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Partnervold mod mænd er en problemstilling, 
som har fået stigende politisk bevågenhed, 
ligesom der i den generelle befolkning er en 
øget interesse for at få indblik i de erfaringer, 
mænd har med partnervold. I dette pilotstudie 
forsøger vi at komme tættere på, dels hvad 
der karakteriserer den viden og erfaring, 
forskere og praktikere i Sverige og Norge 
 har med mænds voldsudsathed, dels hvilke 
konkrete erfaringer og opfattelser som findes 
blandt praktikere i Danmark om partnervold 
mod mænd. 

I undersøgelser af sociale fænomener som 
partnervold trænger forskellighed og mod-
sætninger sig på, når vi studerer virkeligheden 
i al dens kompleksitet. Som vidensaktør på 
voldsområdet har Lev Uden Vold til opgave  
at bidrage med viden, der kan skabe indsigt i 
denne kompleksitet. Det er derfor vores ønske 
og forhåbning, at dette pilotstudie kan give et 
indblik i forskere og praktikeres erfaringer  
og opfattelser af mænds voldserfaringer og 
derigennem bidrage til at nuancere forståelsen 
af fænomenet partnervold mod mænd.

Undersøgelsen er gennemført fra oktober 
2020 til februar 2021 og bygger på interview 
med forskere og praktikere i Norge, Sverige 
og Danmark. Vi vil gerne rette en stor tak  
til alle, som har stillet deres tid, erfaringer  
og perspektiver til rådighed for os i dette 
pilotstudie. Det er jeres arbejde, som udgør 
fundamentet for analysen i denne rapport.

Ligeledes vil vi rette en stor tak til videns-
konsulenter fra Lev Uden Volds stiftende 
organisationer for konstruktiv sparring på 
interviewguiden og udvælgelsen af danske 
interviewpersoner. Gruppen af videnskonsu-
lenter blev udgjort af Ida Karlsson (LOKK), 
Siliane Bjerre (Mødrehjælpen), Hans Graunbøl 
(Mandecentret), Maiken Kirk Andersen 
(Danner) og Mette Sophie Volsing (Dialog 
mod Vold).

Rapporten har været i eksternt review ved 
lektor Helene Pristed, Institut for Politik  
og Samfund, Aalborg Universitet.

Rapporten henvender sig til politikere, forskere 
og fagfolk både i og uden for voldsfeltet, som 
ønsker at få indsigt i de erfaringer, forskere 
og praktikere har med fænomenet partner-
vold mod mænd, og den kompleksitet der 
knytter sig hertil.

Pilotstudiet er tilrettelagt og gennemført af 
praktikant Laura Simonsen, videnskonsulent 
Marie Nymand Frederiksen og chefkonsulent 
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, som har 
fungeret som projektleder.

God læselyst.

Sine Gregersen
Direktør, Lev uden Vold
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Mande(krise)centre  Samlet betegnelse for både mandecentre og mandekrisecentre

Mandecentre Syv mandecentre etableret under selskabet Fundamentet 

Mandekrisecentre  Syv krisecentre, som tager imod mænd og i nogle tilfælde 
primært kvinder

Empiri Det materiale, som interview og fokusgruppeinterview udgør

Interviewpersoner  De personer, som har stillet op til individuelt interview eller 
fokusgruppeinterview

Praktikere  De interviewpersoner, som dagligt møder mænd i deres arbejde

NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Norge

NOVA  Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Metropolitan University, 
Norge

NCK Nationellt centrum för kvinnofrid, Sverige

REFORM  Resursesenter for men, Norge

[…] Del af interviewuddraget udeladt

[redigeret]  Interviewuddraget er redigeret for at fremme forståelsen,  
dog uden meningsforstyrrende ændringer

Ordforklaring

Forkortelser
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Serviceloven § 109  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i bo
former til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold 
eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. 
Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under 
opholdet omsorg og støtte.

Serviceloven § 110  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i bo
former til personer med særlige sociale problemer, som ikke  
har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov  
for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og 
efterfølgende hjælp.

Juridiske bestemmelser
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Baggrund 
Gennem det sidste årti er der kommet en 
øget samfundsmæssig interesse og fokus på 
partnervold mod mænd i Danmark. Siden 
TrygFonden og tænketanken Mandag  
Morgen i 2011 lancerede et debatoplæg,  
hvor de fremlagde en socialpolitisk fremfor 
en køns- og ligestillingspolitisk tilgang til 
vold i familien med henblik på at kunne 
rumme voldsudsatte mænd (Mandag Morgen 
& TrygFonden 2011), har partnervold mod 
mænd vundet indpas i den offentlige debat 
og i politiske handleplaner. Således indeholdt 
den nationale handlingsplan for voldsområdet 
fra 2010 en efterspørgsel på viden om mænd, 
der udsættes for vold fra en partner (Regerin-
gen 2010). Inden for de senere år er der også 
etableret flere rådgivnings- og krisecenter-
tilbud, som har fokus på mænd udsat for 
partnervold. Endnu er der i Danmark kun 
gennemført enkelte undersøgelser og videns-
opsamlinger, der specifikt omhandler partner-
vold mod mænd.

Formål og metode
Formålet med pilotstudiet er at undersøge, 
hvilke erfaringer forskere og praktikere  
i Skandinavien har med mænd udsat for  
partnervold og deres erfaringer med særlige 

problematikker, som knytter sig til mænds 
voldsudsathed. Dette formål er søgt opfyldt 
gennem to delundersøgelser: 

1.   Ni individuelle onlineinterview med 
forskere og praktikere i Norge og  
Sverige, som har kendskab til fæno-
menet partnervold mod mænd

2.   Fem online-fokusgruppeinterview  
med 17 praktikere i Danmark, som 
møder eller kan møde mænd udsat  
for partnervold.

Viden fra delundersøgelse 1 har haft til  
formål at give os indsigt i, hvilke forståelser  
af og erfaringer med partnervold mod mænd 
der findes i Norden. Denne viden har bidraget 
til at nuancere undersøgelsesspørgsmål og 
interviewguider i den efterfølgende delunder-
søgelse af danske praktikeres erfaringer. 
Viden fra delundersøgelse 2 har haft til  
formål at producere viden om danske prak-
tikeres kendskab til og erfaring med mænd 
udsat for partnervold og de eventuelle følge-
virkninger og støttebehov, som de oplever,  
det kan medføre.

I de følgende afsnit præsenteres undersøgel-
sens hovedresultater. I analysen er hovedfokus 
på danske praktikere, mens viden fra de 

Sammenfatning af 
hovedresultater
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skandinaviske forskere og praktikere inddrages 
undervejs, når de understøtter eller supplerer 
de danske praktikeres erfaringer og perspek-
tiver.

Erfaringsgrundlag
I kapitel 1 giver vi en 1) en karakteristik af de 
skandinaviske interviewpersoners erfarings-
grundlag, 2) en karakteristik af de danske 
praktikeres erfaringsgrundlag og 3) en  
karakteristik af de voldsudsatte mænd, som 
prak tikerne møder. Kapitlet viser, at: 

• De norske og svenske forskere har arbejdet 
med partnervold mod mænd gennem 
kvalitative og enkelte kvantitative under-
søgelser, hvor indholdet er bredere end 
partnervold mod mænd, og de tre skandi-
naviske praktikere møder både mænd 
udsat for partnervold, mænd der er udsat 
for andre former for vold i nære relationer, 
og mænd der udøver partnervold.  

• De danske praktikeres erfaringer med 
mænd udsat for partnervold varierer fra 
ingen erfaringer til flere års erfaring med 
området, hvilket har betydning for det 
vidensgrundlag, de står på i forhold til 
deres opfattelser og antagelser om part-
nervold mod mænd, som indgår i de 
efterfølgende kapitler.

• Praktikere fra Danmark, Norge og Sverige 
kan møde forskellige grupper af mænd, 
hvor det kan være mere eller mindre  
tydeligt, hvorvidt der er tale om mænd, 
som bliver udsat for partnervold eller ej. 
Mændene, som praktikerne møder, kan 
inddeles i to hovedgrupper, som udgøres  
af heteroseksuelle mænd med børn med 
majoritetsetnisk baggrund og mænd, hvis 
voldserfaringer kan være formet af sårbar-
heder knyttet til etnicitet, seksuel orien-
tering, kønsidentitet, psykisk helbred og 
sociale livsvilkår som fx opholdsgrundlag. 

Hvad er partnervold?
Kapitel 2 er inddelt i to afsnit, som om-
handler, 1) hvad praktikerne lægger vægt  
på i vurderingen af, om mænd er udsat for 
partnervold, og 2) erfaringer, som udfordrer 
praktikernes afgræsning af partnervold som 
fænomen. Kapitlet viser, at:

• Begrebet partnervold refererer ikke til et 
let afgrænseligt socialt fænomen blandt 
praktikerne. For en del praktikere centrerer 
opfattelsen af partnervold sig omkring en 
form for negativ magtudøvelse, der handler 
om, at partneren udnytter den sårbarhed, 
manden har, fordi han er følelsesmæssigt, 
socialt og/eller juridisk afhængig af part-
neren. Nogle enkelte praktikeres opfattelser 
af partnervold kan også være påvirket af 
kulturelle idéer knyttet til køn og etnicitet. 

 
• Blandt praktikerne er der to typer af 

erfaringer, som udfordrer afgræsningen af 
partnervold som et fænomen, der hviler 
på partnerens udnyttelse af mandens 
sårbarhed. Det gælder, når det er uklart 
for praktikeren, hvem der primært er 
udsat for vold, og hvem der primært 
udøver vold, og det gælder handlinger  
i forbindelse med samværssager, hvor  
det er uklart, om beslutninger i systemet 
hviler på reelle faglige vurderinger.

Voldshandlinger, samlivsdynamikker 
og sårbarheder
Kapitel 3 består af tre afsnit, som omhandler 
1) konkrete beskrivelser af voldshandlinger, 
2) samlivsdynamikker og magtbalance i 
parforhold med vold og 3) mænd, der kan 
være særligt sårbare som voldsudsatte. Kapitlet 
viser, at:
 

• Psykisk vold er den voldsform, praktikerne 
har mest erfaring med, at mænd oplever. 
Den psykiske vold kan bestå i nedværdi-
gende behandling, kontrol, kritik af for-

Sammenfatning af 
hovedresultater
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ældreevner og maskulinitet samt trusler 
om at blive frataget samvær med børn i 
tilfælde af parbrud. Der er få beskrivelser 
af fysisk partnervold, men her gives enkelte 
eksempler på mænd udsat for fx spark  
og slag. Når det gælder beskrivelser af 
seksuel vold, udøver kvindelige partnere  
i højere grad verbale handlinger, der har 
til formål at nedgøre og håne manden 
eller presse ham til seksuel aktivitet,  
mens mandlige partnere udøver voldtægt.

• Samlivsdynamikker og magtforhold er 
centrale for at forstå den relationelle 
kontekst, voldshandlingerne udspiller sig  
i. Her indikerer praktikernes erfaringer,  
at det fysiske styrkeforhold kan have 
indflydelse på, hvordan nogle mænd 
erfarer partnervold, mens andre kan 
opleve, at partnerens vold medfører et 
psykisk ulige magtforhold. Nogle mænd 
reagerer med fysisk vold eller modstand, 
men for praktikerne kan det være en 
udfordring at vurdere, om der er tale om 
gensidighed i voldsudøvelsen, når de 
typisk kun hører mandens perspektiv. 

• Mænd udsat for partnervold udgør en 
heterogen gruppe, der kan være særligt 
sårbare på forskellige måder som volds-
udsatte. Set i et intersektionelt perspektiv 
kan mændenes voldserfaringer være 
formet af sårbarheder knyttet til deres 
etnicitet, seksuelle orientering, opholds-
grundlag, funktionsevne og opvækst-
vilkår. Det kan fx være homoseksuelle 
mænd, som kan frygte for deres liv, fordi 
de ikke er partneren fysisk overlegen, 
eller familiesammenførte mænd, som 
kan opleve trusler om at miste opholds-
grundlag. 

Følgevirkninger og støttebehov 
Kapitel 4 er inddelt i fire afsnit, som om-
handler 1) forholdet mellem følgevirkninger 

og kausalitet, 2) følelsen af skam som både 
følgevirkning og barriere for hjælp, 3) indivi-
duelle, relationelle og strukturelle barrierer 
for at få hjælp og 4) sociale, relationelle og 
psykiske støttebehov. Kapitlet viser, at:

• Praktikerne møder mænd, der oplever 
sociale, relationelle, psykiske og fysiske 
problemer. Mens de fysiske følgevirkninger 
kan vise sig som en direkte konsekvens  
af fysisk og seksuel vold, er det ikke altid 
tydeligt for praktikerne eller mændene 
selv, hvorvidt de øvrige følgevirkninger 
skyldes partnervold eller et samspil mellem 
svære opvækstvilkår og andre negative 
livserfaringer. Ikke desto mindre er det 
centralt, at problemerne får indflydelse  
på mændenes mentale trivsel, kontakt  
til andre og muligheder for at fungere 
socialt.

• Skam fremhæves på tværs af praktikernes 
erfaringer, som en følelse relateret til 
mændenes erfaringer med partnervold,  
og en følelse formet af kulturelle forvent-
ninger til det at leve som mand og være  
i et parforhold. Det er nogle kulturelle 
forventninger, som både kan forme  
mændenes selvopfattelse og omgivelsernes 
opfattelse af manden og hans håndtering 
af sin livssituation. Skam kan også være 
formet af negative responser fra om-
verdenen som politiet og blive en barriere 
for voldsudsatte mænd i forhold til at føle 
sig berettiget til at modtage hjælp.

• Det er ikke kun skam, der kan være en 
barriere for at få hjælp. Rent personligt 
kan mænd være udfordrede i forhold til 
at få hjælp af manglende kendskab til 
rettigheder, sproglige færdigheder og 
bekymringer for mødet med omverdenen. 
På det relationelle plan kan frygt for 
repressalier fra partner eller familie udgøre 
barrierer, mens strukturelle forhold som 
indretningen af tilbud til voldsudsatte/
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voldsramte familier og praktikeres  
opfattelser af partnervold, kan udgøre 
samfundsmæssige barrierer.

• Praktikerne forsøger generelt at tilpasse 
deres hjælp til den enkelte mands støtte-
behov. Disse behov er ikke nødvendigvis 
altid knyttet til erfaringer med partner-
vold. Mændene kan have sociale behov 
som en bolig og hjælp til koordinering af 
kontakt til myndigheder. Mændene kan 
have relationelle behov, som omhandler 
fastholdelse og dannelse af sociale relatio-
ner. Sidst, men ikke mindst, kan mændene 
have behov, som knytter sig til deres 
mentale trivsel, såsom anerkendelse, 
udvikling af sprogfærdigheder til at kunne 
tale om følelseslivet og terapeutisk be-
handling ved ophold på et mande(krise)
center.

Vidensbehov
Kapitel 5 er inddelt i to afsnit, som beskæftiger 
sig med henholdsvis 1) de ønsker, interview-
personerne har til viden, og 2) videnshuller 
om partnervold mod mænd og vold i nære 
relationer, vi ser på baggrund af de foregående 
kapitler. Kapitlet viser, at:

• Interviewpersoners primære ønsker og 
idéer til ny viden fordeler sig inden for  
tre områder. Det første område drejer sig 
om at udbrede viden i samfundet med 
henblik på at udfordre det kønsstereotype 
billede af voldsudsat og voldsudøver, som 
henholdsvis en kvinde og en mand. Det 
andet område handler om at udbrede 
kendskab til rettigheder og pligter i for-
hold samvær og forældremyndighed.  
Det tredje område handler om ønsker  
til dataindsamling, som kan benyttes til  
at understøtte praksis på området.

• På baggrund af fund fra pilotstudiet 
peger vi på fire huller i den nuværende 

viden om partnervold mod mænd, som vi 
ser som centrale for også at kunne nuan-
cere forståelsen af vold i nære relationer  
i bredere forstand. De to første videns-
behov handler om, hvordan praktikere 
afgrænser partnervold og gensidighed  
i voldsudøvelse i praksis, som har be-
tydning for kommunikationen omkring 
partnervold på tværs af både organisationer 
og myndigheder. Det tredje vidensbehov 
handler om at undersøge, hvordan mænds 
sociale identitet og livsvilkår i samspil 
med samfundsmæssige strukturer kan 
forme mænds sårbarhed i forhold til vold 
i nære relationer. Det fjerde og sidste 
vidensbehov omhandler samværssager, 
hvor vi savner viden om relationen mellem 
far og barn, fædres oplevelse af børnenes 
behov, børnenes oplevelser af samværs-
processen og myndighedernes vurderinger 
i samværssager med vold.     
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Denne rapport er blevet til på baggrund af 
et pilotstudie af erfaringer med fænomenet 
partnervold mod mænd. Rapporten hviler 
på interview med 17 praktikere i Danmark 
og interview med fire forskere, to videns-
medarbejdere, der ikke er ansat ved en 
forskningsinstitution, og tre praktikere fra 
Sverige og Norge. Afsættet for pilotstudiet 
har været en øget interesse i Danmark for 
partnervold mod mænd – i det specialiserede 
voldsfelt såvel som i samfundet generelt. 
Siden TrygFonden og tænketanken Mandag 
Morgen i 2011 lancerede et debatoplæg, 
hvor de fremlagde en socialpolitisk fremfor 
en køns- og ligestillingspolitisk tilgang til 
vold i familien med henblik på at kunne 
rumme voldsudsatte mænd (Mandag Morgen 
& TrygFonden 2011), har partnervold mod 
mænd vundet indpas i den offentlige debat 
og i politiske handleplaner. Dette ses fx i 
den nationale handlingsplan fra 2010, hvor 
der efterspørges viden om mænd, der ud-
sættes for vold fra partner (Regeringen 
2010). Frem til 2006 eksisterede der to 
mandekrisecentre i Danmark i henholdsvis 
Fredericia og Horsens (Mandecentret 
2010a). Sidenhen er der med selskabet 
Mandecentret blevet etableret yderligere 
syv rådgivnings- og botilbud målrettet 
mænd i krise, herunder til mænd udsat for 

partnervold (Mandecentret 2010b), ligesom 
der er fire krisecentre, som både tager imod 
kvinder og mænd under henholdsvis § 109 
og § 110 i serviceloven. Til forskel fra 
kvindekrisecentrene er Mandecentrets 
målgruppe mænd i krise og ikke specifikt 
mænd udsat for partnervold, som har behov 
for beskyttelse fra en partner (Stevenson et 
al. 2014). Inden for de seneste ti år er der 
blevet gennemført enkelte undersøgelser  
og vidensopsamlinger, der helt eller delvist 
omhandler partnervold mod mænd 
(Plauborg and Helweg-Larsen 2013a; 
Helweg-larsen 2012; Deen et al. 2018; 
Mandecentret 2020b). Ligeledes peger et 
litteraturstudie af nordisk viden på området 
på, at det kun er begrænset med studier,  
der specifikt omhandler partnervold  
mod mænd (Bindesbøl Holm Johansen,  
Nymand Frederiksen, and Simonsen 2021).

