
Det er i realiteten også at slå mig selv. 
Det kan godt virke lidt ondt bagefter,  
og det er hårdt at se en, man er sammen 
med, er ulykkelig, fordi man gør noget, 
der er så forfærdeligt. Så jeg er glad for,  
at jeg får noget hjælp til det, og det bliver 
bedre. (Mand, udøver af vold)

Det er værd at fremhæve, at interviewper-
sonerne har valgt at deltage i interviewene 
som voldsudøvere. Vi har i forbindelse med 
interviewene set, at det også for nogle har 
været en grænseoverskridende rolle at sidde  
i. Hovedparten af interviewpersonerne be-
skriver indledningsvis i interviewet, at de har 
været meget nervøse forud for interviewet,  
og at de oplever det som meget grænseover-
skridende at skulle fortælle om de voldelige 
handlinger, de har udøvet.  

Vi har i den forbindelse også hæftet os ved, at 
flere af interviewpersonerne griner undervejs 
i interviewet, når de fortæller om deres volds-
udøvelse. Det kom ofte til udtryk i nervøse 
grin, der fulgte beskrivelser af de voldelige 
handlinger, og dette er med til at understrege 
det skamfulde i at skulle fortælle andre, at 
man har udøvet vold (Bloch 2007).  

Flere af interviewpersonerne bliver også 
tydeligt følelsesmæssigt berørte i løbet af 
interviewet og har svært ved at fortælle, hvad 
de har gjort. Det gælder særligt, når de skal 
fortælle om de konsekvenser, det er gået op for 
dem, at deres handlinger har haft for deres 
partner. Flere af dem, der stadig er sammen 
med deres partner, beskriver også, at de ikke 
forstår, hvorfor partneren ikke er gået fra dem.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt forhold 
der har betydning for interviewpersonernes 
erkendelse af, at de har et problem med  
et voldeligt handlemønster. Underkapitlet  
viser, at: 

•  Interviewpersonerne har en opfattelse  
af, at andres vold er mere voldsom og 
systematisk end deres egen. Derfor har de 
også svært ved at se sig selv som personer, 
der har brug for hjælp.

•  De voldelige handlinger normaliseres  
i nogle tilfælde gennem opvæksten og  
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i nogle tilfælde gennem omgangskredsen. 
Derfor kan det være svært for interview-
personerne at genkende deres voldelige 
handlinger som problematiske.

•  Partnerens reaktion på handlingerne kan 
i nogle tilfælde være en drivkraft for, at 
voldsudøverne kan forstå konsekvenserne 
af handlingerne og hermed for at erkende, 
at de har brug for hjælp.

•  Interviewpersonerne beskriver desuden, 
hvordan det er svært at se sig selv som  
en voldsudøver, fordi andre har sympati 
men den, der har været udsat for vold. De 
beskriver desuden, hvordan voldsudøvelsen 
også opleves smertefuld for dem.
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I det følgende underkapitel undersøger vi, 
hvordan interviewpersonerne fortæller deres 
nære omgivelser om volden, og hvilke reak-
tioner de får, når familie og venner får viden 
om den. Underkapitlet er inddelt i tre afsnit. 
Første afsnit omhandler interviewpersonernes 
hemmeligholdelse af deres voldsudøvelse.  

De sidste to afsnit omhandler, hvordan inter-
viewpersonerne har oplevet reaktionerne  
fra de nære omgivelser. Beskrivelserne af 
reaktioner fra de nære omgivelser er inddelt  
i hhv. opmærksomhed og støtte, samt skylds-
pålæggelse og ignorering. 

Hemmeligholdelse af de voldelige handlinger 
– ”Det holder man sådan lidt for sig selv”
Alle interviewpersoner har erkendt, at de  
har et problem med voldsudøvelse. Alligevel 
har kun få valgt selv at fortælle deres nære 
omgivelser, at de har udøvet vold. En kvinde 
og en mand har slet ikke delt med deres 
familie og venner, at de har udøvet vold. De 
resterende interviewpersoner har delt det 
med enkelte personer, og en interviewperson 
har åbent fortalt alle om volden. Inden  
omverdenen får kendskab til de voldelige 
handlinger, har der været kortere eller – som 
oftest – længere perioder på mange år, hvor 
de holder voldsudøvelsen hemmelig for 
omverdenen. 
 
En mand beskriver sine overvejelser om at 
tale med andre om vold. ”Det, tror jeg, er 
meget normalt for mænd. Det holder man 
sådan lidt for sig selv”. Han beskriver herved 
en erfaring med, hvor svært det kan være at 
dele svære erfaringer om at have handlet 
voldeligt mod andre, måske særligt fordi han 
er mand.  

I tråd med dette viser maskulinitetsstudier, at 
mænd i langt højere grad end kvinder trækker 

sig tilbage fra de sociale relationer og har en 
indstilling om, at de må klare tingene selv, 
hvis de har det svært eller har ondt (Madsen 
2019). Interviewuddraget peger på, at denne 
barriere for at dele svære erfaringer med 
andre, ligeledes gør sig gældende for volds-
udøvelse.  

De voldelige handlinger er typisk noget, 
interviewpersonerne er tavse omkring. En 
interviewperson trækker tråde til normer for, 
hvad ”man” kan sige til sine venner: ”Man kan 
ikke sidde og sige: ”Jeg skubbede til kæresten”, 
eller: ”Jeg sparkede til konen, fordi hun var 
pisseirriterende”, eller sådan. Det siger man 
ikke”. 

Hemmeligheder er en måde at kommunikere 
på, som består af tale og stilhed og både 
tilstedeværelse og fravær af viden (Manderson 
m.fl. 2015). At bære på en hemmelighed kan 
for den, der bærer hemmeligheden, være tæt 
forbundet med risiko i den forstand, at andre 
kan opdage hemmeligheden, og afsløringen 
kan medføre negative reaktioner, som kan få 
betydning for familie- eller vennerelationer 
( Jones 2014).  

Vores analyse viser, at vold i familien kan være 
skamfuldt at tale om både for udsatte og 
udøvere af partnervold. Hvis volden bliver 
kendt af omverdenen, kan den person, der 
udøver vold, defineres som en voldsudøver  
og partneren som et offer, hvilket kan opleves 
som skamfuldt for begge.  

Alligevel peger studier på, at der ofte er 
nogen i parrets sociale netværk, der kender  
til volden (Hyden, Gadd, and Wade 2016). 
Blandt mange af de interviewede, hvis familie 
og/eller venner kender til volden, er infor-
mation om volden kommet frem, uden at 
interviewpersoner selv har taget en aktiv 

5.4 De nære omgivelsers reaktioner 
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beslutning om at dele viden om de voldelige 
handlinger. Ofte er det noget, der sker som 
del af en konflikt eller som del af et parbrud, 
hvor deres partner vælger at fortælle andre 
om de voldelige handlinger. I interviewene er 
der ingen eksempler på, at de nære omgivelser 
selv italesætter volden over for udøveren.

Opmærksomhed og støtte  
– ”Så de har taget godt imod det”
Når familie og venner får kendskab til,  
at interviewpersonen har udøvet vold  
mod partneren, er det forskelligt, hvordan 
omgivelserne reagerer, og ofte er det ikke 
alvorsgraden af volden, der har betydning  
for reaktionen. To af interviewpersonerne 
beskriver støttende reaktioner fra omverde-
nen, når de har fortalt om voldsudøvelsen.  
En interviewperson beskriver, hvordan hans 
venner har været støttende og givet ham 
opbakning til at starte i de specialiserede 
forløb, der har hjulpet ham.

De [vennerne]har været gode til at sige, 
at det er forkert, det jeg render rundt og 
laver. Men de har også været meget gode 
til at give mig opbakning til, når jeg 
startede i de der forløb, og villige til at 
høre om de forløb. Så de har taget godt 
imod det, kan man sige. Det er jo så også 
nogle gode kammerater, jeg har. (Mand, 
udøver af vold)

Vennerne markerer dermed over for ham, at 
det er forkert, hvad han har gjort, og samtidig 
oplever han, at de støtter og accepterer ham. 
Generelt har interviewpersonerne først fortalt 
deres omgangskreds om volden, efter at de 
har opsøgt professionel hjælp. Det er i det 
hele taget kendetegnende for interviewperso-
nernes erfaringer, at deres venner og familie 
generelt ikke møder dem med den afstand-
tagen og andre negative reaktioner, som de 
frygter. Der er dog flere eksempler på, at 
parforholdet stopper, når partnerens familie 
og venner får kendskab til volden.

(…) hun har ikke sagt det til nogen før 
nu. Og lige så snart hun så vælger at sige 
det, så eksploderer forholdet. For så 
finder andre ud af det, og så finder hun 
ud af, at der er måske en historie, der er 
en anden, end den hun har fortalt sig selv, 
og den jeg har fortalt mig selv. (Mand, 
udøver af vold)

Interviewpersonerne forsøger også at holde 
de voldelige handlinger skjult for partnerens 
omgivelser. En interviewperson beskriver  
fx, hvordan han har fortalt sine forældre om 
volden, men han sagt til partneren, at hun 
ikke skal fortælle det til sin familie.

Mine forældre er mere sådan support 
med det. De siger, det er dumt, du gør 
det, og du skal holde op med at gøre det. 
De siger, at hvis jeg ikke stopper, så mister 
jeg [partner] en skønne dag. Det lægger 
også meget pres på mig, for jeg vil ikke 
miste hende. Men de prøver også på at  
få mig og [partner] til at holde sammen, 
for de ved godt, at vi ikke kan tåle at 
miste hinanden. Men jeg er bange for, at 
hvis [partners] familie får det at vide, så 
er det en helt anden grøft. Det med at de 
vil prøve at adskille os. Og det har jeg 
heller ikke lyst til. Vi har ikke lyst til at 
blive adskilt. (Mand, udøver af vold)

Derfor holder både han og partneren volden 
hemmelig for partnerens forældre af frygt  
for deres reaktion. En enkelt interviewperson 
oplever dog, at også hans svigerforældre 
støtter ham og hans partner, selvom de får 
kendskab til volden. Begge svigerforældre  
 har haft svært ved at acceptere, at han har 
været voldelig over for deres datter, men  
han oplever, at de nu er både forstående og 
støttende.

De [svigerforældrene] har jo været med i 
hele processen. De reagerede selvfølgelig, 
som alle mennesker ville reagere, meget 
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uforstående til at starte med, men har den 
største forståelse den dag i dag. Altså, det 
er sådan nogen, hvor jeg kan sidde ned, 
og har jeg brug for at snakke med dem 
om det, så kan jeg sagtens gøre det, uden 
at de peger fingre eller noget som helst. 
Altså, de er bare de dejligste svigerforældre, 
som man kan ønske sig, altså virkelig. 
(Mand, udøver af vold)

For flere af interviewpersonerne er der nogle  
i deres netværk, der har reageret med støtte 
og opmærksomhed, og som på denne måde 
kan have spillet en rolle for, at de har ændret 
deres handlemønster. En interviewperson 
fortæller, at hans forældres pointering af, at 
han mister partneren, hvis han ikke stopper, 
lægger et pres på ham, fordi han ønsker at 
bevare sit parforhold. Ingen af interviewper-
sonerne beskriver dog de nære omgivelsers 
reaktioner som afgørende for, at de opsøger 
hjælp. Derfor spiller de nære omgivelsers 
opbakning i højere grad en rolle i forhold  
til at støtte op om deres terapeutiske forløb 
og motivere dem til at ændre deres handle-
mønster.
 
Skyldspålæggelse og ignorering
Skyldspålæggelse er en anden reaktion, som 
interviewpersonerne kan møde fra de nære 
omgivelser. Dette er i tråd med andre studier, 
der også finder, at voldsudøveres nære omgi-
velser tillægger den voldsudsatte partner en del 
af skylden for volden (Servicestyrelsen 2011; 
Gottzén 2016). En interviewperson beskriver, 
hvordan hans mor og stedfar tager afstand fra 
partneren, som de ”hader som pesten”, og 
tillægger hende en del af ansvaret for volden. 

Ja, der har ikke været noget positivt. Heller 
ikke med min papfar, vil jeg sige. Fordi de 
mener jo, at hun selv er ude om det. Det 
vil jeg ikke sådan rigtig skrive under på. 
Hun har været med til at trigge det ja, 
men hun er ikke selv ude om, at… det er 
mig, der er udøver. (Mand, udøver af vold)

Selvom de tager hans parti, er det ikke er det, 
han har brug for. Han efterspørger, at de 
snakker med ham ”om selve dilemmaet”  
uden at vælge side. En anden mand fortæller 
ligeledes, at hans venner i nogen grad har 
ignoreret, at han har fortalt dem, at han 
havde slået sin kæreste. Her har partnerens 
jalousi spillet en rolle for den måde, som de 
reagerer på: ”Så de har jo kunne se flere sider. 
De har jo også set [partners] jalousi. Og 
derfor har de måske accepteret mine reak-
tioner”. En anden interviewperson fortæller 
også, hvordan hans bror har reageret på viden 
om de voldelige handlinger. 

Og så på et tidspunkt så sendte hun 
nogle mails til min bror og fortalte ham, 
hvad jeg havde lavet. Og så tog min bror 
fat i mig og sagde: ”Please, jeg gider ikke 
at blive blandet ind i den der. Det må  
I fandeme selv klare. Fortæl [partner],  
at hun skal lade være med at sende mails 
til mig. Du har dine grunde, hvis du har 
gjort det der. Du behøver ikke at fortælle 
mig noget, men sig til hvis du vil, så snakker 
vi sammen”. (Mand, udøver af vold)

Interviewpersonen fortæller, at broren tilbyder 
ham støtte. Samtidig ignorerer broderen dog 
også alvoren af de voldelige handlinger, når 
han beder dem om ikke at blande ham ind i 
det. Yderligere tillægger broren også partneren 
en del af skylden ved at påpege, at ”du har 
haft dine grunde, hvis du har gjort det der”. 
Flere beskriver herved, hvordan nogle i net-
værket eksplicit tager udøverens parti. På den 
måde bidrager det nære netværk til at legiti-
mere volden fremfor at tage afstand fra den. 
Dette kan indikere, at de nære omgivelsers 
reaktioner kan være en barriere for, at de 
erkender de voldelige handlinger som pro-
blematiske. 

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt,  
hvordan interviewpersonerne har delt deres 
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erfaringer med at udøve voldelige handlinger 
med deres nærmeste, og hvordan omgivelser-
ne har reageret. Underkapitlet viser, at:

•  Interviewpersonerne forsøger ofte at 
holde voldsudøvelsen hemmelig og ikke 
dele med andre, at de har udøvet vold. 
Når andre får viden om volden, er det 
ofte ikke initieret af interviewpersonen 
selv, men sker fx ved, at partneren deler 
viden om volden.

•  Flere interviewpersoner oplever, at nogle 
af de nærmeste reagerer med støtte og 
herved får en positiv indflydelse på, at de 
ændrer deres voldelige handlemønster. 

•  Nogle interviewpersoner oplever, at 
omgivelserne ignorerer viden om de 
voldelige handlinger, blandt andet fordi 
de tillægger den udsatte partner en del af 
skylden for, at interviewpersonen har 
udøvet vold. 
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I dette underkapitel undersøger vi interview-
personernes erfaringer med kontakt til fag-
personer – både i det private og det offentlige 
– mens de er i parforholdet og lige efter. I 
underkapitlet afdækker vi, hvilke fagpersoner 
interviewpersonerne har haft kontakt til, hvor-
når de selv har opsøgt hjælp fra fag personer,  
og deres oplevelse af hjælpen. Alle interview-
personerne beskriver nylige erfaringer med 
fagpersoner, men enkelte har også erfaringer, 
der ligger op til 12 år tilbage i tiden.  

Underkapitlet er inddelt i fem afsnit. Det 
første afsnit omhandler interviewpersonernes 
motivation til at søge hjælp og deres håb og 
ønsker for fremtiden. Det andet afsnit om-
handler interviewpersonernes kontakt med 
forskellige offentlige instanser.  

Det tredje afsnit omhandler den hjælp, inter-
viewpersonerne selv har opsøgt i form af 
psykolog eller anden form for terapi. Det 
fjerde afsnit omhandler kontakten med det 
specialiserede system, mens det sidste afsnit 
sætter fokus på den udsatte, når udøveren har 
kontakt til fagpersoner. 