Med få undersøgelser på området i Danmark 
har vi en begrænset indsigt i, hvordan 
mænd erfarer vold fra en partner, ligesom  
vi har begrænset indsigt i mændenes even-
tuelle behov for hjælp som følge heraf.  
Det begrænsede vidensgrundlag udfordrer 
tillige mulighederne for at nuancere op-
fattelser af forskelle på og ligheder mellem 
mænds og kvinders partnervoldserfaringer, 

Baggrund 
og formål
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forskelle i partnervoldserfaringerne blandt 
forskellige grupper af mænd, samt hvordan 
vi forstår og afgrænser partnervold. Praksis-
erfaringer og forskning inden for volds-
området peger på, at forhold relateret til 
mænds og kvinders sociale identitet som 
køn, etnicitet, seksuel orientering og alder 
kan spille en rolle for voldshandlingernes 
karakter, følgevirkninger og adgangen til 
hjælp (se fx Johnson 2008a; Kimmel 2002; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2013a;  
Dobash and Dobash 2004). Samtidig er  
der også brug for undersøgelser, så vi kan 
udvikle teoretiske forståelser af partnervold 
som fænomen og forstå, hvordan opfattelser 
heraf kan tage form af samfundsmæssige 
strømninger. Pilotstudiets formål har været 
at undersøge, hvilke erfaringer danske 
praktikere har med mænd udsat for part-
nervold og perspektivere disse til skandina-
viske forskeres og praktikeres erfaringer 
med partnervoldsudsatte mænd. 
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Pilotstudiet består af to mindre kvalitative 
delundersøgelser. Delundersøgelse 1 udgøres 
af ni individuelle semistrukturerede online-
interview med tre praktikere, to vidensmed-
arbejdere og fire forskere fra Norge og Sverige, 
som hver især har arbejdet med mænd udsat 
for partnervold. Delundersøgelse 2 består af 
fem fokusgruppeinterview med sammenlagt 
17 praktikere fra Danmark, som enten arbejder 
målrettet med mænd udsat for partnervold 
eller kan komme i kontakt med mænd udsat 
for partnervold.

I delundersøgelse 1 har vi haft fokus på at få 
et indblik i partnervold mod mænd både som 
videns- og praksisfelt i Norge og Sverige. 
Formålet med delundersøgelsen er at under-
søge erfaringer, som fagpersoner og forskere  
i Norge og Sverige har med mænd udsat for 
partnervold og problematikker relateret hertil 
med henblik på at få indsigt i tilgange og 
forståelser af problemet i kontekster, som 
ligner den danske. Viden fra denne delunder-
søgelse 1 har fungeret som vidensfundament 
for delundersøgelse 2 samt et litteraturstudie, 
som er afrapporteret i en selvstændig rapport 
(Bindesbøl Holm Johansen, Nymand Frede-
riksen, and Simonsen 2021). Delundersøgelse 
1 er tilrettelagt i forhold til at besvare følgende 
undersøgelses spørgsmål:

1.   Hvad karakteriserer de erfaringer, som 
praktikere og forskere har om mænd 
udsat for partnervold?

2.   Hvad bygger deres viden og erfaringer 
på, og hvilken viden savnes på området?

3.   Hvilke konsekvenser erfarer de, at part-
nervold har for mænd, og hvilke støtte-
behov oplever de, at mænd udsat for 
partnervold har?

Interviewpersonerne er udvalgt ud fra to 
kriterier: 1) de møder mænd, som er udsat for 
partnervold i den organisation, hvor de arbej-
der, eller 2) de har udgivet forskning/viden 
specifikt om partnervold mod mænd. Inter-
viewpersonerne udgør derfor to overordnede 
målgrupper: praktikere og forskere/videns-
medarbejdere. Hovedparten af interviewper-
sonerne har vi identificeret gennem litteratur 
på området og gennem vores kendskab til 
organisationer, mens enkelte interviewperso-
ner er kontaktet efter anbefalinger fra aktører 
på området. De ni interviewpersoner kommer 
fra følgende organisationer/institutioner:

Norge
• NKVTS 
• NKVTS
• Bergen Universitet
• Selvstændig
• Reform
• Krisecenter.

Sverige
• Linneuniversitet
• Mansjouren
• Manscentrum – Kriscentrum för män.

Metode



17

Mænd udsat for partnervold 

Organisationerne er nærmere beskrevet i 
kapitel 1 og i en oversigt i appendiks A. 
Hovedparten af interviewpersonerne har ikke 
efterspurgt anonymitet, men vi valgt ikke at 
angive navne i rapporten for at ensrette refe-
reringen hele vejen igennem. Interviewene  
er gennemført som semistrukturerede online 
face-to-face-interview for at gøre det muligt 
for os at forholde os åbent og at forfølge nye 
indsigter undervejs, som vi ikke indlednings-
vis har planlagt at spørge ind til. Interviewene 
er gennemført på svensk, norsk eller engelsk, 
og interviewuddrag er oversat til dansk af 
forfatterne til rapporten. Det kan fx være 
opfattelser og erfaringer, som giver indsigt i 
perspektiver på området vold i nære relationer 
og positioneringer i feltet. Interviewene er 
ikke i fokus i dette pilotstudie, men vi ind-
drager erfaringer og perspektiver, når de 
understøtter eller kan perspektivere nogle  
af de danske praktikeres erfaringer.

For forskere og vidensmedarbejdere har 
interviewguiden været struktureret omkring 
følgende temaer: baggrund og erfaringer med 
området, heteroseksuelle mænds partner-
voldserfaringer, partnervold og forskellige 
sårbarhedsforhold som seksuel orientering, 
støttebehov og barrierer, karakteristika i 
forhold til mændene, videnshuller og kontakt 
til andre eksperter. For praktikere har interview-
guiden været struktureret omkring temaerne: 
baggrund og erfaringer med området, mænds 
partnervoldserfaringer, karakteristika af 
mænd, konsekvenser af at være udsat for 
partnervold, kendskab til mændenes støtte-
behov og udfordringer og videnshuller på 
området. 

På baggrund af delundersøgelse 1 har vi fået 
anbefalinger til relevant litteratur, indsigt i 
samfundsmæssige tendenser på området og et 
vidensmæssigt afsæt for at udvikle interview-
guider til delundersøgelse 2. 

I delundersøgelse 2 har vi gennemført fem 
fokusgruppeinterview med både specialiserede 
praktikere og ikke-specialiserede praktikere i 
Danmark. Formålet med delundersøgelse 2 er 
at undersøge, hvilke erfaringer og opfattelser 
der findes blandt danske praktikere i forhold 
til partnervold mod mænd og konsekvenser 
heraf. Praktikere i undersøgelsen inkluderer 
både fagfolk, der arbejder målrettet med part-
nervold mod mænd, og fagfolk der kan møde 
voldsudsatte mænd i deres arbejde, som fx 
myndighedspersoner. Delundersøgelse 2 er 
tilrettelagt i forhold til at besvare følgende 
undersøgelsesspørgsmål:

1.   Hvad karakteriserer de erfaringer, som 
praktikere har med mænd udsat for 
partnervold? 

2.   Hvilke erfaringer bygger deres viden på?
3.   Hvilke konsekvenser erfarer praktikere, 

at partnervold har for mænd?
4.   Hvilke støttebehov oplever de, at mænd 

udsat for partnervold har? 
5.   Hvilken viden savnes på området?
6.   Hvilken betydning har køn, etnicitet  

og andre sårbarhedsforhold for voldens 
karakter og konsekvenser samt prak-
tikeres opfattelser af mændenes volds-
erfaringer?

7.   Hvordan forstår og afgrænser praktikere 
partnervold som fænomen?

Undersøgelsesspørgsmålene er blevet justeret 
på baggrund af vores fund i delundersøgelse 1 
og på baggrund af et litteraturstudie af nordisk 
litteratur om partnervold mod mænd. Som 
undersøgelsesspørgsmålene viser, er vi både 
interesserede i, 1) hvilken viden og kendskab 
praktikere har til partnervold mod mænd,  
2) hvad den viden og kendskab til området 
baserer sig på og, 3) hvordan praktikere forstår 
fænomenet partnervold. Undersøgelsesspørgs-
mål 6 og 7 er tilkommet efter interview med 
skandinaviske forskere, som har skærpet vores 
opmærksomhed på ikke at tage partnervold 
som fænomen for givet. Delundersøgelse 2 
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har således givet os indblik i den erfarings-
baserede viden om partnervold blandt prakti-
kere i Danmark, og givet os indsigt i behovet 
for at fremme en nuanceret forståelse af 
fænomenet partnervold mod mænd.

Fokusgruppeinterviewmetoden er valgt, fordi 
den har givet os mulighed for at undersøge, 
hvordan praktikerne forholder sig til hinan-
dens erfaringer, opfattelser og perspektiver.  
I tabel 1 er en oversigt over organisationerne, 
som er repræsenteret, fordelt på fokusgruppe. 
Deltagerne til fokusgruppeinterviewene er 
dels blevet udvalgt med afsæt i vores kendskab 
til aktører på området i Danmark, dels ved at 
sparre med vores følgegruppe. Den nationale 
pladsoversigt for krisecentre i Danmark har 
været anvendt for at se, hvor mange pladser 
mande(krise)centrene har til mænd, og dermed 
give os en indikation på, hvor stort deres 
erfaringsgrundlag kan være. For at sikre 
geografisk spredning har vi kontaktet mande-
(krise)centre forskellige steder i Danmark. 

Som udgangspunkt har vi rettet henvendelse 
til organisationer og myndigheder og efter-
spurgt medarbejdere med konkret og erfarings-
nær indsigt i partnervold mod mænd. I nogle 
tilfælde har disse medarbejdere været ledere 
på mande(krise)centre. I andre tilfælde har 
interviewpersoner ikke haft konkret erfaring 
fra med møde mænd udsat for partnervold, 
men først oplyst dette under interviewet. 
Dette gælder for politiet og Sabaah –  
foreningen for minoritetsetniske LGBT+  
personer. 

Da vi har ønsket at udforske forskellige 
erfaringer og perspektiver, som findes om 
partnervold mod mænd, har vi haft fokus  
på at rekruttere praktikere, som kommer i 
kontakt med forskellige grupper af mænd. 
Mest udfordrende har det været at rekruttere 
praktikere fra myndigheder som politiet, 
kommunale forvaltninger og Familierets-
huset. Her har vi henvendt os direkte til 

myndighedens hovedmail, søgt interview-
personer via vores egne kontaktflader og 
oprettet en annonce, som har været delt på 
LinkedIn. Kun kontakten til myndigheder 
via vores egne kontaktflader viste sig at være 
en succesfuld rekrutteringsstrategi i dette 
studie, hvilket kan skyldes øget travlhed på 
grund af COVID-19-pandemien og vores 
korte rekrutteringsperiode på fire uger. 

På baggrund af fokusgruppeinterviewene og 
nogle interviewpersoners egne motivations-
erkendelser er det vores opfattelse, at deltagerne 
har stillet op til pilotstudiet, fordi de ønsker 
at høre om andres erfaringer med partnervold 
mod mænd, og/eller fordi de har en særlig 
interesse i voldsudsatte mænd og et særligt 
ønske om at øge det samfundsmæssige fokus 
på området. Det kan betyde, at vi ikke har 
fået perspektiver med fra praktikere, som har 
erfaringer med området, men ikke i samme 
grad har været motiverede til at sætte fokus 
på området.

I alt blev der gennemført fem fokusgruppe-
interview med 2-4 deltagere i hver gruppe og 
en moderator fra Lev Uden Vold. Samlet set 
varierede fokusgruppeinterviewenes længde 
mellem 70 og 100 minutter. Grundet COVID -
19-pandemien har det ikke været muligt at 
gennemføre fokusgruppeinterviewene fysisk, 
og de er i stedet blevet afholdt digitalt via 
Microsoft Teams. Dette gav mulighed for at 
sammensætte praktikere på tværs af landet, 
men fik også i nogen grad betydning for 
dynamikken mellem fokusgruppedeltagerne 
og moderators mulighed for at guide denne, 
da det fysiske nærvær og kropssprog, såsom 
øjenkontakt, kan være centrale nonverbale 
redskaber til at sikre deltagelse fra alle inter-
viewpersoner. Denne mulighed er begrænset, 
når man anvender en digital løsning til at 
afholde fokusgruppeinterview. Ydermere har 
interaktionen i nogle tilfælde være udfordret 
af forringet lydkvalitet. 



19

Mænd udsat for partnervold 

Udgangspunktet for sammensætningen af 
fokusgrupperne har været, at der ikke var to 
deltagere fra samme organisation i samme 
fokusgruppe. Dette er for at forebygge, at 
erfaringer og perspektiver fra en organisation 
dominerer i gruppen og for at give deltagerne 
følelsen af at kunne tale frit uden hensyn til 
kollegaer fra samme organisation. I to fokus-
grupper var dette princip ikke muligt at 
overholde, da to deltagere kom fra organi-
sationen henholdsvis Svendebjerggård og 
Mandecentret – sidstnævnte dog ikke fra 
samme center. De fem fokusgrupper udgøres 
af tre grupper af specialiserede organisationer 
og to grupper af ikke-specialiserede organisa-
tioner. Da specialiserede praktikere taler  
ud fra et andet erfaringsgrundlag end ikke- 
specialiserede, har vi lavet opdelingen for at 
minimere risikoen for, at 1) skabe en ulige 
magtbalance i grupperne baseret på en idé 
om, hvem der har autoritativ viden, og 2) for 
at kunne identificere forskellige positioner i 
de specialiserede organisationer, hvilket gøres 
ved at sætte dem sammen og dermed lade 
dem forholde sig til hinandens erfaringer. De 
ikke-specialiserede grupper er sat sammen på 
følgende grundlag 1) myndighedsperspektiv 
og 2) øvrige aktørers perspektiv.

Der er udviklet tre interviewguider til hver  
af de tre typer af aktører (specialiserede, 
myndigheder og øvrige), da der er temaer og 
spørgsmål, der knytter sig til målgruppernes 
faglige roller og deres erfaringers forskellig-
artede karakter. I tabel 2 angiver vi temaer  
for interviewspørgsmål og vignetter, som  
er anvendt til hver af de respektive grupper.  
Der er udviklet fire forskellige cases med 
mænd udsat for partnervold, som fungerede 
som vignetter i fokusgruppeinterviewene. 

Vignetterne er udviklet med sparring fra de 
eksterne videnskonsulenter i Lev Uden Vold 
og baggrund af vores tidligere erfaringer med 
mænd udsat for vold. Vignetter er et redskab, 
som typisk anvendes i fokusgruppeinterview, 
og i denne undersøgelse har de haft til formål 
at skabe et fælles udgangspunkt for menings-
udveksling i fokusgrupperne for at undersøge 
1) forskelle og ligheder mellem deltagernes  
erfaringer og vignetterne, 2) forskelle internt 
mellem deltagernes erfaringer og opfattelser 
og 3) forskelle på tværs af fokusgrupper, hvor 
samme vignetter indgår. 

Mens de specialiserede organisationer blev 
præsenteret for op til tre cases, hvis tiden 

Gruppe Organisationer Antal deltagere

Specialiseret Mandecentret (Esbjerg), Egmontgården, Dansk Stalking Center 3

Specialiseret Dialog mod Vold, Guldborgsund krisecenter, Svendebjerggård 
krisecenter (to deltagere)

4

Specialiseret Mandekrisecentret Lolland, Mandecentret (Aalborg), Mandecen
tret (København), Center for Voldsramte

4

Myndigheder Politiet, Job og Integrationscenter 2

Øvrige aktører Lisegården, Baba, Sabaah, Center for Voldtægtsofre 4

I alt 17

Tabel 1. Oversigt over interviewpersoner i delundersøgelse 2
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tillod det, blev de ikke- specialiserede grupper 
kun præsenteret for to cases. Myndigheds-
repræsentanterne blev præsenteret for en  
case med nationalitet og opholdsgrundlag  
i fokus og en case med chikane efter parbrud, 
da vi antog, det var her, myndighederne 
kunne komme i kontakt med mænd udsat  
for partnervold. Repræsentanterne fra de 
øvrige aktører blev præsenteret for to cases, 
som omhandlede henholdsvis  

et heteroseksuelt parforhold med fysisk og 
psykisk vold og et homoseksuelt parforhold, 
hvori den ene partner har minoritetsetnisk 
baggrund. Disse cases var valgt, da vi havde 
aktører med, som arbejder med både køns-
identitet og seksuel orientering, og vi gerne 
ville undersøge, hvordan dette eventuelt har 
betydning for, hvad de møder, og hvad de 
opfatter som partnervold. Vignetterne i deres 
fulde længde kan ses i appendiks B.

Gruppe Temaer for interviewspørgsmål Temaer for vignetter

Specialiseret Tema 1: Mangfoldighed i mænds partnervolds
erfaringer

Tema 2: Hvornår er noget partnervold? Hvilken 
betydning kan minoritetsforhold have for volden?

Tema 3: Hvad er erfaringerne med vold efter 
parforholdsbrud?

Tema 4: Følgevirkninger af partnervold og støtte
behov

Tema 5: Videnshuller

CASE I: Partnervold, hvor 
fysisk vold indgår

CASE II: Partnervold, der 
knytter sig til sårbare livs
omstændigheder

CASE III: Chikane i forbindelse 
med samvær efter parfor
holdsbrud

Myndigheder Tema 1: Hvornår møder myndighederne partner
vold mod mænd, og hvad har mændene været 
udsat for?

Tema 2: Hvornår er noget partnervold? Hvilken 
betydning kan minoritetsforhold have for volden?