Håb og ønsker for fremtiden  
– Motivationer til at søge hjælp
I kapitel 4.4 bliver de voldudsattes håb be-
skrevet som en praksis, som et arbejde frem 
mod noget bestemt i fremtiden. Det at skabe 
et liv, der er værd at leve, midt i kaos og 
lidelse (Mattingly 2010, 6). Det samme håb 
finder vi hos de mænd og den kvinde, der har 
udøvet vold, da de også ønsker, at volden skal 
ophøre, og håber, at de får en tættere følelses-
mæssig forbindelse til deres partner og/eller 
børn. De ønsker og tror på, at forholdet bliver 
bedre og volden mindre.  

En interviewperson beskriver fx frustration 
over lange ventetider til behandling: ”Fordi 

hver gang har jeg tænkt: ’okay, hvis der er 1,5 
års ventetid på det her, gad vide, om det så 
ikke går i sig selv igen’”. Interviewpersonerne 
har altså et håb og ønske om, at voldsudøvel-
sen stopper. En anden interviewperson un-
derstreger i interviewet, at han mener det, når 
han siger, han ikke udøver vold igen.  

Interviewpersonerne har i lang tid et håb om, 
at det muligt for dem at stoppe med at udøve 
vold. Flere af dem opsøger parterapi og  
anden psykologhjælp for at arbejde med 
personlige problemer og med konflikterne  
i parforholdet, men med håbet om, at volden 
dermed stopper. Når interviewpersonerne 
beskriver deres ønske om at opsøge råd-
givning, kan det ses som udtryk for, at de 
ønsker at arbejde hen mod en anden fremtid. 
Motivationen er ønsker for deres parforhold, 
deres børn og dem selv (se også Gottzén 
2016; Korde-Nayak 2017). 

Frygten for at miste partneren beskrives af 
størstedelen af interviewpersonerne som en 
central motivation til at ændre handlemøn-
ster og opsøge hjælp, fordi interviewperso-
nerne ønsker at blive i parforholdet. For en 
interviewperson har partneren krævet, at han 
garanterer, at det ikke kommer til at ske igen. 
For at sikre hende dette er han startet i et 
specialiseret forløb. 

[Partneren siger:] ”Det er vigtigt, at jeg 
føler mig sikker sammen med dig, så det 
er vigtigt, at jeg har en sikkerhed for, at 
det aldrig kommer til at ske igen, det 
her”. Og der tog jeg så ansvar for, at det 
skulle jeg nok sørge for, at det ikke gjor-
de. Så det ene var det der med, at jeg tog 
det her forløb. (…) Så det var ligesom 
min måde at vise, at jeg mente det her 
alvorligt. Og at jeg tog ansvar for det. 
(Mand, udøver af vold)

5.5 Mødet med fagpersoner
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Dermed bliver det partnerens krav om, at han 
gør noget ved sit handlemønstre, hvis de skal 
blive sammen, der gør, at han opsøger hjælp. 
Flere andre opsøger tilsvarende hjælp, fordi 
de er bange for at miste partneren, eller fordi 
de håber, at de igennem hjælpen kan få part-
neren tilbage. Blandt de interviewpersoner, 
der har børn, er der også et ønske om ikke at 
udsætte deres børn for at vokse op i et hjem 
præget af vold. De ønsker at være forældre på 
en anden måde, end deres egne forældre var. 

Men jeg er enormt opmærksom på det, 
fordi jeg… det her, det må bare ikke…  
jeg tænker, hvis det, at min mor har givet 
mig en lussing på en eller anden måde  
og afstedkommet det her, og det jeg har 
gjort, har afstedkommet endnu mere [for 
mine børn], så [de] må ikke havne samme 
sted. Det skal bare ikke ske. Den skal 
brydes, den skal stoppes her med mig.  
Og hvis de på et eller andet tidspunkt 
konkluderer, at de ikke skal være sammen 
med deres far, eller deres far skal ud af 
deres liv på grund af det, så er det sådan, 
det er. Det er den arv, jeg har. (Mand, 
udøver af vold)

Når han vælger at opsøge hjælp, kan det ses 
som et håb og ønske for børnenes fremtid 
– de skal have et andet liv, end han selv har 
haft. Håbet om et bedre familieliv i fremtiden 
betyder, at flere interviewpersoner tager 
initiativ til at opsøge hjælp. En kvinde, der er 
blevet skilt fra sin partner, beskriver, hvordan 
hun opsøger hjælp, fordi hun stadig udøver 
vold mod manden, efter at de er blevet skilt. 
Hun ønsker et bedre forhold til eksmanden, 
for både sin egen skyld og for deres fælles 
barns skyld. 
 

Jeg tænker, når nu vi er skilt, og det kan 
ikke være rigtigt, at jeg stadig får de 
anfald (…) og jeg ønsker, at der skal være 
lidt fred på den konto, og bedre forhold 
med ham – for [barnets] skyld og for min 

egen skyld og det hele. Og så begynder 
jeg bare at google. Hvorfor er jeg blevet 
sådan? Jeg begynder at stille spørgsmåls-
tegn ved, hvad sker der? Jeg var ikke 
sådan. Jeg har aldrig været voldelig, jeg  
er imod det. (Kvinde, udøver af vold)

I interviewuddraget tager kvinden afstand  
fra at være en voldelig person og beskriver, 
hvordan hun ikke kan genkende sig selv i  
de voldelige handlemønstre. En anden inter-
viewperson beskriver i tråd med dette: ”Så  
jeg havde hele tiden motivationen, fordi jeg 
ønskede ikke at være sådan en, der slog”. 
Flere interviewpersoner beskriver, at en stor 
motivation til at opsøge hjælp simpelthen er, 
at de ikke ønsker at udøve vold og har svært 
ved at forbinde voldsudøvelse med deres 
selvbillede. 

Kontakt med offentlige myndigheder
Få af interviewpersonerne har på interview-
tidspunktet haft kontakt med de offentlige 
myndigheder på grund af partnervold, og 
derfor er det svært at sige noget helt generelt 
om interviewpersonernes kontakt til de  
offentlige myndigheder. Der er kun to  
eksempler på, at en interviewperson selv  
har fortalt de offentlige myndigheder om  
sin voldsudøvelse. Den ene har gjort det i 
forbindelse med et møde i kommunen. 

Jeg svedte som en gal, og det var så ube-
hageligt at komme ud med det. Det er 
virkelig noget af det mest ubehagelige, jeg 
har prøvet at skulle sige til mødet, at jeg 
yder vold. Og så var det blandt andet min 
bostøtte, tror jeg, der kendte [tilbud], 
havde hørt om [det], og så på den måde 
fik vi taget kontakt til det. (…) Men det 
var det sværeste at komme ud med det 
der og få startet og få prikket hul på 
bylden og få åbnet op. Jeg glemmer det 
aldrig. Det var virkelig ubehageligt. 
(Mand, udøver af vold)
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Han bliver bedt om at kontakte en specialiseret 
rådgivning rettet mod vold i nære relationer, 
men der bliver ikke gjort noget yderligere. 
Han sætter ord på, hvor svært det kan være 
at sige højt, at han udøver vold. Flere af 
interviewpersonerne sætter ord på dette,  
og udtrykker, at det måske kunne have været 
lettere at sige, hvis de var blevet spurgt om det.  

En anden interviewperson får fx kontakt til 
de offentlige myndigheder, da han bliver 
indlagt på psykiatrisk afdeling, efter han har 
forsøgt at begå selvmord. Her fortæller han 
om forskellige problemer, som han har,  
hvilket medfører en række tiltag. Alligevel 
fortæller han ikke om voldsudøvelsen. 