Tema 3 Myndigheders erfaringer med vold efter 
parforholdsbrud

Tema 4: Følgevirkninger af partnervold og støtte
behov

Tema 5: Videnshuller

CASE II: Partnervold, der 
knytter sig til sårbare livs
omstændigheder 

CASE III: Chikane i forbindelse 
med samvær efter parfor
holdsbrud

Private aktører Tema 1: Hvornår møder private aktører mænd 
udsat for partnervold, og hvad har de været udsat 
for?

Tema 2: Hvornår er noget partnervold? Hvilken 
betydning kan minoritetsforhold for erfaringerne?

Tema 3 Hvilke erfaringer har private aktører med 
at tale om partnervold og kønsopfattelser?

Tema 4: Private aktørers oplevelser af støttebehov 
hos voldsudsatte mænd

Tema 5: Videnshuller

CASE I: Partnervold, hvor 
fysisk vold indgår

CASE IV: Partnervold,  
der knytter sig til sårbare 
livsomstændigheder

Tabel 2. Oversigt over temaer i fokusgruppeinterviewguider fordelt på spørgsmål og vignetter
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Analyse
Det empiriske materiale, som danner grund-
lag for analysen i dette pilotstudie, består af 
ni individuelle interview og fem fokusgruppe-
interview. De ni individuelle interview fra 
delundersøgelse 1 er hver især blevet sammen-
skrevet i noteformat, som efterfølgende er 
blevet kodet i NVivo. Fokusgruppeinter-
viewene er transskriberet ordret og er blevet 
kodet i samme kodetræ som empirien fra 
delundersøgelse 1. Analysen er gennemført 
som en deskriptiv analyse, hvor vi har arbejdet 
med først at organisere empirien i tematiske 
koder i et kodetræ i NVivo. Kodetræet blevet 
udviklet med afsæt i de undersøgelsesspørgs-
mål, som har rammesat de to delundersøgelser.

Efterfølgende har vi fortolket empirien inden 
for hver af de tematiske koder. Fortolknings-
processen indebærer, at vi har fremanalyseret 
forskellige temaer på baggrund af en læsning 
af empirien inden for hver af de enkelte 
koder. Her har vi tematiseret forskellige typer 
af erfaringer, positioner og opfattelser på 
tværs af interviewene og i mindre omfang 
benyttet teori og begreber hertil. I fortolk-
ningsprocessen har vi været særligt opmærk-
somme på at skelne mellem 1) konkrete 
erfaringer (eksempler på mænds konkrete 
erfaringer), 2) opfattelser (forestillinger om 
mænds erfaringer) og 3) generaliseringer 
(påstande om mænds erfaringer som almen-
gyldige). Ydermere har vi været opmærksom-
me på at forholde os kritisk til interview-
personernes opfattelser og antagelser forstået 
på den måde, at vi er opmærksomme på, at de 
også repræsenterer perspektiver og interesser, 
som er med til at forme diskurser på volds-
området. 

Fundene kontekstualiseres ved at se på,  
hvordan de relaterer sig til dansk og nordisk 
litteratur på området og indskriver sig i sam-
fundsmæssige strømninger. I den forbindelse 
har vi også forholdt os refleksivt til vores egen 
positionering i voldsfeltet, og den opgave, 

Lev Uden Vold har i forhold til at sikre 
voldsudsatte og voldsudøvere bedst mulige 
betingelser for at opnå et liv uden vold og 
samtidig bedrive uvildig vidensproduktion.  
I forhold til sidstnævnte har Lev Uden Volds 
vidensafdeling til opgave at bidrage med 
viden, der forholder sig refleksivt, kritisk og 
med armslængde til interesser i feltet. Det 
betyder fx, at vi skal undersøge og forholde  
os åbent til interesser og perspektiver fra 
interviewpersonerne uden at gøre disse til 
vores egne. Vidensproduktet skal formidle 
kompleksiteten i perspektiver og erfaringer 
og tydeliggøre, hvad disse baserer sig på. 
Dette har vi gjort ved tydeligt at skelne  
mellem interviewpersonernes erfaringer, 
opfattelser og antagelser og understrege både, 
når forskning på området kan understøtte  
og ikke understøtte disse. Dette er et centralt 
led i at kvalificere den måde, vi forstår og 
taler om partnervold på, samt at begrænse 
antagelser, som ikke hviler på et vidensbaseret 
grundlag.

Teoretiske begreber
På baggrund af et litteraturstudie om partner-
vold mod mænd (Bindesbøl Holm Johansen, 
Nymand Frederiksen, and Simonsen 2021) 
og en tidligere undersøgelse af voldsudsatte 
mænd og kvinders veje mod et liv uden vold 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020)  
trækker vi på nogle teoretiske begreber, som 
bidrager til at udfolde analysen. 

Vold er et centralt begreb for dette studie, 
men i og med at vi har været interesserede  
i at undersøge praktikernes opfattelse og 
afgræsning af partnervold, tager vi ikke ud-
gangspunkt i en specifik definition af vold  
– eller partnervold – men udforsker i stedet, 
hvad der betinger praktikernes opfattelser 
heraf. Det vil således sige, at vi er gået eks-
plorativt til værks for at komme tættere på  
praktikernes egne opfattelser af vold, som  
de formes i hverdagen i mødet med mænd. 
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Det betyder dog ikke, at vi ikke forholder os 
kritisk til begrebet partnervold, men blot at vi 
gør det på baggrund af fund fra empirien og 
ikke en prædefineret opfattelse af begrebet.
   
I dette afsnit udfolder vi kort fire centrale 
begreber, som vi anvender analytisk: inter-
sektionalitet, hegemonisk maskulinitet, skam 
og sårbarhed. 

Intersektionalitet er et teoretisk begreb, der 
refererer til den måde, hvorpå dimensioner  
af vores identitet som køn, etnicitet, klasse  
og livsvilkår som opvækst og funktionsned-
sættelse kan spille sammen og forstærke 
hinanden og øge vores tilbøjelighed til at 
opleve henholdsvis diskrimination og privi-
legier i samfundet (Crenshaw 1990). I pilot-
studiet anvender vi det intersektionelle per-
spektiv som en ramme for at forstå, hvordan 
dimensioner af mænds sociale identitet og 
livsvilkår kan få betydning for nogle prakti-
keres opfattelse af partnervold, og hvordan 
dimensioner af mænds social identitet og 
livsvilkår kan gøre forskellige grupper af 
voldsudsatte mænd særligt sårbare i forhold 
til risikoen for vold, behovet for hjælp og 
adgangen hertil. 

Hegemonisk maskulinitet er et teoretisk 
begreb, der benyttes i litteraturen om part-
nervold mod mænd (Bjerkeseth 2010; Rosten 
2020a; Nordfjell 2009; Nybergh 2013). Be-
grebet henviser til et normativt ideal for 
maskulinitet, og dermed hvordan mænd bør 
agere. Det vil sige, hegemonisk maskulinitet 
er et begreb for nogle kulturelle forventnin-
ger til, hvordan ’rigtige mænd’ agerer. Disse 
kulturelle forventninger til maskuline være-
måder og værdier står typisk i modsætning til 
det, der opfattes som kvindeligt, og de karak-
teristika, som forbindes med det hegemoni-
ske maskulinitetsideal, vil være placeret hie-
rarkisk over andre former for maskulinitet og 
femininitet generelt (Connell and Messer-
schmidt 2005a). 

At være fysisk stærk, ikke vise følsomhed, 
have kontrol og være selvforsøgende er typisk 
væremåder knyttet til det hegemoniske ma-
skulinitetsideal her i den vestlige verden. Det 
er centralt at være opmærksom på, at det er et 
kulturelt ideal, som kan fungere som en 
ramme af forventninger, men som ikke nød-
vendigvis praktiseres af alle mænd (Connell 
and Messerschmidt 2005a). Vi har anvendt 
begrebet til at rammesætte, hvordan bestemte 
opfattelser af maskulinitet kan have betyd-
ning for 1) praktikernes tilgang til mænd og 
deres voldserfaringer, 2) karakteren af part-
nervold og 3) mændenes opfattelse af part-
nervolden og sig selv som ofre herfor.  

Sårbarhed er et begreb, som vi anvender for 
at kunne begrebsliggøre, hvordan vi mennesker 
grundlæggende er sårbare, fordi vi har basale 
behov, hvis opfyldelse kan være afhængig af 
vores relationer til andre, herunder en partner 
(Sayer 2011). Sårbarhed er således et almen-
menneskeligt livsvilkår, og i pilotstudiet 
anvender vi blandt andet begrebet til at  
rammesætte mænds sårbarhed i forhold til  
tre områder: hvor sårbare de er i forhold til 
følgevirkningerne af partnervold, hvilke 
resurser de har til rådighed som voldsudsatte, 
og hvilke muligheder de har for at adgang  
til hjælp (Sundström 2016). 

Skam 
I undersøgelsen spiller begrebet skam en 
central rolle for de følelser som knytter sig til 
mænds erfaringer både med vold, men også 
med vejen mod hjælp. Vi forstår skam som  
et begreb, der kan dække over en række 
forskellige følelser som at føle sig flov, pinlig, 
ydmyget, underlegen og akavet (Gilligan 
2003). Følelser af skam kan opstå, når man 
som individ eller gruppe oplever ikke at 
kunne leve op til de værdier eller forvent-
ninger, som man mødes af i relation til andre 
eller samfundet i bredere forstand (Sayer 
2011, 167ff ). 
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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 selvopfattelse og følelse af værdighed.

Etik
Etiske overvejelser trænger sig særligt på, når 
man laver undersøgelser om et sårbart emne 
som partnervold. Her vejer både hensyn til de 
mennesker, som har været udsat for vold, og 
de mennesker, der har udøvet vold. I dette 
pilotstudie har vi hverken interviewet mænd 
udsat for partnervold eller kvinder og mænd, 
som har udøvet partnervold. Til gengæld har 
vi fået beskrivelser af mænds helt konkrete 
livserfaringer med partnervold, og for at 
beskytte disse mænd har vi anonymiseret de 
af praktikernes eksempler, som har haft 
genkendelige karakteristika og kun medtaget 
empiriuddrag i en udstrækning, som har 
været relevant for analysen. Alle praktikere  
og forskere har fået tilbud om at deltage 
anonymt i undersøgelsen, og for de danske 
praktikeres vedkommende har alle svaret 
positivt på, at vi kan benytte organisationens 
navn. For at ensrette refereringen til organi-
sationer er ingen interviewpersoner nævnt 
med navn, men kun med organisationens 
navn.  

Interviewuddragene, som er medtaget i ana-
lysen, er i visse tilfælde redigeret, men ikke  
på en måde, der er meningsforstyrrende for 
indholdet. Når interviewuddraget er redigeret, 
fremgår det nederst af interviewuddraget 

med teksten [redigeret]. Der er to årsager  
til, at vi har redigeret i interviewuddragene: 
1) for at gøre interviewuddraget mere læse-
venligt og 2) for at få plads til de mest cen-
trale pointer. I et fokusgruppeinterview vil 
der være afbrydelser fra andre deltagere, og 
dette kan være forstyrrende at læse. Ligeledes 
vil interviewpersonerne undervejs afbryde sig 
selv midt i en sætning eller lave fortalelser, 
hvilket vi kan have redigeret for at fremme 
læsevenligheden.

Begrænsninger
Som enhver anden undersøgelse har også 
dette pilotstudie nogle begrænsninger. Grundet 
fokusgruppeinterviewmetodens format har vi 
ikke haft mulighed for at forfølge hver enkelt 
interviewpersons erfaringer og opfattelser  
i samme grad, som et individuelt interview 
tillader. Empirien efterlader os derfor også 
med spørgsmål, som kun nye interview kan 
være med til at besvare. Det drejer sig fx om, 
at det ikke altid er helt tydeligt for os, om 
praktikere taler om partnervold alene eller 
også om andre former for vold i nære relationer. 
Det har heller ikke altid været muligt at få 
udfoldet beskrivelser, som fremstår indfor-
ståede, fx at være udsat for ’psykisk pres’ eller 
udsat for ’voldsom vold’. Det er begrænsninger 
i dette pilotstudie, og vi ser derfor et behov 
for i fremtiden at kunne lave kvalitative 
undersøgelser baseret på individuelle inter-
view med både praktikere og mænd udsat for 
partnervold for at kunne udfolde nuancerne  
i de tendenser, vi finder i dette studie. Vi har 
forsøgt at imødekomme begrænsninger ved 
at perspektivere erfaringer interviewpersonerne 
imellem – både på tværs af grupperne og  
med de skandinaviske praktikere og forskeres 
erfaringer – ligesom vi har inddraget litteratur 
på området, der understøtter og til tider 
udfordrer praktikernes erfaringer. 
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I de følgende fem kapitler præsenterer vi 
pilotstudiets fund. I kapitel 1 beskriver vi 
interviewpersonernes erfaringsgrundlag. I 
kapitel 2 undersøger vi praktikernes opfattelser 
af partnervold og erfaringer med mænd, hvis 
oplevelser udfordrer afgrænsningen af part-
nervold som fænomen. Kapitel 3 omhandler 
de konkrete beskrivelser af voldserfaringer, 
samlivsdynamikker og særlige sårbarheder i 
forhold til partnervold. I kapitel 4 undersøger 
vi følgevirkninger og støttebehov. Kapitel 5 
indeholder en analyse af både interview-
personernes og vores egne perspektiver  
på fremtidig viden på området. Herefter 
afsluttes pilotstudiet med en konklusion. 

Resultater
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Erfaringsgrundlag

Kapitel 1
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I dette kapitel beskriver vi interviewperson-
ernes erfaringsgrundlag. Erfaringsgrundlaget 
danner afsæt for de perspektiver, opfattelser 
og karakteriseringer, som forskerne og prak-
tikerne giver udtryk for igennem studiet. Ved 
at beskrive erfaringsgrundlaget tilstræber vi 
at gøre det transparent for læseren, hvad der 
ligger til grund for de efterfølgende beskrivel-
ser og opfattelser af mænds erfaringer med 
partnervold, der kommer til udtryk i kapitel 
2-5. Kapitlet er inddelt i tre afsnit, som inde-
holder 1) en karakteristik af de skandinaviske 
interviewpersoners erfaringsgrundlag, 2)  
en karakteristik af de danske praktikeres 
erfaringsgrundlag og 3) en karakteristik af de 
voldsudsatte mænd, som praktikerne møder.

Karakteristik af de skandinaviske 
forskeres og praktikeres erfarings-
grundlag
I dette afsnit beskriver vi de skandinaviske 
forskeres og praktikeres erfaringsgrundlag. 
Karakteristikken tager afsæt i tabellen i  
appendiks A, som giver en oversigt over  
hver af interviewpersonernes erfaringsgrund-
lag og den organisation, som de er forankret 
i, fordelt på land. 

Fem af forskerne/vidensmedarbejderne (her-
efter forskerne) kommer fra Norge, en forsker 
kommer fra Sverige, mens ingen kommer fra 
Danmark. I Danmark har vi for nærværende 
ingen forskere, som arbejder med partnervold 
mod mænd, men projektlederen på dette 
projekt har tidligere gennemført under søgelser 
med mænd udsat for partnervold (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2016; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020), ligesom der findes en-
kelte undersøgelser dedikeret til partnervold 
mod mænd specifikt (Oxford Research 2019; 
Plauborg and Helweg- Larsen 2013a). 

Alle forskere har arbejdet med partnervold 
mod mænd, og med undtagelse af to har 
hovedparten umiddelbart kun gennemført 

en enkelt kvalitativ undersøgelse og enkelte 
kvantitative undersøgelser, som typisk har 
dannet grundlag for flere publikationer, hvor 
indholdet er bredere end partnervold mod 
mænd. To norske forskere har arbejdet med 
flere forskningsprojekter om partnervold mod 
mænd, og den svenske forsker er stadig i gang 
med sit forskningsprojekt. I forhold til de 
kvalitative undersøgelser hviler forskernes 
erfaringer med voldsudsatte mænd på inter-
view med mellem 9 og 20 mænd udsat for 
partnervold, som giver indsigt i nuancerne  
i mænds erfaringer med vold, dog uden at 
tegne et generelt billede af partnervold mod 
mænd som socialt fænomen. 

Forskerne peger på politiske og samfunds-
teoretiske strømninger, som de ser, har formet 
forskningen og dermed vidensgrundlaget  
i henholdsvis Norge og Sverige. I tråd med  
et litteraturstudie om partnervold mod  
mænd (Bindesbøl Holm Johansen, Nymand 
Frederiksen, and Simonsen 2021) er der 
blandt nogle af forskerne en opfattelse af,  
at der i Sverige er få studier af partnervold 
mod heteroseksuelle mænd, fordi der politisk 
set er fokus på mænds vold mod kvinder som 
et ligestillingsproblem. Enkelte forskere har 
oplevet, at der tidligere ikke har været en 
politisk eller forskningsmæssig interesse for 
at undersøge partnervold mod mænd i Norge 
og hidtil i Sverige, men en forsker oplever  
en interesse for mere viden herom blandt 
fagpersoner i Sverige.

Interviewpersonernes opfattelser kan afspejle 
nogle kontekstuelle forskelle landene imellem, 
som blandt andet kommer til udtryk i nationale 
handlingsplaner på voldsområdet. I Sverige  
er fokus i den nuværende handlingsplan  
En nationell strategi för att förebygga och  
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2027  
på mænds vold mod kvinder i bred forstand, 
som adresseres som et ligestillingsmæssigt 
problem grundet kønsmæssige forskelle i 
omfang og karakter af den vold, som kvinder 
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respektive mænd udsættes for, men strategien 
anerkender både kvinder og mænd som ofre 
og udøvere af vold (Regeringen 2016a, 114).  
I den svenske strategi er fokus på at ’våld ska 
förebyggas med fokus på våldsutövare och 
maskulinitetsnormer’ (Regeringen 2016b), 
hvilket understreger, at fokus er på primær 
forebyggelse, og at årsagerne til voldsudøvelse 
hænger sammen med nogle kulturelle 
kønsnormer (Berg and Loftsson 2020). 