Mand: Men det er ikke, fordi man sidder 
nede på psykiatrisk og siger: ”Jeg har 
banket min kone, jeg har gjort sådan og 
sådan”, det gør man jo ikke. Man kom-
mer ned og siger: ”Jeg har det ad helvede 
til, jeg vil ikke leve mere”, men man siger 
jo heller ikke hvorfor. (…)
Interviewer: Tror du, at hvis nogen havde 
spurgt dig i psykiatrien, om du havde 
slået din kone, at du havde svaret ja?
Mand: Åh, det er svært at svare på. Det 
er svært. Jeg tror, jo, det havde jeg. Jo, det 
tror jeg nok, jeg havde sagt ja til. Det tror 
jeg. Netop fordi jeg ville have alle tingene 
på bordet dengang, jeg var i psykiatrien. 
Det var min mulighed, lad mig sige det 
sådan. (Mand, udøver af vold) 

Interviewpersonen og hans partner søger om 
et specialiseret behandlingstilbud i privat 
regi, men får at vide, at der er lang venteliste. 
De kontakter derfor kommunen for at få dem 
til at finansiere forløbet, men får det ikke 
tildelt. I stedet får de tilbudt behandling 
gennem kommunen.

Og der ringede vi til kommunen, og så 
siger vi, okay, vi har altså fundet noget 
her, den her behandlingsform, de kører, 

hvor familien kan blive involveret og 
pårørende og alt det her med det fysiske, 
og alt hvad der er sket, det rammer også 
lige der, hvor vi har brug for det. Og der 
var de bare blankt afvisende og siger, at 
det kan vi aldrig få godkendt, det kan vi 
ikke hjælpe med, det kan vi ikke noget 
som helst. Men vi kan måske prøve en 
psykolog, vi har hernede i byen, der har 
haft med noget lignende at gøre. Så siger 
jeg, det er ikke det, jeg har brug for, jeg 
har ikke brug for at prøve otte forskellige 
psykologer her nede i byen, fordi kom-
munen siger, at jeg skal gøre det. (Mand, 
udøver af vold)

Interviewpersonen giver således udtryk for  
et behov for specialiseret tilbud, men får 
tilbudt et generelt tilbud gennem kommunen. 
I empirien er der ét eksempel på, at en  
fagperson selv har bragt spørgsmålet om 
aggressioner på bane. En interviewperson 
beskriver en episode på et sygehus, hvor 
hverken partneren eller lægerne kan få barnet 
til at ligge stille, hvorefter han holder barnet 
fast, mens han skælder partneren ud.

Det er en krisesituation, vi er nødt til  
at handle, og der kan aggressionen jo  
gøre nogle ting. Problemet er bare, at  
det kammer totalt over. Både i sprog og  
i voldsomhed. Men der ved jeg ikke, hvad 
de har talt om eller gjort, men den læge 
snakker i hvert fald med os næste dag, 
fordi de har bemærket det der. (Mand, 
udøver af vold)

Her er altså et eksempel på, at en offentlig 
fagperson – en læge – taler med parret om en 
episode. Interviewpersonen fortæller dog, at 
der ikke sker yderligere, da det mere bliver en 
snak om, hvad der skete i situationen og ikke 
så meget om et generelt problem. Intervie-
wpersonen nævner selv, at han synes, der her 
var en mulighed for at lave en underretning 
til kommunen. Episoden illustrerer, at sund-
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hedspersonale har mulighed for at opspore og 
handle på partnervold. 

To interviewpersoner har som beskrevet fået 
en voldsdom og er som en del af denne dom 
gået i et anger management-program ved 
kriminalforsorgen, og myndighederne spiller 
således en central rolle for, at de får hjælp. 
Deres dom gives dog ikke som konsekvens af 
vold mod partneren, men som konsekvens af 
gadevold. Den ene interviewperson har selv 
opsøgt behandling i forhold til partnervold, 
men han har ikke kunne få adgang til dette, 
før han bliver dømt for vold.

Jamen, jeg vil sige, den største problema-
tik i hele denne her proces, det var, at jeg 
opsøgte faktisk hjælp. Og jeg kunne først 
få hjælp, da jeg blev anmeldt for det.  
Jeg opsøgte allerede et år, før alt det  
hele skete. Det, synes jeg, var vildt, at i 
Danmark, at... Det snakkede jeg også 
med min kammerat om, at: ”Ja ja, det er 
nemt nok, når skaden er sket, at man kan 
få hjælp der, men at man ikke gør noget 
forebyggende”. At der er så lange vente-
tider, og jeg ved ikke hvad. Og så fordi  
jeg fik en voldsdom, kan man sige ikke? 
Så kunne jeg bare få direkte billet ind til 
psykolog og hele molevitten. (Mand, 
udøver af vold)

Flere af interviewpersonerne beskriver en 
frustration over lange ventetider, der gør det 
utrolig svært for dem at få den hjælp, de 
ønsker. En enkelt beskriver, at han ikke selv 
har midler til at opsøge en privat psykolog, 
mens de resterende opsøger hjælp gennem 
private psykologer og terapeuter. 

Kontakt med terapeuter og psykologer  
– ”Tager du det egentlig helt alvorligt,  
hvad jeg siger nu?”
Størstedelen af interviewpersonerne beskriver, 
at de gennem flere år har søgt at løse proble-
merne i parforholdet ved at opsøge professionel 

hjælp i form af parterapi eller individuel 
psykologisk terapi. Når interviewpersonerne 
kommer i et specialiseret tilbud, er det derfor 
typisk ikke deres første forsøg på at opsøge 
hjælp.  

I den rådgivning og terapi, som interviewper-
sonerne har modtaget før den specialiserede 
hjælp, beskriver interviewpersonerne, at de 
ikke oplever at have fået den rette støtte. For 
nogles vedkommende er det, fordi de ikke 
selv omtaler de voldelige handlinger i terapien, 
ligesom terapeuten heller ikke spørger til 
vold. Det kan være meget svært selv at bringe 
på bane, og flere interviewpersoner efterspørger, 
at terapeuten selv spørger ind til det.

Det kan godt være, der skal være et fast 
spørgsmål. For hvordan får man ellers  
en chance for at bringe det emne op? 
Men jeg er aldrig blevet spurgt. Og jeg 
har aldrig sagt noget. Vi har aldrig sagt 
noget, der kunne nærme sig. Vi har sagt, 
at vi har skændtes og haft diskussioner, 
men aldrig noget, der kunne tyde på, at 
der har været noget vold mellem os to.  
I det mindste kunne man have prøvet at 
spørge. Det vil jeg sige. Og så ved jeg 
ikke, hvad jeg ville have svaret. (Kvinde, 
udøver af vold)

Der er dog også tilfælde, hvor interview-
personen selv bringer volden op i terapien, 
men hvor der ikke bliver fulgt op på den.  
En interviewperson har fx selv italesat sine 
voldelige handlinger, men beskriver, at det 
ikke er terapeutens område, og derfor går de  
i stå og vælger at afslutte forløbet. En anden 
beskriver, hvordan han har været igennem en 
række forskellige terapiforløb, hvor han også 
flere gange har fortalt om voldsudøvelsen, 
men oplever, at dette kan bagatelliseres af 
terapeuten. 

Jeg har været i en masse forskellige forløb 
af alle mulige arter. Vi har kredset om det 
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her i lang tid, fordi det egentlig altid har 
været der i mit liv. Og det har taget rigtig 
lang tid at finde nogle, der tog det alvorligt 
nok, hvad jeg sagde. Og det er fordi, jeg 
måske på papiret ikke ligner den typiske, 
og det er heller ikke, fordi jeg på noget 
tidspunkt er blevet anmeldt eller har 
begået vold, der har givet mærker. I hvert 
fald ikke på mennesker. Og på den måde 
er det ikke så synligt, nødvendigvis. Og 
heller ikke for mig selv, at det [volden] 
var det, der var kernen. Så har vi ligesom 
behandlet nogle andre ting, der kunne 
være årsag, hele tiden, men ikke rigtig 
kigget ind i den del, der er vold. (Mand, 
udøver af vold)

Selvom terapeuter kan rumme, at interview-
personen fortæller om vold, giver han samtidig 
udtryk for, at de voldelige handlinger ikke 
indgår i terapiforløbene. Han – og andre 
interviewpersoner – udtrykker derfor et 
behov for, at fagfolkene mere tydeligt adres-
serer deres voldelige handlinger i terapien. 
Inden han starter i et specialiseret tilbud, 
beskriver han dog en coach, der har været 
bedre til at tage de voldelige handlinger op. 