I Norge har handlingsplanen Et liv uten vold 
– Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
2014-2017 fokus på vold i nære relationer 
som et ligestillings-, menneskeretligt og 
folkesundhedsproblem, og selvom problemet 
er ’årsak til, uttrykk for og konsekvens av 
manglende kjønnslikestilling’, så følger  
årsagsforklaringer imidlertid den socio-
økologiske model, hvor fokus er på sammen-
hængen mellem strukturelle, relationelle og 
individuelle faktorer ( Justis-og beredskaps-
departementet 2013, 6). I forbindelse med 
den norske handlingsplan på området har der 
været udviklet et forskningsprogram om vold 
i nære relationer 2014-2019 med en økono-
misk ramme på 50 millioner norske kroner, 
som NKVTS og NOVA har stået for at 
gennemføre, mens NCK i Sverige har mod-
taget enkeltstående opdrag om fx vold mod 
særligt sårbare kvinder og vold i samkønnede 
parforhold. Således afspejler forskernes  
vidensgrundlag også politiske interesser, 
ligesom forskningen opfattes som ramme-
sættende for udformningen af politiske og 
praktiske indsatser på området (Bjørnholt 
and Rosten 2020).

De kontekstuelle forskelle mellem Sverige  
og Norge ser også ud til at have formet den 
praktiske tilgang til partnervold mod mænd  
i de to lande. Af de tre skandinaviske prakti-
kere, som møder mænd udsat for partnervold, 
kommer en fra et krisecenter i Norge, og  
to kommer fra to mandeorganisationer  
Manscentrum og Mansjouren i Sverige.  

Kun krisecenteret i Norge er målrettet mænd 
udsat for vold i nære relationer, idet samtlige 
norske krisecentre siden 2010 har været 
forpligtet til at tage imod både kvinder  
og mænd udsat for vold i nære relationer.  

I Sverige eksisterer ikke krisecentretilbud 
målrettet mænd udsat for vold i nære rela-
tioner, men der findes mandeorganisationer, 
som Mansjouren og Manscentrum, hvor  
der tilbydes rådgivning og samtaler til mænd 
– herunder også mænd, der er udsat for og 
udøver vold. En af de svenske praktikere giver 
udtryk for en bekymring for manglende 
viden på området: 

Manscentrum: Mænd udsat for partner-
vold betragtes ikke som et emne [i Sverige]. 
Det eksisterer knap nok i medierne eller  
i den politiske diskussion, hvilket er et 
problem. Det er, som om vi ikke kan  
snakke om to ting på en gang. Vi kan  
ikke snakke om kvinder udsat for vold  
og mænd udsat for vold på samme tid, for 
hvis du snakker om, at mænd er udsat for 
vold, så forsømmer du kvinderne. Det er 
meget trist, at vi ikke kan snakke om det 
her på en mere åben måde. Konteksten  
og diskursen er meget begrænset, når  
vi snakker om de her ting. For os, der 
arbejder med det her felt, ser noget andet, 
end hvad folk fortæller os og underviser  
os i. Dem, der er uddannet fra universitetet, 
er oplært i mange feministiske teorier  
og viden om mænds vold mod kvinder. 
Men det er meget mere komplekst. 

Som interviewuddraget illustrerer, så finder 
de svenske praktikere en sammenhæng  
mellem de manglende tilbud og en bredere 
samfundsmæssig diskurs om vold i nære 
relationer, hvor mænd typisk ikke italesættes 
som voldsudsatte. Ligesådan peges der i 
interviewuddraget på en kløft imellem de 
feministiske teorier og mødet med praksis.
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I forhold til erfaring med voldsudsatte mænd 
har den norske krisecentermedarbejder 12 års 
erfaring med at møde både kvinder og mænd 
udsat for vold i nære relationer – herunder 
partnervold. De to praktikere fra de svenske 
mandeorganisationer har arbejdet henholds-
vis 27 år og 10 år med at møde mænd i krise  
i bred forstand, og her udgør mænd, som har 
været udsat for eller udøvet vold mod en 
partner, kun en mindre del af de mænd, som 
tager kontakt til organisationen. 

Samlet set har forskerne arbejdet med part-
nervold mod mænd gennem kvalitative  
og enkelte kvantitative undersøgelser, hvor 
indholdet er bredere end partnervold mod 
mænd, og de tre praktikere møder både 
mænd udsat for partnervold, mænd der  
er udsat for andre former for vold i nære 
rela tioner, og mænd der udøver partnervold. 
Forskerne peger på politiske og samfunds-
teoretiske strømninger, som de ser, har formet 
forskningen og dermed forskelle i videns-
grundlaget mellem henholdsvis Norge og 
Sverige, mens disse også ser også ud til at 
have formet den praktiske tilgang til partner-
vold mod mænd i de to lande.

Karakteristik af de danske  
praktikeres erfaringsgrundlag
I Danmark har vi interviewet 13 praktikere, 
som arbejder inden for voldsfeltet, og som 
arbejder i et tilbud, som kan møde mænd 
udsat for partnervold eller anden form for 
vold i nære relationer. Otte af de 13 prakti-
kere, arbejder på et mande(krise)center, det 
vil sige et botilbud, som har mulighed for at 
indskrive mænd under § 110 i serviceloven. 
Af disse møder fire praktikere udelukkende 
mænd, mens de resterende fire praktikere 
primært møder voldsudsatte kvinder og i 

mindre grad voldsudsatte mænd. De otte 
praktikere fra mande(krise)centrene møder 
mænd udsat for partnervold både via deres 
telefoniske rådgivning og i forbindelse med 
deres botilbud under servicelovens § 110. 
Selvom tilbuddet ikke er målrettet mænd 
udsat for partnervold, oplever de, at en del af 
de mænd, som de indskriver i deres tilbud, 
har været udsat for partnervold. 

De resterende fem af de 13 praktikere arbej-
der på Center for Voldtægtsofre, Center for 
Voldsramte, Dansk Stalking Center, Dialog 
mod Vold og Lisegården, der alle er tilbud 
specialiseret i at møde voldsudsatte og/eller 
voldsudøvere. De fem tilbud kan møde både 
voldsudsatte og/eller voldsudøvende mænd 
og kvinder, men de møder primært kvinder, 
som har været udsat for vold, og primært 
mænd, som har udøvet vold/stalking. 

Samlet set har praktikerne fra de 13 specialise-
rede tilbud mellem seks måneders og 30 års 
erfaring inden for feltet, og deres erfaringer 
med at møde mænd udsat for partnervold skal 
således ses i lyset af, at nogle praktikere har 
mødt ingen eller få mænd udsat for partner-
vold sammenlignet med praktikere, som har 
mange års erfaringer med at møde mænd, som 
er blevet udsat for vold af en partner. Hvor 
ofte de møder mænd udsat for partnervold, 
varierer tilsvarende praktikerne imellem og er 
baseret på deres eget estimat og ikke konkret 
statistik fra tilbuddene. Frekvensen varierer fra 
daglig kontakt til månedlig kontakt og til 
enkelte henvendelser per år. Nogle praktikere 
peger på, at frekvensen kan variere fra dage 
med daglig kontakt til perioder med ingen 
henvendelser fra mænd udsat for partnervold. 
I de tilfælde, hvor der er daglige henvendelser 
fra mænd, påpeger nogle praktikere, at der kan 
være gengangere, som kontakter centeret flere 

1  https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/lov-og-rett--satsing/vold-i-nare-relasjoner/forskningsprogram-om-vold-i- 
nare-relasjoner/id2343444/, besøgt 19. januar 2021.
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gange, og derfor kan daglige henvendelser over 
tid godt være fra nogle af de samme mænd.

Foruden de 13 praktikere har vi interviewet 
fire praktikere, som arbejder i en organisation 
eller myndighed, hvor de kan møde mænd 
udsat for partnervold. De fire praktikere, som 
arbejder i et ikke-voldsspecialiseret tilbud, 
kommer fra 1) foreningen for minoritetsetniske 
LGBT+ personer Sabaah, 2) Baba, der er en 
indsats under Fonden for Socialt Ansvar, der 
arbejder med fædres deltagelse i deres børns 
liv – særligt mænd med minoritetsetnisk 
baggrund, 3) en kommune og 4) politiet.  
De har alle arbejdet i flere år inden for de 
respektive organisationer/myndigheder, men 
deres erfaringer med at møde mænd udsat  
for partnervold er begrænset. Således har 
praktikeren fra Sabaah ikke mødt nogen 
mænd udsat for partnervold, i Baba vurderer 
praktikeren at møde omkring to mænd per 
måned, hos politiet er det kun en kollega  
til efterforskeren, som har mødt en mand 
udsat for partnervold, mens den kommunale 
praktiker har mødt i gennemsnit en mand 
om året udsat for partnervold. Den kommu-
nale praktiker og efterforskeren hos politiet 
møder primært kvinder udsat for partnervold, 
og i Sabaah har praktikeren en erfaring med 
en kvinde udsat for samkønnet partnervold. 

Samlet set hviler interviewpersonernes  
opfattelser og perspektiver på partnervold 
mod mænd således på meget forskelligartede 
erfaringer med partnervold mod mænd eller 
mangel på samme, hvilket har betydning for 
det vidensgrundlag, de står på i forhold til 
deres opfattelser og antagelser om partner-
vold mod mænd, som vi fremanalyserer i de 
efterfølgende kapitler 2-5.

Karakteristik af mændene, der  
udsættes for partnervold
Både i de individuelle interview med prak-
tikere i Norge og Sverige og i fokusgruppe-

interviewene med praktikere i Danmark  
har vi opfordret interviewpersonerne til at 
beskrive, hvad der karakteriserer de mænd,  
de møder, som er eller har været udsat for 
partnervold. Det varierer, hvorvidt praktikerne 
har haft statistik at henvise til eller ej, og vi 
angiver løbende, om angivelserne er baseret 
på en subjektiv vurdering eller statistik. 

De tre skandinaviske organisationer har 
forskellige målgrupper, og praktikerne møder 
som konsekvens heraf mænd, der står i for-
skellige situationer. Det norske krisecenter 
henvender sig specifikt til mænd udsat for 
vold i nære relationer, men dette er ikke det 
primære fokus hos de to svenske mandeorga-
nisationer, hvorfor voldsudsatte mænd kun 
udgør kun en mindre del af deres samlede 
målgruppe, som er mænd i krise og mænd, 
som har brug for nogen at tale med. 

På det norske krisecenter tager de imod 
både mænd og kvinder, som har været udsat 
for vold i nære relationer – men de modtages 
i hver deres afdeling. Centeret har taget 
imod mænd i 11 år, og det er en heterogen 
gruppe af mænd, som de møder. Alders-
mæssigt fordeler mændene sig i alderen  
18 til 80 år, og de møder både mænd med 
majoritetsetnisk og minoritetsetnisk bag-
grund. Der kommer mænd inden for alle 
seksuelle orienteringer, og de møder årligt 
mellem 3-4 transpersoner. 

Praktikeren skitserer med afsæt i deres års-
statistik, hvordan fordelingen er i forhold til 
relationen til voldsudøveren. Således udgør 
mænd 30 procent af beboerne på centeret. 
Heraf er 40 procent udsat for partnervold,  
40 procent er unge mænd udsat for vold af 
forældre (typisk unge mænd med minoritets-
etnisk baggrund, men også enkelte majoritets-
etniske unge mænd udsat for vold af far eller 
stedfar), mens de sidste 20 procent er mænd 
udsat for menneskehandel. De møder om-
kring 50-60 mænd om året udsat for vold i 
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nære relationer i bred forstand, hvoraf 30 er 
indlogeret, mens de resterende kommer i 
deres ambulante dagtilbud. I to til tre tilfælde 
om året sker det, at de har begge parter i et 
heteroseksuelt parforhold indlogeret – dog 
uden at parterne er vidende herom, fordi 
praktikerne har tavshedspligt. De møder  
også flygtninge, som kan være særligt sårbare 
i forhold til vold og udnyttelse på grund af 
deres opholdsgrundlag.

På Mansjouren er målgruppen alle, som føler 
sig som en mand, eller som indgår i nære 
relationer med mænd. Det vil sige, at trans-
personer og kvinder også kan ringe til deres 
telefonrådgivning. Praktikeren driver en 
ugentlig samtalegruppe, hvor der typisk 
sidder to-tre mænd, som er voldsudøvere  
og to-tre mænd, som er voldsudsatte. Heri 
regner praktikeren også mænd, hvor kvinden 
har magt over mandens mulighed for at se 
børnene. Selvom de hovedsageligt møder 
heteroseksuelle mænd med børn udsat for 
partnervold, møder de i Mansjouren også 
enkelte homoseksuelle mænd, som er blevet 
udsat for vold af en mandlig partner. Prak-
tikeren beskriver, at de både kan møde mænd, 
som har været varetægtsfængslet på grund af 
anmeldelse om udøvelse af fysisk vold, og 
mænd, som er blevet udsat for fysisk vold af 
en kvindelig partner, men hvor politiet ikke 
tror på manden og derfor ikke handler på 
hans anmeldelse. 

På Manscentrum er fokus på mænd i krise, 
men de har siden etableringen af centeret  
for 32 år siden også mødt voldsudsatte og 
voldsudøvende mænd. De driver en national 
voldsudøver-telefonrådgivning, og det er 
voldsudøvende mænd, som de forbindes  
mest med, men 20 procent af voldsudøverne, 
der kontakter telefonlinjen, er kvinder. I 
Manscentrum møder de alle slags mænd, og 
minoritetsgrupper udgør således en andel af 
den totale gruppe af mænd, som de møder. 

Hos de danske praktikere finder vi forskellige 
erfaringer med mænd og vold, som er formet 
af, at praktikerne kommer fra forskellige 
organisationer og myndigheder med for-
skellige målgrupper. På mande(krise)centre 
møder praktikerne generelt en bred gruppe  
af mænd, hvor nogle har været udsat for vold 
og andre ikke har. Mandekrisecenter Lolland 
og Guldborgssund er dog målrettet henholds-
vis mænd udsat for partnervold og vold i 
nære relationer. Her kan mændene komme 
fra alle samfundslag, som en praktiker  
beskriver: ’fra kontanthjælpsmodtagere, som 
er hjemløse, og så til højtlønnede direktører’. 
En del mænd henvender sig, når de gennem-
går det, nogle praktikere kalder en ’social 
deroute’, hvor de har mistet deres hustru, 
hjem – i nogle tilfælde børn – og måske job. 
Det kan være udfordrende at skulle erkende 
den ændrede livssituation, og ifølge en prak-
tiker kan nogle mænd italesætte det således: 
’Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle 
ende et sted som her’. I nogle tilfælde har den 
’sociale deroute’ indebåret et misbrug af fx 
alkohol, men centrene indlogerer ikke mænd, 
som har et aktivt misbrug, da børn også kan 
bo på centrene med deres far. Nogle praktikere 
fremhæver, at de møder mænd, som lever et 
’almindeligt liv’, og som kommer med deres 
børn. 

I forhold til alder peger Guldborgsund på, at 
de ud fra deres statistik kan se, at de mænd, 
som henvender sig, typisk er mellem sidst i 
30’erne og 50 år. Selvom heteroseksuelle mænd 
med børn umiddelbart er den gruppe, de ser 
hyppigst, fremhæver to centre også erfaringer 
med homoseksuelle, trans personer og prostitu-
erede mænd med minoritetsetnisk baggrund 
som grupper af volds udsatte mænd, der er 
kendetegnet ved at være særligt sårbare, og 
hvor volden kan være særligt grov og kan være 
begået af andre nære relationer end en partner.

Svendebjerggård: Det kan både være 
mænd, som lever i homoseksuelle forhold, 
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og mænd, som lever sammen med kvinder, 
der oplever vold – begge dele. Min erfaring 
er, at de mænd, vi har haft indskrevet, som 
kommer fra homoseksuelle parforhold, det 
har været meget voldsom vold, som de har 
været igennem og er blevet udsat for.

Guldborgssund: Vi har haft et par ind-
skrivninger af transkønnede, og det er jo 
også nyt for mig at komme til at arbejde 
med den målgruppe. […] Så vi har faktisk 
et projekt kørende i ’21, som retter sig 
meget mod de transkønnede. Men vi  
oplever, ligesom Svendebjerggård siger,  
en voldsomhed i volden, og vi har faktisk 
set en stigning i vores ambulante tilbud, 
hvor det er mænd i prostitution, som  
oplever virkelige, virkelige voldsomheder. 
Trusler på livet, voldtægt, pengeafpresning 
og især anden etniske mænd [end dansk-
etniske], som prostituerer sig, hvilket jo er 
fuldstændig tabu.

Mandekrisecenter Lolland: Jeg synes, vi 
har mødt flere, end hvad vi havde regnet 
med faktisk. Og de mænd vi møder, er  
ofte meget påvirkede af deres situation.  
Jeg synes mange af dem er… altså der har 
været rigtig mange med PTSD-diagnoser, 
og det er ikke nogen, vi stiller, det er nogen, 
psykiatrien stiller. De har været mere trau-
matiserede, end hvad jeg havde forestillet 
mig. Sådan vil jeg godt sige det. 

Således møder de på to af mande(krise)
centrene voldsudsatte mænd, som er særligt 
sårbare grundet seksuel orientering, køns-
identitet og social status. Dette er nogle 
sårbarheder, som vi for nærværende ikke har 
nogen voldsundersøgelser om i Danmark 
(Bindesbøl Holm Johansen, Nymand  
Frederiksen, and Simonsen 2021). 

Flere af praktikerne fra centrene vurderer, at 
der er sket en stigning i antallet af mænd, 
som tidligt i et forløb eller ved første kontakt 

til centeret italesætter, at de er udsat for vold, 
hvilket de ikke mener at have set for nogle  
år tilbage. Samtidig vurderer flere af prakti-
kerne, at mændene tager tilløb til at opsøge 
hjælp i lang tid, før de gør det, og de kan 
opleve, at nogle mænd kun ringer en enkelt 
gang for herefter ikke at kontakte centeret 
igen. 

Center for Voldsramte adskiller sig fra de 
øvrige tilbud, for her er ingen eksklusions-
kriterier. Her møder de således også kvinder 
og mænd, som har en psykiatrisk diagnose 
og/eller er i misbrug. Praktikeren vurderer,  
at netop dette gør, at de møder nogle andre 
mennesker end på centrene: ’dem, vi ser, er 
dårligere, end dem, der kommer på krisecenter. 
Det er mere komplekse problemstillinger,  
og det er komplekst både socialt, psykisk og 
helbredsmæssigt.’ På centeret møder de også 
typisk patienter, som er vokset op i et hjem 
med vold, og som har haft psykiske vanske-
ligheder – og nogle gange diagnosticeret –  
siden ungdommen. På trods af centrets navn 
er vold ikke det eneste, som er i fokus, for alle 
omstændigheder, der kan være knyttet til den 
voldsudsattes livssituation og problemstillinger, 
adresseres i samarbejde med kommunale og 
regionale tilbud. 