Og han tør mere. Det giver mig nok mod 
på at prøve at sige: ”Okay det er vold, det er 
ikke bare mig, der er lidt sur”. Jeg synes, det 
sværeste har været selv at skulle erkende, 
hvad det var. Og den erkendelse var der 
nok nogle, der skulle have hjulpet mig med 
noget før. ”Det der er for voldsomt, du får 
et dårligt liv, hvis du fortsætter sådan der. 
”Nå, altså. Og det ved jeg, det er psykologer 
ikke meget for at fortælle andre mennesker, 
fordi de skal være objektive, de skal ikke 
fortælle folk, hvordan de skal leve deres liv 
og sådan noget der. Men jeg kan ikke lade 
være med at blive irriteret over, at de ikke 
siger det alligevel. (Mand, udøver af vold)

Han oplever, at de psykologer, han har mødt, 
har nedtonet hans bekymringer omkring 

volden, hvilket bidrager til at bremse hans 
erkendelse af volden. Han beskriver, at han 
har en opfattelse af, at psykologerne ikke må 
fortælle deres klienter, hvad de skal gøre, og 
ønsker, at de havde gjort det. Empirien indi-
kerer derfor, at psykologer og terapeuter kan 
spille en rolle i erkendelsesprocessen, men at 
de måske mangler en forståelse af, hvor ud-
bredt vold er, eller har en berøringsangst for 
at adressere vold i terapien.

Kontakten til de specialiserede tilbud  
– ”Jeg er her sgu’, fordi jeg har slået nogen”
Interviewpersonerne har som beskrevet alle 
modtaget specialiseret rådgivning og behand-
ling. Deres erfaringer viser, at det er svært  
at få adgang til specialiseret rådgivning og 
behandling, men at de er meget glade for  
den hjælp, som de ender med at få gennem  
et specialiseret tilbud. ”Og det var ligesom 
startskuddet til, at nu gik det den rigtige  
vej, jeg fandt endelig én, der kunne… der 
klikkede… kemien var der”.  

Flere beskriver kontakten til den enkelte 
psykolog som betydningsfuld for deres posi-
tive oplevelse med at få hjælp. De beskriver, 
hvordan de igennem terapien er blevet mere 
opmærksomme på sig selv, og i nogle tilfælde 
deres egne behov, og herigemmen kan sørge 
for også at have en form for egenomsorg, der 
også hjælper dem til ikke at udøve vold. Det 
fremhæves som centralt, at terapeuten møder 
dem på en anerkendende måde uden fordøm-
melse – ej heller med negligering af, hvad de 
har gjort. 

Men det var bare rart, at hun ikke var 
dømmende, og rart, hun kunne lægge øre 
til, og hun kunne komme med nogle gode 
råd. Det var ligesom at snakke med mine 
forældre om det, bare på en bedre måde, 
og man får alle de redskaber der. Det var 
rart at få noget anerkendelse og en, der 
forstod, at jeg havde det svært, og ligesom 
sagde til mig, at: ”Okay, det du gør, det er 
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simpelthen afskyeligt og forfærdeligt, 
men samtidig forstår jeg godt, du har det 
svært”. Men der kommer ikke en og 
banker en i hovedet. Og så var det red-
skaber, der var gode. Det var nogle gode 
og simple redskaber, som man faktisk 
kunne bruge til noget. Så jeg er glad for, 
at jeg kom igennem forløbet. (Mand, 
udøver af vold)

Interviewpersonen fremhæver i tråd med 
andre interviewpersoner også konkrete red-
skaber, som noget, der hjælper ham til ikke at 
udøve vold. Herudover fremhæver flere inter-
viewpersoner, at det særligt er ”overskriften” 
på de specialiserede tilbud, der er afgørende. 
Det at tale med nogle, der er professionelle 
inden for netop voldsområdet.

Fordi forskellen på at være her og på min 
terapeut, det er ligesom bare: Overskriften 
er enormt vigtig. Her kommer vi for at 
tale om vold. Der kommer vi for at tale 
om parforhold. Det er bare den der over-
skrift, der har været meget vigtig for mig 
i den dialog, jeg havde med [tilbud]. (…) 
Jeg er her sgu’, fordi jeg har slået nogen. 
(Mand, udøver af vold) 

En interviewperson beskriver, at hun aldrig 
har fortalt andre om sin voldsudøvelse, men 
oplever, at hun måske ville være i stand til at 
snakke med en privat psykolog om det, efter 
at hun har afsluttet det specialiserede forløb. 
Flere andre af interviewpersonerne beskriver 
også, hvordan det specialiserede tilbud spiller 
godt sammen med andre former for privat 
rådgivning og behandling, som de modtager 
sideløbende med den specialiserede indsats. 

Manglende opmærksomhed på den  
udsatte partner – ”Det, tror jeg, ville  
være godt for hende”
Mens alle interviewpersoner har modtaget 
hjælp til at stoppe med at udøve vold, er det 
ikke alle, der beskriver, at partneren har  

modtaget hjælp. Én partner har modtaget 
traumeterapi ved kommunen – en terapi, der 
dog først er startet et stykke tid efter, at 
udøverens tilbud er færdiggjort. To partnere 
har fået hjælp fra et specialiseret tilbud. En 
partner har selv opsøgt ambulant rådgivning 
efter parbruddet. De resterende fire partnere 
har ifølge interviewpersonerne ikke fået 
nogen hjælp.  

En interviewperson har til et fællesmøde i 
kommunen sammen med sin partner fortalt, 
at han udøver vold, og han har herefter fået 
råd om at opsøge hjælp i et specialiseret 
tilbud til at bearbejde voldsudøvelsen, uden  
at der er iværksættes hjælp til partneren fra 
kommunens side. 

Det er egentlig mærkeligt. Okay,  
jeg udøver vold, og så er det mig, der  
skal have hjælp til at stoppe med det. 
Men hvorfor får hun ikke hjælp til at 
bearbejde, at der har været udøvet vold  
på hende? Fordi det ville være mest logisk, 
at hun også fik nogle samtaler og få løst 
frustrationerne over at være et offer. 
(Mand, udøver af vold) 

Interviewpersonen uddyber yderligere, at  
han tænker, at partneren kan have brug for  
at snakke om det: ”Jeg tror virkelig, det har 
været hårdt for hende, og det har været mere 
hårdt end, hvad hun selv går og siger. Det er 
synd for hende, at hun ikke kommer ud med 
det. Det tror jeg, ville være godt for hende”. 
Lignende beskrivelser har de resterende 
interviewpersoner, hvilket peger på, at det 
ikke er interviewpersonerne, der ikke ønsker, 
at deres partner får hjælp.  

Samtidig viser empirien, at der ikke altid er 
fokus på den udsatte, når en udøver modtager 
møder offentlige fagpersoner og modtager 
rådgivning og behandling. En udfordring i 
forhold til de tilbud, der er til de voldsudsatte, 
kan være, at de typisk forudsætter, at de har 
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forladt partneren eller vil hjælpes i en proces 
mod at skulle forlade partneren. En partner, 
der modtog familiebehandling og traume-
terapi i kommunen, oplevede at få tilbudt 
støttemuligheder, hvis hun ønskede at forlade 
partneren.

Da det [volden] stod på dengang og 
kommunen var inde over, der havde de 
det sådan lidt med… der er jo krisecentre 
og der er jo, hvad de nu ellers har, og 
kommunen sagde også bare, at hun skulle 
jo bare sige til, hvis det var, hun ikke ville 
bo hjemme mere, så skulle de nok finde 
en lejlighed til hende. Så hun blev jo… 
Hun fik jo alle muligheder, hun kunne få, 
tilbydes, faktisk, hvor jeg ingenting fik, 
faktisk, andet end det, jeg selv kæmpede 
for, så at sige. (Mand, udøver af vold)

Interviewuddraget illustrerer, hvordan der 
ikke er hjælp at hente for hverken voldsud-
øveren eller partneren, så længe de ønsker  
at blive sammen. Det kan betyde, at de, der 
ønsker at blive sammen med partneren, ikke 
får hjælp.