I Dialog mod Vold, der primært henvender 
sig til voldsudøvere, beskriver praktikeren,  
at 7 procent af voldsudøverne er kvinder. Af 
de 7 procent er en mindre del i behandling, 
fordi de har udøvet vold mod deres børn, 
mens hovedparten er i behandling for vold 
mod en partner. I de sager, praktikeren har 
haft, hvor en kvindelig voldsudøver har været 
i behandling for vold mod en mandlig  
partner, har der været vold fra begge sider.  
I Dialog mod Vold møder de typisk begge 
parter i parforhold med vold, hvilket kan give 
dem et særligt indblik i parforholdet og de 
voldsudsattes eget handlemønster. For prak-
tikeren kan det således være svært at tegne  
et entydigt billede af de voldsudsatte mænd, 
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de møder, som voldsudsatte alene, fordi  
de typisk også har udøvet vold mod deres 
partner. Hovedparten af de voldsudsatte 
mænd, de møder, er heteroseksuelle, og  
praktikeren kan kun huske få homoseksuelle 
par på ventelisten. 

Hos Lisegården fører praktikeren ikke stati-
stik, men vurderer, at hun ’jævnligt’ møder 
mænd udsat for vold, at hun møder alle typer 
af mænd og ofte mænd, som føler sig afvist af 
offentlige institutioner, hvor de har henvendt 
sig. Dette konkretiseres dog ikke i interviewet, 
og det vides derfor ikke, hvor mændene har 
henvendt sig og oplevet at blive afvist. 

I Dansk Stalking Center møder de få mænd, 
og mændene er primært udsat for stalking af 
en tidligere kæreste eller date. Det sidste af 
de specialiserede tilbud er Center for Vold-
tægtsofre, hvor de på årsplan møder omkring 
otte mænd udsat for voldtægt, men dette er 
dog oftest ikke begået af en partner, men af 
mænd som de ikke er i et parforhold med. 
Således estimerer praktikeren, at Center for 
Voldtægtsofre møder én mand om året udsat 
for seksuel vold af en partner, hvor der inden 
for de seneste år har været en mindre over-
vægt af mænd i homoseksuelle parforhold. 

De to organisationer Sabaah og Baba møder 
forskellige grupper af mænd. I Sabaah er 
fokus på æresrelateret vold mod LGBT- 
personer, som typisk udøves af andre familie-
medlemmer end en partner, og praktikeren 
har ikke kendskab til partnervold mod 
mænd. Tilbuddet Baba er rettet mod mænd 
fra minoritetsetniske grupper, og her har 
praktikeren mødt en mand, som blev udsat 
for fysisk vold af sin hustru, og nogle få 
mænd, som under Corona-pandemien oplever 
personlige kriser, fordi de ikke oplever at have 
den ’agtelse’ hos deres hustru og børn, som de 
havde forestillet sig, og ’hvor de enten har lyst 
til at tage deres eget liv eller tage deres partners 
liv’. Hos Baba møder de generelt mænd, som 

er i heteroseksuelle parforhold og har børn, 
og praktikeren beskriver, at de enkelte mænds 
fysiske voldelige handlinger eller tale om at 
skade sig selv eller deres familie kan ses som 
en reaktion på at føle sig ’presset psykisk’ af 
deres hustru. Det fremgår dog ikke nærmere, 
hvad dette pres involverer.

Hos de to myndigheder, som indgår i pilot-
studiet – politiet og kommunen – møder de 
også forskellige grupper af mænd. I politiet 
har interviewpersonen ingen konkret erfaring 
med mænd udsat for partnervold, men en 
kollega har haft en enkelt sag med en mand, 
der blev udsat for fysisk vold af en kvindelig 
partner. Hos politiet har de ikke umiddelbart 
kendskab til sager med vold i samkønnede 
parforhold. Interviewpersonen fremhæver 
derimod en anden type sager, som de kan 
møde hos politiet.

Politiet: Det, vi kommer nærmest, det er, 
hvor mænd måske er i klemme i noget 
chikaneagtigt i forbindelse med børn og 
den slags. Der synes jeg mere, at man ser 
det her med, hvor manden måske er i 
klemme i form af at blive anmeldt for 
forskellige ting og sager af ekskonen, altså 
hvor man er i kamp om børnene. Det synes 
jeg, er det tætteste, jeg kommer på, hvor 
det vender den vej, hvor manden er den 
forurettede.

Anmeldelser mod manden kan gå på forhold, 
som er relateret til samlivet – fx at han har 
fremsat trusler eller udøvet vold mod partner 
eller børn. Praktikeren er opmærksom på, når 
anmeldelser falder sammen med verserende 
forældremyndigheds- og/eller samværssager. 
Som praktikeren uddyber: ’[Vi] ser i hvert 
fald nogle, hvor man godt kan tænke,  
kommer det her nu, fordi vi har et møde om 
forældremyndighed om ikke ret længe? Hvor 
man skal have fokus på, hvorfor noget, der 
ligger et stykke tid tilbage, bringes op nu, 
hvor der er en konflikt om fælles børn.’ Det 
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understreges samtidig, at alle anmeldelser 
altid efterforskes, og når de ikke leder til 
sigtelse eller tiltale, kan det skyldes manglen-
de beviser. Det kan derfor ikke konkluderes, 
hvorvidt anmeldelserne er berettiget, eller  
om manden er forurettet. Siden fokusgruppe-
interviewet blev gennemført, har interview-
personen fra politiet oplyst, at de har haft  
et par tilfælde, hvor mænd har anmeldt vold 
fra deres kvindelige partner.

I kommunen har praktikeren haft fire sager, 
hvor denne vurderer, at mændene var udsat 
for psykisk vold. Det bør bemærkes, at  
praktikerens vurdering hviler på møder  
med mændene, men ingen af mændene har 
selv italesat sig som voldsudsatte. Mændene 
adskiller sig fra de mænd, som de øvrige 
organisationer beskriver at møde, fordi der 
her er tale om mænd, som lige et flyttet til 
Danmark fra et andet land med henblik på at 
blive familiesammenført med en herboende 
kvinde eller mand. Her kan praktikeren få en 
fornemmelse af, at manden befinder sig i et 
parforhold, hvor hans juridiske afhængighed 
kan blive udnyttet. 

Kommunen: Jeg oplever det [vold] i for-
bindelse med danske eller udenlandske 
kvinder, som har været i Danmark i lang 
tid, og som har etableret sig. De har måske 
et ægteskab eller nogle forhold bag sig, og 
så finder de en – det kan være en yngre 
mand, men det behøver det ikke at være 
– og bliver familiesammenført til den på-
gældende. De har indgivet en bankgaranti 
til kommunen, Udlændingestyrelsen har 
godkendt deres ophold, der er en masse 
betingelser forbundet med det, hvor det er 
meget tydeligt, at overskriften hedder med 
usynligt blæk ’du er her, fordi jeg har betalt 
nogle penge, og det er mig, der sætter 
dagsordenen. Hvis du ikke gør som jeg 
siger, så skal du vide, og som du ved, så har 
jeg muligheden for at skippe dig hjem’.

Praktikeren har også mødt unge homoseksu-
elle mænd, som er blevet familiesammenført 
med herboende ældre homoseksuelle mænd, 
som har givet praktikeren en bekymring for 
udnyttelse af det juridisk betinget ulige magt-
forhold. Endnu har praktikeren ikke fået 
henvendelser fra mænd, som har bedt om 
hjælp. I de sager, hvor en borger har bedt om 
hjælp grundet vold fra en partner, har det 
været tilflyttende kvinder gift med herboende 
mænd. 

Samlet set tegner der sig et billede af, at de 
skandinaviske – herunder danske – praktikere 
kan møde forskellige grupper af mænd, hvor 
det kan være mere eller mindre tydeligt, 
hvorvidt der er tale om mænd, som bliver 
udsat for partnervold eller ej. På baggrund  
af ovenstående kan vi inddele mænd, som 
praktikerne møder, i to hovedgrupper: 1) 
heteroseksuelle mænd med børn med majo-
ritetsetnisk baggrund og 2) mænd, der er 
særligt sårbare grundet minoritetsetnisk 
baggrund, seksuel orientering, kønsidentitet, 
psykisk helbred eller sociale livsvilkår som 
opholdsgrundlag. 
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Vold i parforhold er et komplekst socialt 
fænomen, og det rejser spørgsmål om, hvordan 
vi afgrænser dette. Voldserfaringer eksisterer 
på den måde både som en erfaringsmæssig 
realitet og en social konstruktion. Det vil 
sige, at hvornår erfaringer med handlinger, 
der kan få os til at føle os dårligt tilpas, kan 
betegnes som vold, er et spørgsmål om, hvordan 
vi definerer voldsbegrebet (Lövkrona and 
Nilsson 2015). Her vil den person, der har 
oplevet handlingerne, have et perspektiv, 
personen der har udført handlingerne, vil have 
et andet perspektiv, og endelig vil samfundet 
have et tredje (Riches 1986). Således kan prak-
tikere også have forskellige perspektiver på 
handlingerne, der kan afspejle både samfunds-
mæssige strømninger og deres møde med 
personer, der udsat for eller udøver handlinger, 
der kan kaldes vold. 

I dette kapitel beskriver vi derfor, hvordan  
de danske praktikere opfatter og afgrænser 
partnervold. Dette er centralt at undersøge, 
fordi det har betydning for, hvem der kan 
positioneres som inden for målgruppen  
voldsudsatte. Undervejs inddrager vi de  
skandinaviske praktikere og forskere, hvor 
deres erfaringer kan nuancere de danske 
interviewpersoners opfattelser og perspektiver. 

I fokusgruppeinterviewene har vi forsøgt at 
udforske, hvordan praktikerne vurderer, om 
noget er vold i et parforhold, og de udfor-
dringer, som opstår i mødet med mænds 
forskelligartede erfaringer. Kapitlet består  
af to afsnit om, 1) hvad praktikerne lægger 
vægt på i deres vurderinger af og opfattelser 
af partnervold, og 2) hvordan praktikerne  
møder mænd, hvis erfaringer udfordrer 
afgræsningen af partnervold som fænomen.

Partnervold – et spørgsmål om  
negativ magtudøvelse  
I dette afsnit ser vi nærmere på, hvordan 
praktikerne opfatter og identificerer, om 

mænd er udsat for partnervold. Afsnittet er 
inddelt i to underafsnit, som henholdsvis 
beskæftiger med 1) en opfattelse af partnervold 
som udnyttelse af sårbarhed og 2) beskrivelser, 
som udfordrer denne opfattelse. 

På tværs af det empiriske materiale finder vi 
ingen samstemmende opfattelse af, hvordan 
partnervold som fænomen afgrænses i praksis. 
Blandt de specialiserede organisationer er der 
kun en praktiker, der italesætter at arbejde  
ud fra en definition af vold. Det er en volds-
forståelse, der er udviklet af den norske volds-
forsker Per Isdal (Isdal 2000). At ikke flere 
italesætter at arbejde ud fra en definition af 
vold, kan skyldes, at der på hovedparten af de 
specia liserede og ikke-specialiserede tilbud 
er en bredere målgruppe end mænd udsat 
for partnervold, og at arbejdet med mænd 
udsat for partnervold derfor stadig er under 
udvikling.

Egmontgården: Når vi indskriver dem, så  
skal vi ikke vurdere, om de er voldsudsatte, 
for de er ikke indskrevet under en paragraf, 
der hedder vold. Så vi sidder ikke og vurderer 
i vores indskrivning: Kan de komme ind, 
eller kan de ikke? […] Det er jo bare ikke 
et krav, så for os er det meget det med, at 
det er den oplevelse, han sidder med, og det 
er den, vi tager udgangspunkt i. [redigeret]

Som Egmontgårdens praktiker her fremhæver, 
er vold i parforholdet ikke en betingelse for 
at få adgang til centerets tilbud, og derfor er 
afgrænsningen af vold heller ikke på samme 
måde central, som den kan være på kvinde-
krisecentre, som er målrettet kvinder og børn 
udsat for vold jævnfør servicelovens § 109. 
Det samme gælder de ikke-specialiserede 
organisationer, som umiddelbart heller ikke 
arbejder ud fra en fastlagt afgrænsning af 
vold eller fænomenet partnervold. Kun politi-
et arbejder ud fra fastlagte definitioner af 
henholdsvis fysisk, psykisk og seksuel vold, 
som er angivet i straffeloven. Her er afgræns-
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ningen af voldshandlingerne foruden psykisk 
vold ikke afhængige af relationen til partneren, 
og der er således ikke en strafferetlig afgræns-
ning af partnervold. 

Vold som en udnyttelse af sårbarhed
En opfattelse, som går igen på tværs af flere 
af interviewene, er, at partnervold kan komme 
til udtryk i det, vi kan kalde gentagen negativ 
magtudøvelse, som udøves gennem fysiske, 
seksuelle, økonomiske, materielle eller psykiske 
voldshandlinger. Særligt i forhold til den 
psykiske vold lægger flere praktikere vægt på, 
at den skal foregå over tid og vurderes med 
afsæt i, hvordan manden erfarer handlingerne, 
og den effekt handlingerne har på ham. 

Egmontgården: Vi ville kigge på konse-
kvenserne, vi ville kigge på kontinuerlighed 
– altså er det noget der sker ofte? Hvor ofte 
sker det? I en hvor lang periode er det sket? 
Og hvad er det for noget – netop sådan 
noget med kontrol og jalousi. Der er lige-
som sådan nogle lamper, der lyser på nogle 
bestemte områder ikke. 

Selvom flere praktikere – i tråd med Egmont-
gården – mere eller mindre direkte italesætter 
den individuelle vurdering som central for at 
identificere, om der er tale om partnervold,  
er opmærksomheden først og fremmest på 
handlinger, som kan karakteriseres som nega-
tiv magtudøvelse. Den negative magt udøvelse 
kommer til udtryk i en udnyttelse af mændenes 
sårbarhed, hvor det negative aspekt er de 
konsekvenser, handlingerne har for mændenes 
trivsel og følelse af frihed. Som praktikeren 
fra Sabaah beskriver: ’Jeg vil definere vold som 
en form for magtudøvelse, der er med til at 
hæmme et andet menneskes liv – livsførelse’. 

En betingelse for at kunne udøve magt over 
eller over for et andet menneske kan være, 
at der en form for afhængighed mellem 
magtudøveren og den, der bliver udsat for 
magtudøvelsen. Det kan være følelsesmæssige, 

sociale eller øko nomiske behov og forpligtelser, 
som gør en afhængig af den anden (Sayer 
2011). Afhængigheden i et parforhold gør, at 
begge parter er sårbare over for, hvordan den 
anden part behandler dem. De nedenstående 
interviewuddrag eksemplificerer centrale 
forhold, som praktikere lægger vægt på i 
vurderingen af denne magtudøvelse. 

Lisegården: I den her historie [case IV], 
der er der i hvert fald meget vold efter min 
mening, og jeg har hørt lignende historier 
mange gange. Det er nærmest sådan almin-
deligt, at det foregår sådan der. Der er jo 
også kontrol her, men det skyldes jo det der 
temperament, for det bruger han jo til at 
styre den modsatte part.

Dansk Stalking Center: […] Noget af det, 
der er det samme for mænd og kvinder, det 
er jo den her følelsesmæssige binding, man 
har til denne her person, som elsker mig  
så vildt, at personen er helt vildt kontrolle-
rende og jaloux, samtidigt med at personen 
skader mig. Og det ved vi, altså nu er jeg jo 
psykolog, og der er sådan en masse teorier 
og viden om, hvordan vores tilknytnings-
system virker, for vi bliver faktisk meget 
knyttet til dem, som skader os, når det er  
en nær relation.

Kommune: […] Og jeg vil sige det sådan, 
at det [case II] kunne sagtens være en af 
mine borgere. Det er på ingen måde en 
case, hvor jeg tænker, at det vil slet ikke ske. 
[…] Jamen, jeg vurderer det jo som at være 
psykisk vold, for der bliver jo hele tiden lagt 
et pres på denne her mand om – altså om 
det er selvforskyldt eller ej, det er egentlig 
lidt sagen uvedkommende – men det er  
det med at have det der mentale pres hele 
tiden, jamen, ’hvis du ikke gør, som vi siger 
og synes, så ryger du hjem.’

Interviewuddragene illustrerer, hvordan 
praktikerne identificerer partnerens vold ud 
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fra en vurdering af udnyttelsen af mændenes 
sårbarhed. Mændenes sårbarhed ser ud til  
at hvile på en følelsesmæssig, en juridisk og 
en social forbundethed til partneren. Alle tre 
former for forbundethed kan eksistere sam-
tidig. I tråd med Lev Uden Volds empiriske 
undersøgelse (Bindesbøl Holm Johansen et 
al. 2020), illustrerer to af interviewuddragene 
hvordan et kærlighedsforhold skaber en 
grundlæggende følelses mæssig forbundethed 
til partneren, som kan gøre mænd sårbare 
over for partnerens temperament, jalousi og 
kontroludøvelse, som praktikeren fra Lisegården 
og Dansk Stalking Center henviser til. Et 
ægteskabsbetinget opholdsgrundlag kan 
desuden gøre mændene juridisk forbundet  
til partneren, som praktikeren fra kommunen 
beskriver, og dermed gøre manden sårbar 
over for trusler om skilsmisse. Endelig frem-
hæver flere praktikere, at fælles børn kan 
skabe en form for social forbundethed mellem 
parterne, idet de er tvunget til at have en 
forbindelse til deres ekspartner efter brud 
med denne. Denne forbundethed kan gøre 
mænd sårbare, hvis partneren truer med eller 
obstruerer faderens samvær med barnet. 

Flere praktikere peger på, at mænd kan opleve 
en afmagt i forældremyndigheds- og sam-
værssager. Selvom det fremhæves af nogle 
praktikere som en særlig form for voldsud-
øvelse mænd kan opleve, peger andre under-
søgelser på, at kvinder kan opleve samme 
form for afmagt i mødet med systemet efter 
samlivsbrud, når de oplever et systemmæssigt 
fokus på faderens ret til barnet fremfor barnets 
trivsel ( Johansen, Tjørnhøj-Thomsen, and 
Helweg-Larsen 2013; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). Ifølge praktikerne 
bliver nogle mænd udsat for denne form for 
magtudøvelse i systemet eller via systemet 
efter brud med partneren, og der er derfor 
ikke altid tale en forlængelse af partnervold  
i parforholdet. Dette vender vi tilbage til  
i det efterfølgende afsnit ’Partnervold – det 
’mudrede’ billede’, samt i kapitel 3.