Afrunding
I dette underkapitel har vi undersøgt,  
hvordan de interviewede mænd og kvinden, 
oplever mødet med fagpersoner. Underkapitlet 
viser, at:

•  De interviewede peger på tre grunde  
til, at de opsøger hjælp til at stoppe de 
voldelige handlinger: de ønsker at bevare 
deres parforhold; de ønsker ikke, at deres 
børn har en forælder, der udøver vold; og 
de ønsker ikke at være en person, der 
udøver vold.

•  Stort set alle interviewpersoner oplever, 
at det er svært at få adgang til de speciali-
serede tilbud, som de efterspørger, og få 
af dem oplever, at de offentlige myndig-
heder er behjælpelige i denne proces. 

•  De interviewede har mange erfaringer 
med at opsøge hjælp i form af psykolog-
hjælp og parterapi, ofte gennem flere år. 
De beskriver dog, at volden sjældent 
omtales, og når den gør, så bliver den ikke 
en del af terapien.

•  Interviewpersonerne oplever, at de bliver 
mødt og forstået i de specialiserede  
rådgivningstilbud, og at de får måder at 
arbejde med volden på. Der er dog ikke 
altid opmærksomhed på, om partneren 
modtager hjælp, når en udøver tilbydes 
hjælp.
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Dette kapitel består af et underkapitel hvor vi 
laver en tværgående analyse af resultaterne 
præsenteret i kapitel 4 og 5 om henholdsvis 
de udsatte og udøvernes erfaringer, og et 
underkapitel med interviewpersonernes egne 
anbefalinger til hvordan vi som samfund kan 
blive bedre til at opspore partnervold og 
motivere personer, der har været udsat for 
eller har udøvet partnervold, til at søge hjælp.

6.1. En tværgående analyse  
af resultaterne
Dette underkapitel indeholder en tværgående 
læsning af resultaterne præsenteret i kapitel  
4 og kapitel 5. Her kategoriserer vi centrale 
fund efter den socialøkologiske models tre 
niveauer: det individuelle, det relationelle  
og det samfundsmæssige niveau. Denne 
tværgående læsning af resultaterne har til 
formål at tydeliggøre, hvordan vi som med-
mennesker og samfund kan blive bedre til at 
opspore partnervold ved at se på de omstæn-
digheder, som kan være med til at udfordre 
eller fremme vejen til et liv uden vold.  

Opdelingen i de tre niveauer er en forenkling 
af den kompleksitet, der findes i virkelig-
heden, og det er derfor vigtigt at understrege, 
at disse niveauer ikke kan ses isoleret fra  
hin anden. Niveauerne skal i stedet ses  
som et figurativt billede på, hvordan vores 
erfaringer som enkeltindivider hele tiden  
er forbundet til vores relationer til andre  
og til de over ordnede samfundsmæssige 
omstændigheder som politikker, normer  
og kulturelle opfattelser.

Det individuelle niveau
I undersøgelsen refererer det individuelle 
niveau til personlige forhold som følelser, 
behov og værdier, og opfattelser, som kan 
være påvirket af livsomstændigheder i opvæk-
sten, adgangen til kulturelle og økonomiske 
resurser, psykiske vanskeligheder og negative 
handlemønstre som misbrug.  

Både de voldsudsatte og voldsudøvende 
kvinder og mænd har nogle almenmenneske-
lige behov for omsorg, anerkendelse, tryghed 
og respekt, som de blandt andet søger opfyldt 
i den intime relation til partneren, og som 
understøttes af en kulturel opfattelse af, hvad 
der kendetegner et velfungerende parforhold 
og familieliv. Det er forhold, som kan have 
indflydelse på de voldsudsatte og de volds-
udøvendes vej mod et liv uden vold. 

De voldsudsatte mænd og kvinder kan opleve 
en stærk følelsesmæssig tilknytning til  
partneren, når denne opfylder behovene  
for bekræftelse, tryghed og omsorg, og det 
kan især udfordre erkendelsen af partnerens 
voldelige handlinger som problematiske.  

Der er tre livsomstændigheder, som kan  
gøre dem særligt sårbare over for en voldelig 
partner, fordi de kan forstærke den indledende 
følelsesmæssige tilknytning til partneren. En 
opvækst med omsorgssvigt i en familie med 
alkoholmisbrug eller vold, et nyligt tab af en 
omsorgsperson som en kæreste eller forælder, 
og det at være ung og/eller uerfaren i at indgå 
i en intim relation til en kæreste er forhold, 
som kan udfordre kvindens eller mandens 
egen intuitive fornemmelse af, at partnerens 
handlinger er forkerte. Det kan understrege 
behovet for, at omverdenen træder til og 
bekræfter dem i, at partnerens handlinger er 
forkerte.  

For nogle af de voldsudsatte kvinder og 
mænd har oplevelsen af at have kulturelle,  
og økonomiske resurser til at klare sig uden 
partneren været medvirkende til, at de har 
søgt hjælp fra omverdenen. Det kan for 
eksempel være, hvis vedkommende har viden 
om, hvordan de kan opsøge hjælp, fået adgang 
til egen bolig, færdiggjort en uddannelse eller 
fået et job, som gør, at de føler sig klar til at 
forlade partneren eller ikke er bange for at 
miste deres børn.  
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For voldsudøvende mænd og den voldsudøvende 
kvinde kan der være livsomstændig heder, der 
påvirker deres tilbøjelighed til voldsudøvelse. 
En opvækst præget af vold og andre former 
for omsorgssvigt kan have indflydelse på 
voldsudøvernes måder at indgå i nye rela tioner 
og parforhold, hvor de er i særlig risiko for at 
gentage mønstre, som de har overværet hos 
deres forældre. Opvæksten kan også gøre,  
at de opfatter deres voldelige handlinger  
som inden for rammerne af normale handle-
mønstre, hvilket kan udfordre deres erkendelse 
af, at det, de gør, er problematisk.  

Brugen af rusmidler og det at have forskellige 
psykiske og kognitive lidelser kan for nogle 
også hænge sammen med voldelige handle-
mønstre og herved også udfordre muligheden 
for at ændre på disse mønstre.  

Derudover kan voldsudøverne blive meget 
fokuserede på deres egne følelsesmæssige 
behov, når de føler sig afvist eller utilstrække-
lige, hvilket kan udfordre deres opmærksom-
hed på, hvordan deres handlinger påvirker 
partneren og eventuelle børn. Dette under-
streger det behov, voldsudøvere kan have for 
at få hjælp til at forstå de konsekvenser, som 
volden har for dem, der udsættes for den. 

For både voldsudsatte og voldsudøvere kan 
det være forbundet med skamfulde følelser at 
fortælle omverdenen om volden, fordi de kan 
frygte at blive vurderet negativt af omverde-
nen. For de voldsudsatte kvinder og mænd 
kan det være skamfuldt at fortælle andre, at 
partneren behandler en nedværdigende og 
hensynsløst, og dermed vise, at man ikke 
lever i overensstemmelse med egne værdier 
og den kulturelle norm for et godt familieliv.

De voldsudøvende er ligeledes påvirkede af 
den kulturelle opfattelse af, hvad der kende-
tegner et velfungerende parforhold og familie-
liv, og det kan gøre det skamfuldt at fortælle 
om voldsudøvelsen. Oplevelsen af ikke at leve i 

overensstemmelse med egne værdier – det vil 
sige det, som de opfatter som rigtigt og vigtigt 
– kan for både de voldsudsatte og voldsudøverne 
være medvirkende til, at de opsøger hjælp.  

For voldsudsatte kan erkendelsen af, at de er 
ulykkelige og utrygge sammen med partneren, 
og at de derfor ikke fremover vil kunne få 
deres følelsesmæssige behov opfyldt i parfor-
holdet, få indflydelse på deres beslutning om 
at søge hjælp. For voldsudøvere kan erkendelsen 
af, at deres handlinger er vold, eller indvirk-
ningen af handlingerne på deres partner gøre, 
at de opsøger hjælp til at ændre deres handle-
mønstre.

Det relationelle niveau
Det, der fremmer eller udfordrer vejen til et 
liv uden vold, er ofte knyttet til relationer til 
andre, og derfor kan omstændigheder, som er 
knyttet til personlige forhold, ikke ses isoleret 
fra voldsudsattes og voldsudøveres nære 
relationer til andre.  