Når etnicitet og køn påvirker opfattelsen  
af vold
Selvom opfattelsen af vold som en form for 
udnyttelse af sårbarhed går igen på tværs  
af flere af interviewene, kan opfattelsen af 
partnervold også formes af kulturelle forvent-
ninger og betydninger relateret til etnicitet og 
køn. I empirien er der enkelte eksempler på, 
at der i mødet mellem nogle majoritetsetniske 
praktikere og voldsudsatte mænd med mino-
ritetsetnisk baggrund kan opstå en kultur-
relativistisk opfattelse af vold, som også kan 
udfordre mændenes egen opfattelse af deres 
situation som voldsudsatte.

Mandecentret Esbjerg: Men lige præcis 
her [case II], der er der jo kulturforskelle. 
Altså, der skal man jo lige have kulturen for 
øje også, fordi det vi ser, det er ikke nød-
vendigvis det, som hans kultur ser. Vi har 
haft nogle stykker boende, hvor det har 
været lidt svært, fordi der er meget sådan 
ære, og det er manden, der tjener pengene, 
og hvis han ikke tjener nok, hvis han bliver 
syg, og hun vil skilles. […] Det er meget, 
meget svært, fordi så skal man ind og  
nærmest tale om to forskellige kulturer: 
hvad vi gør, og hvad der så er muligt for 
hans kultur eventuelt at gå ind og kigge på. 
Det er de færreste, der vil skilles.

Interviewuddraget indikerer, at afgrænsningen 
af vold og muligheden for at hjælpe de volds-
udsatte mænd med minoritetsetnisk baggrund 
udfordres af den kulturelle kontekst, som 
manden indgår i og de sociale forventninger  
til rollen som mand, som han bliver mødt med 
fra familie og omgangskreds. 

Dog bliver det kulturrelativistiske perspektiv 
på vold udfordret af praktikeren fra Dansk 
Stalking Center, der med henvisning til Per 
Isdals definition af vold fastholder en universa-
listisk voldsforståelse: ’Jeg synes ikke, at man 
må miste det blik for, at det er vold, uanset 
om det opleves som vold.’ Det indikerer, at 
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ved at arbejde ud fra en definition af partner-
vold kan praktikeres faglige vurderinger hvile 
på nogle kriterier for vold, som er uafhængige 
af kulturel kontekst og baseret på intentionen 
med handlingerne.

Ligesom kulturelle forventninger til køn kan 
spille en rolle for minoritetsetniske mænd, så 
oplever praktikerne også, at kulturelle for-
ventninger relateret til køn kan påvirke, om 
majoritetsetniske mænd forstår (kvindelige) 
partneres handlinger som vold og sig selv 
som voldsudsatte. Både blandt organisationer 
og myndigheder er der en samstemmende 
opfattelse af, at voldsudsatte mænd kan  
udfordres både af egne og af andres forvent-
ninger til, hvad det vil sige at leve som mand. 
Det er forventninger, som genkendes fra 
litteraturen på området, og som blandt andet 
handler om, at mænd bør udholde fysisk 
vold, etablere kontrol med situationen i 
hjemmet og ikke give udtryk for følelser 
(Grøvdal and Jonassen 2015; Connell 2005; 
Bjerkeseth 2010). Sådanne kulturelle forvent-
ninger kan i nogle tilfælde påvirke både 
mændenes egen opfattelse af deres situation, 
og praktikernes opfattelse af mændenes 
voldserfaringer. 

Dialog mod Vold: […] Jeg tror, at jeg  
personligt skal være meget opmærksom  
på, at jeg kan komme til at møde mænd 
anderledes, end jeg kan møde kvinder [...]. 
Det synes jeg som psykolog, er vældig 
skamfuldt, men også noget jeg simpelthen 
bliver nødt til at forholde mig til, at det  
kan jeg godt komme til. 

Mandecentret Aalborg: De [mændene] 
sammenligner vold med at blive slået ned 
på gaden og være ved at dø, så er det nok 
vold. Men hvis det er sådan noget, der 
foregår i hjemmet, og man ikke bløder  
så meget, så er det nok ikke vold inde i 
hovedet på dem. […] det er hele tiden den 
der, som man også har i skolegården; bid  

nu tænderne sammen og lad vær med at 
tude – du er en rigtig dreng. Det tager de 
med ind i parforholdet, at man skal ligesom 
holde facaden, uanset om det gør ondt. 
Man er en tøsedreng, hvis man siger: ’Hold 
op med at slå mig, det gør faktisk ondt’. 
[redigeret]

Interviewuddragene peger på, hvordan nogle 
praktikere og voldsudsatte mænd kan have 
svært ved at se nogle erfaringer som vold, når 
det er mænd, der udsættes den. Opfattelsen 
illustrerer en generel pointe i de skandinaviske 
praktikeres erfaringer, som også genfindes  
i nordisk litteratur på området, som handler 
om, at der på den ene side er nogle reelle  
fysiske kønsforskelle, og på den anden side 
nogle kulturelt konstruerede kønsforskelle 
– som ikke desto mindre kan få reel betyd-
ning for mænds erfaringer med partnervold, 
deres måde at håndtere følelser på, og hvordan 
de mødes af omverdenen (Fjell 2012; Hellgren, 
Andersson, and Burcar 2015). 

Internationale forskere peger på, at voldsud-
øvelse kan ses som formet af en hegemonisk 
maskulinitets opfattelse, hvor fysisk vold i 
visse kontekstuelle sammenhænge som slags-
mål eller krig kan blive set som legitime 
maskuline måder at skabe kontrol og social 
genoprettelse på, mens vold mod kvinder 
fordømmes (Gilligan 2003; Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017a; Lövkrona and Nilsson 
2015). Dermed kan mænd have lettere ved at 
blive opfattet som udøvere af end ofre for 
vold i en nær relation. En af de seneste natio-
nale statistikker om vold i Danmark viser da 
også, at mænd er de primære udøvere af vold 
både i og uden for en nær relation (Deen et 
al. 2018), hvilket kan gøre det sværere for de 
mænd, der er udsat for partnervold at blive 
opfattet som ofre den. På den måde kan både 
reelle og konstruerede kønsforskelle udfordre 
opfat telsen af partnervold som et fænomen, 
hvor mænd både kan være ofre for og udøvere 
af vold. 
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Gennemgangen af det empiriske materiale 
viser, at begrebet partnervold ikke refererer  
til et let afgrænseligt socialt fænomen blandt 
praktikerne. En del af praktikernes opfattelser 
af vold er centreret omkring en form for 
negativ magtudøvelse, der kommer til udtryk 
i en udnyttelse af mændenes sårbarhed. 
Mændenes sårbarhed kan være formet af den 
måde, manden er følelsesmæssigt, socialt og 
juridisk forbundet med partneren på. Afsnittet 
peger på, at identifikationen af partnervold 
kan bero på en vurdering af mandens situation 
over tid og/eller de følgevirkninger, magtud-
øvelsen har for manden. Samtidig kan nogle 
praktikeres og mænds opfattelser af partner-
vold også påvirkes af kulturelle idéer knyttet 
til køn og etnicitet.  

Partnervold – det ’mudrede’ billede
I dette afsnit ser vi nærmere på de erfaringer, 
praktikerne kan have med mænd, og som 
udfordrer afgræsningen af partnervold som 
 et fænomen, der hviler på en udnyttelse af 
sårbarhed. Når vi i interviewene her været 
optaget af at undersøge praktikernes opfattelse 
af partnervold som fænomen, skyldes det 
blandt andet, at vi i en tidligere undersøgelse 
med voldserfaringer fra mænd er blevet 
udfordret i afgræsningen af partnervold  
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020), hvilket 
også genfindes i et speciale, som blandt andet 
er baseret på interview med mandecentrets 
medarbejdere (Sørensen 2020). Samtidig er  
vi opmærksomme på, at partnervold er et 
politiseret fænomen, hvor forskellige aktørers 
interesser og skiftende samfundsmæssige 
strømninger kan påvirke, hvad der italesættes 
som vold, og af hvem det italesættes sådan. 
(Lövkrona and Nilsson 2015; Gravesen, 
Olsen, and Winther 2015). Vi finder det 
derfor også centralt at være opmærksomme 
på erfaringer blandt prak tikerne, der både 
bekræfter og udfordrer dominerende op-
fattelser og afgrænsninger af partnervold  
(se fx Isdal 2000; Krug et al. 2002). 

Dette afsnit er inddelt i to under afsnit, der 
undersøger, hvordan to forhold kan udfordre 
den dominerende opfattelse af partner vold 
blandt praktikerne. Det handler om, 1) når 
det er uklart, hvem der primært er voldsudsat, 
og hvem der primært er voldsudøver, og 2) 
når handlinger ikke foregår i et par forhold, 
men opstår efter et parbrud. 

Når udøver- og offerrollen er uklare
I det empiriske materiale tegner der sig et 
billede af, at praktikernes identifikation af 
vold, og dermed også afgrænsningen af part-
nervold, kan udfordres i mødet med nogle 
mænds erfaringer. I den forbindelse adresseres 
gensidighed i voldsudøvelsen også som et 
forhold, der kan udfordre opfattelsen af 
partnervold som fænomen. Det kan skabe, 
hvad praktikeren fra Dialog mod Vold kalder 
’et mudret billede’. Det drejer sig primært  
om heteroseksuelle mænd med børn, hvor 
beskyldninger om gensidighed i voldsud-
øvelsen gør det svært at identificere, hvem  
der primært er udsat for vold, og hvem der 
primært udøver vold i parforholdet.

Dialog mod Vold: […] Jeg synes, at jeg har 
haft meget få sager, hvor det har været helt 
tydeligt, at det har været en kvindelig ud-
øver og en mandlig udsat. Jeg har haft 
rigtig mange sager, hvor der har været vold 
fra begge sider. Jeg synes, at jeg har mange 
[mænd], som kommer herind som udøver, 
og hvor vi i løbet af forløbet også bliver  
klar over, at de i hvert fald også er udsatte. 
Og der kan det jo blive frygteligt mudret. 
Hvor starter det, og hvem startede, og 
sådan noget. Og det kan vi ikke sige noget 
om, eller det kan jeg i hvert fald ikke sige 
noget om. Men jeg tænker, at det ser i hvert 
fald meget forskelligt ud, og jeg tænker, 
nogle af de udøvere, som vi ser, der har der 
også været respons på noget vold fra kvindens 
side. Det kan både være fysisk og psykisk, 
men der bliver jeg også nødt til at sige, at 
det selvfølgelig ikke altid er tilfældet. Vi 
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er den her kontrollerende magt – asymme-
triske magtrelation – eller om der er tale 
om konflikter, der eskalerer med dårlige 
affektreguleringer og dårlig konflikthånd-
tering hos en eller begge parter. Det er to 
meget forskellige målgrupper, fordi det er 
forskellige psykologiske fænomener, der 
ligger bag, og hvis ikke vi forstår det, så 
forstår vi ikke, hvad der foregår.
Mandecentret Esbjerg: Og Dansk Stalking 
Center, det er også rigtig vigtigt […] Fordi 
vi hører jo nogle gange kun mandens for-
klaring. Vi skal hele tiden huske, det er én 
forklaring, vi har ikke den anden side, og 
det er det der med, at det er bedst at høre 
historien fra begge sider. [redigeret]

Centralt i dette interviewuddrag er, hvordan 
praktikerne på mande(krise)centrene ’jævnligt’ 
kan komme i tvivl om, hvem der er den 
primære voldsudøver, idet de kun hører  
mandens egen forklaring. I det konkrete 
eksempel, som gives ovenfor, bliver mandens 
fysiske vold beskrevet som en respons på den 
kvindelige partners psykiske vold med meta-
foren ’en fjeder, der bliver presset sammen’  
og som konsekvens deraf må ’eksplodere’ på  
et tidspunkt. På den måde bliver årsagen til 
mandens fysiske vold kvindens handlinger, 
dog uden beskrivelser af, hvilke konkrete 
handlinger der forårsager ’fjedersammen-
trykningerne’. 

Samtidig ser vi også, at der fra praktikernes 
side er fokus på barnets behov, og de konse-
kvenser det kan få for manden i forhold til 
samvær. Endelig ser vi, hvordan praktikeren 
fra Dansk Stalking Center har referencer til 
sociolog Michael P. Johnsons partnervolds-
typologi, når partnervold op fattes at udgøre 
forskellige fænomener og dermed forskellige 
magtdynamikker, som har betydning for 
identificeringen af, hvem der er offer for og 
udøver af partnervold ( Johnson 2008b). I den 
forbindelse er det værd at fremhæve, at vi i en 
tidligere undersøgelse fandt, at parforhold 

har også mange, der er udsatte [kvinder], og 
som ikke på nogen måde har ageret volde-
ligt. Men der er noget paradoksalt i, at vi 
ikke har flere mandlige udsatte herinde, og 
dem, vi har, er ofte et mudret billede.

Interviewuddraget illustrerer de udfordringer, 
som praktikeren har stået over for, når det har 
drejet sig om partnervold mod mænd, hvor 
der ikke er et entydigt billede af, hvem der 
primært er offer for vold, og hvem der primært 
er udøver af vold. Det betyder, at den udbredte 
opfattelse af partnervold som et fænomen 
med en voldsudøver og en voldsudsat bliver 
sat på prøve. Flere af praktikerne giver i tråd 
hermed eksempler på, hvordan de møder 
mænd, der både har udøvet vold og været 
udsat for vold, eller hvor deres kvindelige 
partner er på kvindekrisecenter. 

Interviewer: Er der nogen gange, hvor I 
ligesom kommer i tvivl om, hvem er den 
primære voldsudøver i det her parforhold?
Egmontgården: Ja. […]
Mandecentret Esbjerg: Ja, det synes jeg 
jævnligt sker. Altså, fordi hvis du forestiller 
dig denne her fjeder, der bliver trykket 
sammen og sammen og sammen, altså det 
er jo et spørgsmål om tid, før det eksploderer. 
Vi har haft en sag, hvor vi har to børn 
viklet ind i en voldscene. Nu siger jeg 
voldscene, og det lyder voldsomt, men der 
var psykisk vold fra hendes side mod ham, 
hvor han egentlig var fysisk voldsudøver. 
Og vi arbejdede med at sige til ham: ’det  
[at udøve fysisk vold] skal du ikke, du har 
de her små børn at tage hensyn til’. Han  
fik også ofte at vide, ’du får ikke lov til at  
se dem, og bare det trickede ham jo. 
[…]
Dansk Stalking Center: Så nogle gange 
kan det være svært at se, hvem er egentligt 
er den udøvende part. Jeg synes bare, at det 
er vigtigt, når man taler om vold i parfor-
hold, uanset om det er mænd eller kvinder, 
at vi prøver at skelne lidt mellem, om det  
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være tale om relativt forskellige kontekstuelle 
forhold omkring mændenes egen magtud-
øvelse, og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt 
alle former for negativ magtudøvelse er vold,  
og hvilken betydning afhængighed mellem 
parterne, hensigten med handlingerne og 
effekten af disse skal have for afgrænsningen 
af partnervold som socialt fænomen. Disse 
spørgsmål rejser sig også i mødet med orga-
nisationen Babas erfaringer med nogle få 
minoritetsetniske fædre. 

Baba: […] Og så har de [mændene] måske 
lige mistet jobbet, eller de er lukket inde 
sammen med familien over noget tid og har 
fundet ud af, ’hold da op, jeg har faktisk 
ikke noget at skulle have sagt. Jeg har ikke 
den agtelse hos min kone, som jeg troede, 
jeg havde i hjemmet, eller for den sags 
skyld over for børnene’. Det har givet nogle 
kæmpe kriser hos dem, som de ikke ved, 
hvordan de skal håndtere. Og så er der det 
her med, hvor de føler sig meget presset af 
konernes direkte eller indirekte måde at 
presse dem på rent psykisk, der munder ud 
i, at de enten har lyst til at tage deres eget 
liv eller tage partners liv, eller gøre noget, 
der er sindssygt ekstremt. Det er jo det, jeg 
oplever generelt i mit arbejde i kommuni-
kation med fædre, at det er meget ekstremt. 
[redigeret]

I interviewuddraget beskrives de få af mændene 
med denne type erfaringer indirekte som 
voldsudsatte, i og med at de 1) ikke har den 
forventede agtelse i familien og 2) oplever at 
føle sig psykisk ’presset’ af deres hustru. Det er 
ikke klart, hvad dette ’pres’ består i – ej heller 
om det opfattes som vold af mændene selv. 

Mændenes forventninger til deres egen  
position og autoritet i familien og den følelses-
mæssige ’krise’, det kan efterlade dem i, når 
disse forventninger ikke indfries, kan være 
udtryk for skam. Skammen kan bunde i 
følelsen af ikke at leve op til sociale forvent-

med vold ikke nødvendigvis er statiske  
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020),  
og derfor kan det, der starter som ’dårlige 
affekt reguleringer’, ende i indirekte kontrol  
i parforholdet, hvis manden eller kvinden 
bliver intimideret af partnerens voldelige 
hand linger og aggressive temperament.

At der kan være gensidighed i voldsudøvelsen, 
kendes også på det norske krisecenter, hvor 
praktikeren fortæller, at voldshandlingerne er 
gensidige i 30-40 procent af tilfældene med 
partnervold. På krisecentret har de hvert år 
nogle enkelte tilfælde med partnervold, hvor 
begge parter bor på hver sin afdeling på 
krisecenteret. Evalueringen af Mandecentrets 
botilbud fra 2016-2018 viser tilsvarende, at 
der blandt de 58 mænd, som blev identificeret 
som voldsudsatte, var tale om ’gensidig vold’ i 
24 procent af sagerne. I omkring en tredjedel 
af sagerne var ekspartneren på et kvindekrise-
center, samtidig med at manden var på mande-
centret eller havde været det. Evalueringen 
peger endvidere på, at den kvindelige partner 
ofte anklager manden ’for en del mere vold, 
end manden selv erkender’ (Oxford Research 
2019). 

I den nordiske litteratur om partnervold mod 
mænd gives også eksempler på gensidighed  
i voldsudøvelsen, men det bemærkes, at  
konteksten for voldsudøvelsen kan være 
forskellig. Således viser studier, at mænd  
kan anvende fysisk og psykisk magtudøvelse 
som 1) modvold i respons på partnerens vold,  
2) i selvforsvar eller i forsøg på at stoppe 
partnerens voldelige handlinger eller 3) uden 
forudgående handling fra partneren (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016; Fjell 2013; Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017a; Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020; Oxford Research 
2019; Sørensen 2020; Grøvdal and Jonassen 
2015). 