Det relationelle niveau i undersøgelsen handler 
om sociale relationer til andre i den enkeltes 
nære omgivelser. Det vil typisk være partneren, 
børnene, øvrige familie, venner, kollegaer og 
naboer. De relationelle forhold vedrører både 
karakteren af relationen og de normer, værdier 
og følelser, som er knyttet til relationen.

For voldsudsatte kvinder og mænd er en 
central udfordring for at forlade partneren 
det bånd, der både består af kærlige følelser 
for partner og børn og følelser som utryghed 
og frygt for partnerens handlinger. Den 
bipolære dynamik, der karakteriserer rela-
tionen til partneren, kan være en barriere  
for kvindernes og mændenes egne normative 
vurderinger af parforholdet og deres oplevelse 
af behovet for at søge hjælp.  

Partnerens voldelige handlinger – særligt 
dem, der får den voldsudsatte til at betvivle 
sin egen virkelighedsopfattelse – kan afholde 
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den voldsudsatte fra at tale med andre om 
volden, fordi det er partneres normer for 
acceptabel og uacceptabel opførsel, der sætter 
rammerne i parforholdet.  

Relationen til børnene og den omsorg, de 
voldsudsatte føler for dem, er et afgørende 
forhold for vejen mod at opsøge hjælp og 
bryde med partneren. At børnene bliver vidne 
til vold, udsat for vold eller udviser tydelige 
tegn på mistrivsel, kan være afgørende for, at 
de voldsudsatte når til en erkendelse af at 
partnerens voldshandlinger er problematiske, 
og at de må handle herpå.  

Kombinationen af en eskalering i volden og 
ansvaret for at beskytte sine børn – herunder 
også et ufødt barn – kan derfor få stor betyd-
ning for, hvornår de voldsudsatte fortæller 
omverdenen om parforholdet. For både de 
voldsudsatte mænd og kvinder kan frygten 
for at miste børnene eller ikke at være i stand 
til at beskytte dem efter bruddet dog også 
være en barriere for at forlade parforholdet.  

Relationer til familie og venner kan både 
fremme og udfordre vejen til et liv uden vold. 
For de voldsudsatte kvinder og mænd kan 
familie og venners indgriben og bekræftelse 
af, at partnerens handlinger ikke er i orden, 
være afgørende for, at de motiveres til at søge 
hjælp. Omvendt kan venners og families 
manglende opmærksomhed og opbakning, 
når de voldsudsatte kvinder og mænd udviser 
tegn på mistrivsel eller forsøger at fortælle 
om parforholdet, gøre det sværere for de 
voldsudsatte at fastholde en opfattelse af 
partneres handlinger som forkerte.  

Det samme gælder, hvis venner og familie 
betvivler den voldsudsatte kvindes eller 
mands virkelighedsopfattelse og pålægger 
dem en del af ansvaret for partnerens voldelige 
handlinger. Dette kan være udtryk for en 
kulturel norm om, man ikke er illoyal over for 
familie eller venner og tillægge andre ”onde” 

intentioner, og det kan eventuelt gøre det 
lettere at fordele ansvaret ligeværdigt mellem 
parterne med den konsekvens, at de volds-
udsatte mænd og kvinder påtager sig ansvaret 
for volden.

For de voldsudøvende mænd og kvinder er  
det særligt relationen til partneren, der bliver 
afgørende for, at de opsøger hjælp. Det bånd, 
de voldsudøvende har skabt til partneren, 
frygten for at miste partneren og det at forstå 
voldens indvirkning på partneren kan tilsammen 
fremme processen mod at opsøge hjælp for at 
ændre det voldelige handlemønster.  

Kun nogle af voldsudøverne har børn, der bor 
hjemme, men for dem er forståelsen for, at 
børnene påvirkes af volden, medvirkende til, 
at de opsøger hjælp. For de voldsudøvende 
mænd og kvinden har venner og familie ikke 
været afgørende for, at de opsøgte hjælp. 

Det samfundsmæssige niveau
Det samfundsmæssige niveau vedrører mødet 
med den bredere sociale kontekst. I under-
søgelsen gælder det de fagpersoner og  
institutioner inden for social-, sundheds-  
og retsvæsenet, som de voldsudsatte og volds-
udøverne kan komme i kontakt med, herunder 
de politikker og retningslinjer, som hver 
enkelt institution har. 

Disse institutioner vil desuden være påvirket 
af generelle kulturelle normer, værdier og 
opfattelser, som også har betydning for os 
hver især som individer og vores relationer til 
andre, og derfor kan de også manifestere sig  
i vores selvopfattelse og i mødet med de nære 
omgivelser.

For både de voldsudsatte og de voldsudøvende 
kvinder og mænd fremmes vejen mod et liv 
uden vold, når fagpersoner møder dem med 
anerkendelse og forståelse for deres situation. 
For voldsudsatte er det afgørende, at de 
mødes med forståelse for den ambivalens, der 
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kan karakterisere relationen til partneren, og 
at de bekræftes i, at det, de har været udsat 
for, er forkert. For voldsudøvende er det 
afgørende, at de mødes uden fordømmelse  
og med forståelse for den position, som de 
befinder sig i. Voldsudøvende mænd og 
kvinden ønsker en italesættelse og behandling 
af deres voldelige handlemønster, herunder at 
fagpersoner hjælper dem med at erkende, at 
deres handlinger er vold.  

Undersøgelsen viser, at læger, jordemødre, 
sundhedsplejersker og privatpraktiserende 
psykologer og terapeuter er faggrupper, der 
har mulighed for at opspore og reagere på 
partnervold. Deres måde at møde både volds-
udsatte og voldsudøvere på kan have en 
afgørende betydning for, om kvinderne og 
mændene ser muligheder for et liv uden vold. 
De voldsudsatte understreger derudover, at 
det er afgørende for italesættelsen af volden, 
at fagpersonerne har mulighed for at tale 
fortroligt med parterne hver for sig. 

Mens der blandt de voldsudsatte er positive 
erfaringer med psykologer, som har hjulpet 
nogle i retning mod et liv uden vold, har 
voldsudøverne ikke den samme positive 
oplevelse af den terapi, de har modtaget,  
hvor de har oplevet, at volden ikke er blevet 
adresseret. De fremhæver derfor, at de har et 
behov for at møde terapeuter med specialiseret 
viden om vold, men opfyldelsen af behovet 
udfordres af lange ventetider til de speciali-
serede tilbud.

Fagpersoners måde at møde voldsudsatte og 
voldudøvere på er også formet af kulturelle 
normer og værdier i samfundet. En værdi, 
som kommer indirekte til udtryk gennem  
de voldsudsatte og voldsudøvende kvinders 
og mænds erfaringer, er retten til respekt  
for privatliv, som er en grundlæggende  
menneskerettighed. 

I mødet med fagpersoner kan tegn på mistrivsel 
og dysfunktion i parforholdet blive opfattet 
som et privat anlæggende. Derfor kan det  
for nogle fagpersoner opfattes grænse over-
skridende at spørge ind til samlivet, herunder 
til voldelige handlinger, da det kan opfattes 
som en krænkelse af respekten for privatlivet. 

For fagpersoner kan manglende viden også 
udfordre opsporingen af vold i parforholdet. 
Det gælder fx viden, som kan gøre det muligt 
at se magtbalancen, når den kommer til 
udtryk på subtile måder at kommunikere  
på mellem parterne.  

Kulturelle opfattelser knyttet til køn og  
normer for et familieliv kan også udfordre 
opsporingen, fx når kønsspecifikke forvent-
ninger til, hvordan kvinder og mænd føler, 
tænker og agerer, sætter rammen for at forstå 
voldsudsatte og voldsudøvendes erfaringer. 
Det kan fx være, når mænd opfattes som 
mindre psykisk sårbare over for vold, eller  
når mænd forventes at bruge fysisk magt for 
at sætte sig i respekt over for deres partner. 
Det kan også være, når kvinder opfattes som 
hævngerrige, eller når kvinder bliver set som 
”hysteriske” og underforstået psykisk ustabile.  

For både de voldsudsatte og voldsudøvende 
mænd kan en kulturel forventning til mænd 
om at klare deres problemer selv bremse dem 
i at ville tale med fagpersoner. Kvinderne og 
mændene kan også være præget af kulturelle 
opfattelser af normer for en kernefamilie,  
og det kan udfordre vejen til at tale med 
fagpersoner om problemer i parforholdet.