Det vil sige, at når praktikerne henviser til  
en form for gensidighed i volden, så kan der 
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2020) og Lev Uden Volds praksisbaserede 
erfaringer viser, at der blandt mandecentre  
er et fokus på problematikker, som vedrører 
samværsordninger efter brud med partneren. 
For at undersøge dette har vi i interviewene 
introduceret en case med en mand, som 
oplever chikane i forbindelse med samvær,  
for at undersøge praktikernes opfattelser  
af og erfaringer med lignende type sager 
(se appendiks B, case III). 

I fokusgruppeinter viewene adresserede flere 
praktikere, allerede før casen blev introduceret, 
problematikken, hvilket bekræfter vores 
hypotese om, at casen afspejler en udbredt 
problematik blandt de mænd, som tager 
kontakt til et mande(krise)center. Hypotesen 
er blandt andet baseret på en evaluering af 
mandecentre i København og Aarhus, der 
viser, at den næsthyppigste henvendelsesårsag 
er konflikt med tidligere samlever og rådgiv-
ning om regler for forældre myndighed og 
samvær (Plauborg and Helweg- Larsen 2011). 

I modsætning til opfattelser af gensidighed  
i vold, hvor der blandt nogle praktikere på 
mande(krise)centrene ikke er fokus på en 
vurdering af det relationelle magtforhold,  
er der i forhold til samværsordninger med 
børn fokus på de ’faglige skøn’ af parforholds-
konteksten, som laves i det familieretlige og 
kommunale system. Disse vurderinger itale-
sættes blandt flere praktikere som centrale  
for mandens mulighed for samvær. Her 
fremhæver flere mandecentre, hvordan de 
møder mænd, der føler sig magtesløse og 
uretfærdigt behandlet.

Egmontgården: Mandens oplevelse er bare 
hele tiden at møde en mur, fordi Familie-
retshuset i den her sag er også inde over,  
men han føler sig helt klart ikke forstået af 
systemet. [...] At beskyldninger fra kvinden 
bliver taget mere seriøst end hans. Det er i 
hvert fald den oplevelse, han har, og der 
ligger jo også en masse faglige skøn. […] 

ninger til at være mand, ægtemand og far 
formet af en patriarkalsk familiestruktur og  
et hegemonisk maskulinitetsideal (se også 
Følner 2019; Danneskiold-Samsøe, Mørck, 
and Sørensen 2011; Jensen and Liversage 
2007). At der er tale om alvorlige følelses-
mæssige ’kriser’, understøttes af de potentielt 
livstruende voldshandlinger, som de giver 
udtryk for at være parate til at påføre sig selv 
eller deres familie. 

Jævnfør forsker og psykiater James Gilligan er 
voldelige handlinger generelt set motiveret af 
et forsøg på at minimere skamlignende følelser 
som mindreværd, pinlighed eller ydmygelse og 
erstatte dem med følelser af stolthed og ære, 
og mænd  kan på tværs af kulturer socialiseres 
til at se voldelige handlinger som legitime 
måder at skabe kontrol, respekt og social 
oprejsning på (Gilligan 2003; se også Følner 
2019). Der kan derfor være tale om, disse 
mænd kan føle sig skamfulde som følge af, at 
de ikke oplever at have den forventede respekt 
i familien, og kan føle sig mislykkede i forhold 
til egne og andres forventninger til dem som 
mand, ægtefælle og far.

I empirien er der ikke umiddelbart eksempler 
på, hvad praktikerne lægger vægt på i deres 
vurdering af, om der er tale om ’gensidig vold’. 
Magtudøvelse kan således have forskellige 
udgangspunkter som fx fysisk modværge, 
voldelig respons på en følelse af fx uretfærdig-
hed/ydmygelse eller ingen forudgående 
handling fra partneren (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020), og det er ikke umiddel-
bart tydeligt, hvilken rolle den situationelle 
kontekst eller relationelle magtforhold 
spiller for praktikernes vurdering af, om der 
er tale om gensidighed i voldshandlingerne.

Når problematikker omkring samvær  
opfattes som vold 
Både nordisk forskning om partnervold mod 
mænd (Fjell 2013; Sogn and Hjemdal 2010; 
Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020; Sørensen 
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ende juridisk forpligtet til at tage udgangs-
punkt i børnenes behov, og ’sætte barnets 
bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse 
i første række’ og således ikke den enkelte 
forælders følelse af retfærdighed (Lov om 
Familieretshuset, § 1, stk. 1, se også stk. 2). 

For nogle praktikere bliver de negative effekter 
af processerne omkring samværsordninger for 
mænd grundlaget for at betegne disse som 
vold, og det udfordrer, at begrebet partnervold 
henviser til noget, der foregår i et parforhold.
 

Interviewer: Og for de fleste af de her 
mænd har der så været vold i parforholdet, 
mens de var sammen, eller er det først 
startet, når de er gået fra hinanden?
Mandecentret Esbjerg: Det er lidt forskel-
ligt. For nogle har det været der hele tiden 
– lidt det der jalousi, kontrol og isolation, 
faktisk. Og for andre: Nej, der har ikke 
været noget. Det er simpelthen opstået efter 
[bruddet] og deriblandt også stalkingen – at 
det fortsætter i en uendelighed, synes de 
[mændene]. Så der er mange kategorier af 
det. Jeg synes, at jeg har svært ved at sige, 
for vi ved det jo ikke. [redigeret]

Dette interviewuddrag indikerer, at der 
blandt nogle praktikere på mande(krise)
centre ikke nødvendigvis skelnes mellem, 
om der har været vold i parforholdet eller 
ikke, når samværsprocesserne opfattes som 
vold. Dette kan hænge sammen med, at 
mande(krise)centre ikke har partnervold 
som primært indsatsområde. Et andet per-
spektiv, som træder frem i interviewene, er 
det, vi kan kalde en kontekstbaseret vurdering 
af vold, som praktikerne fra Egmontgården, 
Lisegården, Dansk Stalking Center og 
Dialog mod Vold særligt fremhæver. Her 
lægges vægt på at undersøge, hvordan hand-
linger indgår i den relationelle kontekst 
mellem parterne, som også inkluderer en 
udforskning af magtforholdet og intentionen 
bag handlingerne.

Men i hans sag, der er det klart noget af 
det, der rammer ham allerhårdest, og det er 
rigtig svært at arbejde med, fordi han føler 
sig magtesløs, og han føler, der er en magt 
over ham, og han kan ikke komme ud af 
det. I den sag jeg sidder med, så synes vi jo 
klart, at det er vold [forsættelse af partnerens 
vold]. [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer, hvordan prakti-
keren kan se processen omkring samvær, som 
udspiller sig i systemet, som en forsættelse af 
vold fra partneren, hvor mænd kan føle sig 
magtesløse, når systemets ’faglige skøn’ og 
afgørelser ikke falder ud til deres fordel.  
I tråd med flere praktikeres beskrivelser, 
peger interviewuddragene også på, at nogle 
mænd kan føle sig kønsdiskrimineret i systemet, 
fordi de oplever, at deres kvindelig ekspartners 
perspektiver vurderes mere troværdige end 
deres egne. Dog er det værd at bemærke, at 
kvinder, der har været udsat for partnervold, 
kan have samme oplevelse med deres mandlige 
ekspartnere, og at nogle kan opleve, at deres 
mandlige ekspartner har fokus på retten til 
børnene frem for børnenes trivsel og omsorgen 
for barnet (Bindesbøl Holm Johansen et al. 
2020). 

Sidstnævnte problematik er også fremhævet i 
et par undersøgelser fra blandt andet behand-
lingstilbuddet Alternativ til Vold, hvor nogle 
mænd, der har udøvet vold mod en partner, 
giver udtryk for at have ’ret til barnet’ i sam-
værssager uden opmærksomhed på barnets 
ønsker og trivsel. Dette bliver fra et psykolog-
fagligt perspektiv vurderet som udtryk for 
vanskeligheder ved mentalisering, idet disse 
fædres tilgang til omsorg alene tager ud-
gangspunkt i deres egne følelser og verdens-
billede – fremfor barnets behov (Harne 2004; 
Eriksen and Sætre 2011). Flere praktikere i 
nærværende pilotstudie fremhæver også, at 
det netop er faglige vurderinger, som skal 
understøtte afgørelser i systemet. Det kom-
munale og familieretlige system er i sidste 
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for, hvad vi accepterer som vold i samfundet. 
Når kriterierne for vold destabiliseres, kan  
det udfordre, hvordan vi afgrænser et dys-
funktionelt parforhold fra et voldeligt par-
forhold, et skænderi fra voldshandlinger, og 
gensidighed i vold fra modstandsresponser. 

At vold – og partnervold – ikke refererer  
til stabile fænomener, men er afhængig af, 
hvordan det defineres, peger et par interview-
personer fra Norge og Sverige også på. I tråd 
med to danske specialer baseret på interview 
med blandt andet mande(krise)centre og 
aktører, der arbejder med vold, fremanalyse-
res, hvordan organisationer inden for feltet 
også arbejder med at mobilisere forståelser 
af partnervold, der kan rumme erfaringer, 
som kan være særlige for mænd (Gravesen, 
Olsen, and Winther 2015; Sørensen 2020). 
Det fremgår også i det følgende interview-
uddrag.

Mandecentret Aalborg: Og det tænker jeg 
er en systemmæssig vold, som vi ikke rigtig 
taler om i nogen organisationer på nuværende 
tidspunkt. At der er nogle juridiske barrierer 
både inden for det kommunale område, 
men selvfølgelig også inden for det familie-
retslige område, der gør, at mænd nemmere 
køres ud på et sidespor. Og det ved jeg ikke, 
om man kan benævne vold, men jeg ved, at 
mændene oplever det som vold. Det kan 
godt være, vi ikke har en kategori for det 
endnu, som er godkendt alle steder. Men 
det er det, mændene føler allerstørst afmagt 
over, det er at være kørt ud på et sidespor 
og være hægtet af. Det synes jeg, er en vold, 
vi taler for lidt om. [redigeret]

I interviewuddraget ser vi, hvordan praktikeren 
forsøger at mobilisere en forståelse af vold, 
som kan rumme nogle af de mænd, de møder, 
der er ’hægtet af ’ i forhold til at begå sig i det 
offentlige system. Det fremgår dog ikke, hvad 
dette ’hægtet af ’ refererer til, og det formodes 
derfor at kunne dække over forskellige former 

Dansk Stalking Center: Men det er jo 
igen det der med, hvis intentionen er at 
skade den anden, genere den anden og 
holde den anden nede, så kan vi jo godt 
kalde det psykisk vold, hvor man ligesom 
inddrager barnet i en voldelig handling. 
Men det er selvfølgelig sværere at vurdere 
på baggrund af sådan en case her [Case 
III], fordi der kan jo være grunde til, at hun 
tilbageholder barnet, som vi ikke ved, og vi 
har jo heldigvis et system, som skal gribe og 
undersøge sådan nogle sager. […]

Dette interviewuddrag illustrerer, hvordan 
praktikeren lægger vægt på, at opfattelsen af 
vold ikke alene beror på handlingens karakter 
eller konsekvensen heraf, men også beror på 
en vurdering af hensigten hermed og det 
kontekstuelle udgangspunkt for handlingen. 
Dette er forskelligt fra andre praktikere, som 
primært fokuserer på, hvordan handlingerne 
påvirker mændene – det vil sige konsekven-
serne af handlinger – uafhængigt af om de er 
begået af en partner, i det familieretlige sy-
stem eller som her af en advokat, der har 
rådgivet i spørgsmål om skilsmisse og foræl-
dremyndighed.

Mandecentret Aalborg: […] Det har vi 
også eksempler på, at nogle mænd, som på 
grund af en fejlagtig rådgivning fx hos en 
advokat i en time, har mistet alt – som i alt. 
Og så kan man jo så snakke om, er det 
fysisk eller psykisk vold? Ja, det er det nok 
langt hen ad vejen. Det har i hvert fald 
nogle fysiske og psykiske konsekvenser, 
præcis som et fysisk overgreb, hvor du blev 
slået ned på gaden, ville have det. Og det er 
jo dybt tragisk. […]

Praktikerens perspektiv på vold udfordrer  
her afgrænsningen af vold, når konsekvenser 
alene, uafhængigt af konteksten, bliver be-
tingelsen for at vurdere en handling eller 
proces, som vold. På den måde udvides  
begrebet, og det kan destabilisere kriterierne 
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for oplevelser af uretfærdighed i mødet med 
myndigheder omkring sager, der vedrører 
samvær med fælles børn. Det indikerer, at der 
kan være behov for at undersøge, hvad disse 
oplevelser af at blive ’hægtet af ’ dækker over  
i praksis, hvor mange der reelt oplever dette, 
og hvilke opfattelser myndighederne har i  
de sager. 

Samlet set viser analysen, hvordan der i 
blandt interviewpersonerne ikke er en entydig 
opfattelse af, hvornår mænd vurderes volds-
udsatte, fordi der grundlæggende ikke er en 
klar afgræsning af, hvad der kan betegnes 
som vold eller partnervold. Afsnittet viser,  
at det ’mudrede’ billede af partnervold opstår, 
1) når det er uklart for praktikerne, hvem der 
primært er udsat for vold, og hvem der primært 
udøver vold, og 2) når det er uklart, om de 
handlinger, som finder sted efter parbruddet  
i forbindelse med samværssager, skyldes et 
reelt ’fagligt skøn’ i forhold til barnets tarv 
eller kan være udtryk for systemmæssig bias i 
forhold til at vurdere mænds rolle som fædre. 
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I dette kapitel beskrives voldshandlinger, 
samlivsdynamikker og sårbarheder, som de 
kan udspille sig i mænds partnervoldserfaringer. 
Kapitlet består af tre afsnit, som indeholder 
1) konkrete beskrivelser af de voldshandlinger, 
som mænd har været udsat for af en partner, 
2) praktikernes erfaringer, som fortæller 
noget om dynamikken og magtbalancen  
i parforhold med vold, og 3) praktikernes 
beskrivelser af mænd udsat for partnervold, 
som kan være særligt sårbare.

Voldshandlingerne
I dette afsnit ser vi på de konkrete volds-
handlinger, praktikere og forskere har be-
skrevet, at mænd har været udsat for. Fælles 
for hovedparten af interviewpersonerne er,  
at de oplever, at mænd kan udsættes for de 
samme former for vold, som kvinder kan, dog 
erfarer de, at nogle voldsformer kan komme 
til udtryk på andre måder, når det drejer sig 
om mænd. 

I dette afsnit dykker vi ned i de konkrete 
eksempler, praktikerne har givet på volds-
handlinger, der finder sted i parforholdet. 
Først ser vi på psykisk vold, herefter fysisk 
vold og til sidst seksuel vold. Selvom flere 
praktikere fortæller, at de har erfaringer med, 
at mænd kan udsættes for materiel og økono-
misk vold, er der ganske få eksempler på disse 
voldsformer i det empiriske materiale. Disse 
eksempler bliver derfor beskrevet i afsnittet 
om psykisk vold. Afslutningsvis ser vi på 
erfaringer med vold, der forekommer efter 
parbrud.

Psykisk vold
Flere af praktikerne fortæller, at psykisk vold 
er den mest hyppige voldsform, mænd udsættes 
for. Psykisk vold er et begreb, som dækker 
over forskellige typer af handlinger, og der 
gives forskellige eksempler på, hvad det at 
opleve psykisk vold kan indebære. Selvom 
flere fortæller, at den psykiske vold er den 

mest hyppige voldsform, indeholder det 
empiriske materiale få konkrete beskrivelser 
af deres erfaringer med, hvordan den psykiske 
vold mod mænd kan se ud (se også Sørensen 
2020).

I empirien gives nogle overordnede beskrivelser 
af de former for psykisk vold, mænd kan 
opleve. Det kan være nedværdigende tale, 
manipulering og at blive hånet og ydmyget. 
Nogle beskriver, at denne ydmygelse også  
kan foregå i offentligheden, fx til et middags-
selskab, hvor manden nedgøres foran andre.  
Der gives også eksempler på hyppig kontrol  
i form af opkald og et konstant behov for at 
vide, hvor den anden er. At forskellige former 
for psykiske voldshandlinger er det, prakti-
kerne har erfaring med, at mænd hyppigst 
oplever, stemmer også overens med selskabet 
Mandecentrets erfaringer. Mandecentret har 
udgivet en erfaringsopsamling, der viser, at 
for de 58 mænd, som i perioden 2016-2018 
havde ophold på et af mandecentres botilbud, 
var psykisk vold den mest hyppige voldsform. 
Samtlige af de 58 mænd havde været udsat 
for psykisk vold (Mandecentret 2020a).  
Flere praktikere og forskere fortæller også,  
at mænd kan udsættes for materiel og øko-
nomisk vold. Der gives dog kun to konkrete 
eksempler på disse voldsformer. Det ene 
eksempel er ødelæggelse af fx tøj og briller, 
og det andet eksempel er en mand, hvor  
den kvindelige partner har adgang til hans 
betalingskort og bestemmer over, hvor mange 
penge han må få adgang til.

Flere praktikere erfarer, at mænd i hetero-
seksuelle parforhold kan opleve en form for 
psykisk vold, der er særlig knyttet til deres 
rolle som far. Det kan være mænd, der oplever 
en nedgørelse af deres rolle som forælder, og 
at kvinden udtrykker, at hun har en særlig 
viden om barnets behov, fordi hun er mode-
ren. Der er også enkelte eksempler på situati-
oner, der afhænger af, at kvinden bærer barnet. 
Det er et eksempel på en kvinde, der ikke vil 
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anerkende, at manden er faren til barnet og et 
eksempel på, at kvinden vælger at stoppe på 
prævention for herved at prøve at gøre manden 
til ufrivillig far. En anden særlig form for 
psykisk vold, som praktikerne fremhæver som 
en voldsform, der er knyttet til farrollen, er 
trusler fra partneren om at fratage manden 
muligheden for at være sammen med deres 
fælles børn efter parbrud. 