Styrker og begrænsninger i undersøgelsen
Undersøgelsen har med et kvalitativt metode-
design den styrke, at den giver et erfarings-
nært indblik i den kompleksitet, der er i vejen 
ind og ud af et parforhold præget af vold og 
dermed mulighederne for, hvordan praksis 
omkring opsporing kan udvikles. Det er den 
første kvalitative undersøgelse i Danmark, 
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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 voldsudøvere, og derfor er det et 
mere begrænset vidensgrundlag, vi her står 
på i forhold til voldsudsatte kvinder. Under-
søgelsen har haft heteroseksuelle kvinder og 
mænd med børn, som kan tale dansk, som 
målgruppe, og derfor kan der være andre 
behov og udfordringer, som knytter sig til 
opsporing af andre målgrupper, som vi ikke 
har dækket med denne undersøgelse, og hvis 
oplevelser derfor kan adskille sig fra fundene 
i denne undersøgelse.

Behov for fremtidige undersøgelser
Litteraturstudiet og den kvalitative under-
søgelse vidner om, at der er en lang række 
problemstillinger, som knytter sig til partner-
vold, som vi har behov for at vide mere  
om i samfundet, for at kunne tilrettelægge 
specialiserede indsatser og undervisning af 
fagpersoner bedst muligt. Det handler blandt 
andet om forskellene i mænds og kvinders 
voldserfaringer, og hvordan vi afgrænser 
partnervold fra fx dysfunktion i et parforhold. 
Vi savner også viden om fordelingen af for-
skellige voldsformer blandt udsatte for vold. 

Der er også brug for mere viden om, hvordan 
vi kan blive bedre til at motivere mænd og 
kvinder, der har udøvet vold mod en partner, 
til at opsøge hjælp, og samtidig forstå, hvad 
der kan lede til udøvelse af partnervold.  
Der er også behov for at undersøge, hvilken 
praksis der er for at opspore og håndtere 
sager med partnervold i det familieretlige 
system og mulighederne for at sikre partner 
og børn mod vold efter parforholdsbruddet.

6.2. Interviewpersonernes  
anbefalinger

Interviewpersonerne er med afsæt i deres 
egne erfaringer kommet med en række anbe-
falinger til, hvordan vi som samfund generelt 
kan blive bedre til at opspore partnervold og 
motivere personer, der har været udsat for 
eller har udøvet partnervold, til at søge hjælp. 
Interviewpersonernes idéer kan grupperes i 
otte forskellige anbefalinger:

1.  Der skal skabes en større synlighed 
omkring partnervold i samfundet: 
Kvinder og mænd, der har været udsat 
for og har udøvet partnervold, savner en 
større offentlig synlighed omkring 
udbredelsen af partnervold for at ned-
bryde tabuet om at tale om det.  

 Herunder nævner flere mænd, som har 
været udsat for partnervold, at de særligt 
savner en større synlighed omkring 
mænd, der udsættes for vold af en partner, 
da de oplever, at der primært er fokus på 
partnervold mod kvinder i samfundet.

2.  Der skal udbredes mere viden om 
voldsformer og kendetegn ved partner
vold: Flere voldsudsatte mænd og kvinder 
vil gerne blive bedre at identificere 
voldshandlinger for det gør det lettere  
at vide, hvornår partnerens handlinger 
har været forkerte. 

 
Der efterspørges særligt fokus på  
psykisk vold samfundsmæssigt, da  
disse handlinger har været vanskelige  
at identificere som vold for interview-
personerne. Flere af voldsudøverne giver 
tilsvarende udtryk for, at de har manglet 
en bedre forståelse af, at deres handlinger 
har været vold.

3.  Fagpersoner skal turde spørge ind til 
trivsel og italesætte volden: Både volds-
udsatte og voldsudøvende kvinder og 
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mænd finder det vigtigt, at fagper soner tør 
spørge ind ved fx tegn på mistrivsel, 
herunder at de kan støtte den voldudsatte 
eller voldsudøvende ved at sætte ord på 
volden, da det at tale om volden er et 
vigtigt skridt i forhold til erkendelsen.  

De voldsudsatte ønsker, at fagpersonen 
har tid i samtalen, da det kræver tryghed 
og fortrolighed at åbne sig og fortælle 
om vold i familien. Flere af voldsud-
øverne efterspørger, at fagpersoner bliver 
bedre til at spørge ind til vold, fordi det 
kan være ydmygende selv at italesætte 
det, særligt når voldshandlingerne ikke 
er synlige.

4.  Fagpersoner inden for social og  
sundhedssektoren skal have større 
viden om vold: Flere voldsudsatte 
efterspørger, at fagpersoner bliver klædt 
bedre på til at se på tegn på partnervold. 
Her fremhæves særligt de fagpersoner, 
der har kontakt til en familie i forbin-
delse med svangerskab, fx jordemødre 
og sundhedsplejersker.  
Derudover fremhæves det som særligt 
vigtigt, at lærere og pædagoger klædes 
på til at kunne spotte børn, som udviser 
tegn på vold i familien. Flere af kvinderne 
og mændene foreslår, at der udarbejdes 
informationsmateriale til fagpersoner, 
der møder voldsudsatte og voldsudøvere 
i deres arbejde.

5.  Personer, der har udøvet vold, har brug 
for at møde andre, de kan spejle sig i: 
Flere af voldsudøverne udtrykker behov 
for at kunne spejle sig i personer, som  
de kan finde inspiration i og identificere 
sig med. En motivation til selv at søge 
hjælp kan være, at der er andre, der har 
stået offentligt frem og fortalt om de 
udfordringer, som de har haft som 
voldsudøvere og har fået hjælp til at 
håndtere. 

Flere af de voldsudøvende mænd fortæller 
desuden, at de har svært ved at søge 
hjælp hos og/eller spejle sig i kvindelige 
behandlere, hvorfor de efterspørger at 
møde behandlere af samme køn som 
dem selv. Nogle efterspørger derudover, 
at gruppeforløb tilrettelægges, så man 
møder andre voldsudøvere af samme 
køn.

6.  Personer, som har udøvet vold, efter
spørger mulighed for at kunne fortælle 
om volden, uden at det får konsekvenser: 
Flere voldsudøvere fortæller om at være 
bange for de konsekvenser, det kan  
få, hvis de taler åbent om deres volds-
handlinger. Frygten har ofte afholdt 
dem fra at fortælle om volden, fordi  
de fx har været bekymrede for at miste 
retten til at se deres børn. 

7.  Der skal være mere sammenhængende 
hjælp og rådgivning om, hvilken hjælp 
der er den rette: Flere voldsudsatte 
fortæller, at de i deres forsøg på at bede 
om hjælp fra systemet ofte er endt i en 
situation, hvor ansvaret for at træffe den 
rigtige beslutning har påhvilet dem selv. 
I den forbindelse udtrykker flere et 
behov for at blive hjulpet og rådgivet 
om, hvad der i den konkrete situation 
kan være det rigtige – og nødvendige 
– at gøre, og for, at der modtages en 
mere sammenhængende hjælp systemet. 
Flere påpeger i forlængelse heraf, at den 
hjælp, de har fået tilbudt, ofte er afhængig 
af den enkelte fagpersons viden om 
området.

8.  Der skal være flere tilbud og større 
synlighed omkring de tilbud, der  
allerede eksisterer: De voldsudsatte og 
voldsudøvende kvinder og mænd giver 
udtryk for, at der er en mangel på specia-
liserede tilbud, og de savner en større 
synlighed omkring eksisterende tilbud. 
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Blandt voldsudsatte efterspørges særligt 
tilbud med psykologforløb, og at hjælpen 
sættes tidligere ind.  

Blandt voldsudøvende efterspørges  
flere tilbud om gruppeterapi og online-
rådgivning, da det kan være grænseover-
skridende at ringe og fortælle, at man 
udøver vold. Flere voldsudøvere oplever 
desuden, at der ofte er lang ventetid  
til de tilbud, der eksisterer, og at der 
mangler forebyggende tilbud med fokus 
på voldsudøvere. 
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