Mandekrisecenter Lolland: Jeg synes 
mange af dem, de finder sig i så utrolig 
meget, fordi de er bange for at miste kon-
takten med deres børn også fremadrettet. 
[…] Jeg synes, der er meget med trusler. 
Børnene de kan bruges rigtig meget som 
pressionsmiddel. ’Du får ikke lov til at se 
dine børn, hvis du rejser’, den har vi også 
hørt rigtig meget, og så er der nogle historier 
om at, ’hvis… så tager jeg på krisecenter’. 
Den har vi faktisk hørt en del. Så tager jeg 
på krisecenter, og så tager jeg børnene med, 
så får du ikke samvær.

Interviewuddraget illustrerer, at partneren kan 
bruge børnene til at skabe en form kontrol 
over manden, der kan være medvirkende til, at 
han bliver i forholdet. Størstedelen af de inter-
viewede praktikere fremhæver denne form for 
psykisk vold. Det er dog ikke alle praktikerne, 
der præciserer, om disse trusler forekommer, 
når manden er i parforholdet, eller om de først 
forekommer efter parbrud. De praktikere, der 
præciserer dette fortæller, at truslerne for nogle 
mænd foregår efter parbrud, mens truslerne 
for andre mænd også sker, når manden er i 
forholdet. 

I den skandinaviske litteratur på området er 
der ligeledes eksempler på, at mænd i hetero-
seksuelle parforhold kan opleve, at de bliver 
truet med, at de ikke få lov at se deres børn, 
hvis de forlader partneren (Mandecentret 
2020b; Lien and Lorentzen 2019; Fjell 2013). 
Her gives også eksempler på, at mændene også 
har været bange for at forlade partneren af 

frygt for børnenes sikkerhed (Fjell 2013; 
Grøvdal and Jonassen 2015; Stolt 2010). To 
studier finder desuden, at mænd har oplevet, at 
partneren har truet med at slå deres fælles 
børn ihjel (Fjell 2013; Rosten 2020b). 

I det empiriske materiale er der også eksem-
pler på, hvordan psykisk vold kan være præ-
get af nogle kulturelt skabte kønsmæssige 
forventninger til mænd. Det vil sige, at der 
kulturelt kan være nogle forventninger til 
mænd, som deres kvindelige partner holder 
mændenes gøren og laden op imod. Inden for 
maskulinitetsforskningen anvendes begrebet 
hegemonisk maskulinitet, som henviser til 
nogle idealer for, hvordan mænd bør se ud  
og opføre sig (Connell and Messerschmidt 
2005b; Christensen 2019). Således giver flere 
praktikere eksempler på mænd, der oplever 
kritik rettet mod deres måder at agere på, 
som den kvindelige partner finder utilstræk-
kelig i forhold til hendes forventninger til 
rollen som ’mand’. Ifølge praktikeren fra 
Egmontgården, er denne form for vold  
særligt svær for mænd at håndtere.

Egmontgården: Mine erfaringer med de 
sager, som jeg sidder med lige nu, hvor det 
er mænd, der er det tydeligt, at det, der 
spiller ind hos dem, eller der hvor det er 
sværest for dem, det er der, hvor de føler, at 
det går ud over, hvordan de er som rigtige 
mænd, altså det er der, hvor de føler, at det 
går ud over deres mandighed. Min oplevel-
se er, at det i særdeleshed er seksuel og 
psykisk vold, hvor de føler sig ramt på deres 
mandighed. 

Praktikeren beskriver herved, hvordan det at 
udsættes for psykisk og seksuel vold kan få 
betydning for mandens egen oplevelse af sin 
maskulinitet og identitet som mand. Hun 
oplever også, at det er netop denne form for 
vold, der er ’sværest for dem’. Andre praktike-
re og forskere beskriver ligeledes, hvordan 
både den psykiske og den seksuelle vold kan 
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have en indvirkning på mændenes egen 
oplevelse af deres maskulinitet. Det kan fx 
være, at manden direkte får at vide, at han 
ikke er ’mand nok’. Der kan her være overlap 
mellem den psykiske og seksuelle vold, hvor-
for dette uddybes i afsnittet om seksuel vold.

Overordnet er der i det empiriske materiale 
få konkrete eksempler på, hvordan psykisk 
vold mod mænd fra deres partner kan se ud, 
selvom praktikerne fortæller, at det er denne 
voldsform mænd hyppigst oplever. Det kan 
til dels skyldes, at vi ikke ved hvert tilfælde 
har spurgt til konkrete eksempler på den 
psykiske vold, og at praktikerne derfor pri-
mært har fokuseret på psykisk vold, som de 
ser, er knyttet til rollen som mand og far og 
derfor er særlig for mænd. En stor del af 
eksemplerne på psykisk vold foregår efter 
parbrud. Disse beskrivelser vil blive beskrevet 
i afsnittet ’Vold efter parbrud’. 

Fysisk vold
Det empiriske materiale indeholder relativt  
få beskrivelser af den fysiske vold, mænd kan 
udsættes for af deres partner. Selvom største-
delen af de danske praktikere fortæller, at 
mænd udsættes for fysisk partnervold, er det 
ganske få, der giver konkrete eksempler på 
fysisk vold. Der er blevet givet eksempler på 
stik med kuglepen i armen, at blive sparket 
ned ad en trappe, at blive slået med genstan-
de, at få kastet en mobiltelefon i hovedet, at 
blive slået med knytnæve, at blive sparket i 
tindingen og at få kastet tunge ting i hovedet. 

Flere danske praktikere og en enkelt svensk 
praktiker fortæller desuden, at mænd kan 
udsættes for vold fra andre mænd i den  
kvindelige partners netværk. Denne form for 
vold, kan vi begrebsliggøre som partnervold 
by proxy, idet partneren får andre til at udøve 
vold mod manden. Det kan være en gammel 
kæreste, en voksen søn eller andre familie-
medlemmer, der udøver vold på vegne af 
kvinden. Praktikeren fra Svendebjerggård 

fremhæver, at det er noget, de ser oftere  
nu end tidligere. Flere praktikere har også 
eksempler på mænd, der har været i særlig 
risiko, fordi kvinden har haft relationer til et 
kriminelt miljø, hvor mænd i dette miljø kan 
true manden og udøve fysisk vold mod ham. 
En praktiker har oplevet mænd udsat for vold 
i et misbrugsmiljø, hvor mænd har oplevet 
’ren totur i dagevis’ og været bange for at dø. 
Det bliver dog ikke tydeliggjort, i hvilken 
udstrækning denne vold har været foranlediget 
af partneren. 

Da der kun er få eksempler på den fysiske 
vold i det empiriske materiale, er det svært  
ud fra disse at få et fyldestgørende billede  
af, hvad der karakteriserer den fysiske vold, 
som mænd kan udsættes for. At mænd kan 
udsættes for fysisk vold by proxy, det vil  
sige af mænd i kvindens netværk, er vi ikke  
bekendt med, at kvinder udsættes for af  
deres mandlige partner. 

Seksuel vold
Hovedparten af praktikerne fra de speciali-
serede organisationer har erfaringer med 
mænd, der er blevet udsat for seksuel vold  
af en partner. I det empiriske materiale er  
det kun én af de specialiserede praktikere,  
der stort set ikke møder mænd, hvor volden 
kan have en seksualiseret karakter. Det står  
i kontrast til forskellige nordiske omfangs-
studier, hvor seksuel vold er den mindst 
udbredte form for partnervold mod mænd 
(Deen et al. 2018; Ottosen and Østergaard 
2018; Heimer, Andersson, and Lucas 2014; 
Thoresen and Hjemdal 2014). 

I flere interview har vi spurgt direkte ind til 
beskrivelser af seksuel vold, da vi har fundet 
ganske få beskrivelser af seksuel partnervold 
mod mænd i den nordiske litteratur på om-
rådet (Bindesbøl Holm Johansen, Nymand 
Frederiksen, and Simonsen 2021). I nær  
værende afsnit ser vi nærmere på karakteren 
af den seksuelle vold, som praktikerne har 
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erfaringer med, at mænd kan opleve, og 
hvordan den seksuelle vold begået af en 
mandlig partner kan adskille sig fra seksuel 
vold begået af en kvindelig partner. 

Seksuel vold kan komme til udtryk i verbale, 
fysiske eller digitale handlinger. Hovedparten 
af praktikernes beskrivelser omhandler verbale 
handlinger og enkelte fysiske handlinger, 
men ingen har beskrivelser af seksuel vold af 
digital karakter. Overordnet set kan vi inddele 
praktikernes erfaringer med seksuel vold mod 
mænd op i 1) at blive forhånet og nedgjort,  
2) at blive presset til seksuel aktivitet og 3)  
at blive tvunget til seksuel vold ved brug af 
fysisk magtudøvelse. 

De fleste af beskrivelserne af seksuel vold 
omhandler det, vi har karakteriseret som 
forhånelse og nedgørelse. Det er erfaringer, 
hvor mandens sexlyst, seksuelle præstationer 
og/eller kønsorganer er blevet nedgjort. Da 
nedgørelse og forhånelse også kan være en 
del af den psykiske vold, overlapper disse 
erfaringer med seksuel vold med den psykiske 
vold, men de fremhæves af praktikerne som 
en del af den seksuelle vold, fordi de er rettet 
mod mandens seksualitet. I en af de cases, der 
blev præsenteret i fokusgruppeinterviewene, 
oplever den voldsudsatte mand, at hans partner 
hiver hans bukser ned og håner hans kønsdele. 
Dette var en voldsudsættelse, som flere af 
praktikerne kunne genkende fra de mænd, 
som de møder. En praktiker kom også med  
et eksempel på en mand, hvis partner skulle 
inspicere hans testikler og på denne måde 
afgøre, om han havde været sammen med 
andre, mens han havde været væk fra hjem-
met. 

Andre eksempler involverer en kritik af 
mandens manglende sexlyst, der kan bruges 
som kritik af hans maskulinitet. Det illustrerer, 
hvordan der i det hegemoniske maskulinitets-
ideal kan være en kobling mellem høj sexlyst 
og maskulinitet, som kan blive udgangspunktet 

for at devaluere manden (Bindesbøl Holm 
Johansen 2019). Kritikken kan også bygge  
på mænds seksuelle præstationer, hvor de  
kan kritiseres for ikke at kunne tilfredsstille 
partnerens seksuelle behov.

Mandecentret Esbjerg: […] ’Den kæreste, 
jeg har haft før, han var bedre i sengen, end 
du er. Du duer simpelthen ikke. Jeg har 
ikke engang lyst til dig mere’ og... Men når 
hun har lyst, så har hun lyst, og så skal det 
være her og nu. Det, han så oplyser mig, det 
er, at ’jamen så begynder jeg at få mindre-
værdskomplekser og bestiller piller hjem, 
og så kan jeg slet ikke præstere, og så bliver 
hun endnu mere sur.’

Eksemplet illustrerer, hvordan nogle mænd 
oplever seksuel vold, når partneren bliver  
sur, hvis manden ikke har lyst til sex. Et par 
praktikere beskriver også, hvordan mænd  
kan opleve problemer med at få rejsning, når 
de udsættes for seksuel vold og beskriver, at 
dette er skamfuldt for manden og giver ham 
’mindreværdskomplekser’. Interviewuddraget 
peger også på, hvordan kritik af mandens 
seksuelle præstation og manglende sexlyst 
kan spille sammen. Disse eksempler på seksuel 
vold er fra heteroseksuelle parforhold, og vi 
kan derfor ikke ud fra det empiriske materiale 
sige, om det også er en form for seksuel vold, 
der finder sted i samkønnede parforhold.

Kritik af mænds seksuelle præstationer kan 
gøre, at nogle mænd kan føle sig presset til 
seksuel aktivitet, og at de bliver ’afkrævet’ sex, 
uanset om de selv har lyst. Den svenske 
forsker har i sit studie har mødt mænd, hvor 
den kvindelig partner har truet med utroskab, 
hvis manden ikke tilfredsstiller hendes seksu-
elle behov. I Baba har de også kendskab til, at 
nogle mænd bliver presset til at udføre oral-
sex på deres partner eller gøre andre seksuelle 
ting, som manden ikke har lyst til. Som 
praktikeren beskriver: ’Så det her med at gøre 
ting seksuelt, som de ikke har lyst til. Men 
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går med på, fordi at man ikke vil være mindre 
mand af den årsag eller føler sig presset og så 
videre’. Interviewuddraget indikerer ligeledes, 
at mandens seksuelle præstationer er tæt 
knyttet til hans oplevelse af mandighed og 
følelsen af at være en ’rigtig’ mand.

Seksuel vold i form af fastholdelse eller andre 
fysiske handlinger er velbeskrevet i litteratu-
ren om vold mod kvinder (Bjørnholt and 
Helseth 2019; Bindesbøl Holm Johansen et 
al. 2020; Kelly 1988). Ingen af praktikerne i 
dette studie fortæller om mænd, der er blevet 
holdt fast og udsat for fysisk tvungen seksuel 
vold af deres kvindelige partner. Derimod kan 
mænd med en mandlig partner opleve seksu-
el vold, hvor de fysiske handlinger og fasthol-
delse er en del af volden.

Guldborgssund: […] Vi ser en forskel hos 
os i forhold til den seksuelle vold eller de 
seksuelle krænkelser, homoseksuelle oplever. 
Dem synes jeg, er mere voldsomt beskrevet. 
[…] Noget af det, vi oplever, homoseksuelle 
mænd refererer til, er netop den her meget 
massive fastholdelse […] Jeg synes, vold-
somheden omkring de homoseksuelle den 
bliver meget hurtigt eskalerende og meget 
hurtig lidt mere rå. Når det er en kvindelig 
udøver, bliver det også seksuelt krænkende 
over for den heteroseksuelle mand, men der 
er det mere lidt mere nedgørelsen – dels af 
hans kønsdele og dels af måden, han udfører 
akten på, end det er ren afstraffelse. Altså, 
’hvis du ikke gør sådan her’, eller ’hvis jeg 
ikke opnår den her seksuelle ydelse’, og ’nå, 
den kan du alligevel heller ikke give mig’. 
Så han beskriver sig selv som at være endnu 
mindre mand, end han nogensinde har følt 
sig før. Det er i hvert fald der, hvor det 
seksuelle har været meget i spil. [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer, at karakteren  
af den seksuelle vold kan være forskellig, alt 
efter om partneren er en mand eller en kvinde. 
Den seksuelle vold begået af kvinder kan 

komme til udtryk i psykiske voldshandlinger, 
mens den seksuelle vold begået af mænd kan 
komme til udtryk i fysiske voldshandlinger. 
Dette kan afspejle det ulige styrkeforhold, der 
som oftest vil være i heteroseksuelt parfor-
hold, hvor manden er den kvindelige partner 
fysisk overlegen og derfor har andre forud-
sætning for fysisk magtudøvelse. En kvinde 
vil sjældent være i stand til fysisk at tvinge en 
mand til seksuel aktivitet, mens det adskiller 
sig for mænd i samkønnede parforhold. Dette 
beskriver vi yderligere i afsnittet ’Samkønnede 
forhold’.

En enkelt praktiker har eksempler på seksuel 
vold udgjort af fysiske handlinger fra en 
kvinde lig partner. Her gives eksempler på 
penetration med forskellige genstande analt, 
enten som en form for afstraffelse, eller fordi 
partneren får nydelse ud af det. Eksemplet 
bliver desværre ikke uddybet i interviewet, og 
det er derfor uklart, hvilke kontrolmekanismer 
der gør, at den kvindelige partner har mulig-
hed for at udøve denne form for seksuel vold.

Mænds erkendelse af de seksuelle volds-
handlinger som vold kan være udfordret af 
forskellige forhold. De kan være udfordret af 
det fysiske styrkeforhold, hvor de typisk er 
deres kvindelige partner overlegen. De kan 
være udfordret af, at seksuel vold mod kvinder 
er mere fremtrædende i den offentlige debat 
end seksuel vold mod mænd. Seksuel vold 
forbindes typisk med voldtægt, og det kan 
derfor være en udfordring, hvis voldshandlin-
gerne ikke bærer præg af fysisk magtudøvelse. 

Egmontgården: […] den [seksuelle vold] 
rammer deres maskulinitet, og de har tit 
svært ved at indse det, fordi det kan være 
svært at indse, at man rent faktisk også kan 
blive voldtaget som en mand sådan rent 
fysiologisk. Han siger, ’jeg har måske ikke 
lyst, men så gjorde jeg det jo alligevel’, hvor 
det er langt nemmere for dem at forklare 
mig, hvordan en kvinde bliver voldtaget, 
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end hvordan en mand bliver voldtaget,  
fordi rent fysiologisk, så har de svært ved at 
forstå; ’jamen, jeg fik jo selv erektion, og jeg 
ville jo selv, og jeg fik også en orgasme’, og 
det kan være rigtigt svært for dem at forstå, 
at der også er noget, der hedder seksuel 
vold mod mænd. [redigeret]

Foruden styrkeforholdet fremhæves også det, 
at mændene får rejsning og orgasme som 
forhold, der kan udfordre mændenes erken-
delse af, at de har været udsat for seksuel 
vold. En praktiker, der også arbejder med 
kvinder udsat for partnervold, fortæller dog, 
at kvinder kan have lignende oplevelser og  
få orgasme under voldtægt. 

Flere praktikere erfarer, at den seksuelle vold 
er svær og skamfuld for mændene at tale om. 
Derfor er det ofte også den form for vold, 
praktikerne hører om til sidst. Dette kan også 
være en af grundene til, at seksuel partnervold 
mod mænd er relativt begrænset beskrevet  
i den kvalitative forskning, hvor der typisk 
kun gennemføres et enkelt interview med 
hver mand. Desuden kan det også være en 
barriere, at forskerne selv kan være biased i 
forhold til at spørge til seksuel vold, fordi 
dette 1) ikke opleves som relevant for mænd 
eller 2) generelt opleves som skamfuldt for 
voldsudsatte såvel mænd som kvinder at  
tale om. 

Vold efter parbrud
I afsnittet ’Hvad er partnervold?’ har vi be-
skrevet, at praktikerne ikke nødvendigvis 
skelner mellem vold, der foregår i parforhol-
det, og vold, der forekommer efter parbrud, 
ligesom det er uklart, hvilke afgræsninger der 
er mellem vold og negative erfaringer, som 
ikke er vold. I dette afsnit beskriver vi de 
erfaringer, som praktikerne ser, at nogle 
mænd kan opleve efter parbrud, og som de 
betegner som vold. Blandt praktikerne er der 
erfaringer med, at voldelige handlinger i 
nogle tilfælde fortsætter, efter at parret er 

gået fra hinanden, mens de i andre tilfælde 
først starter, efter at parret er gået fra hinanden, 
hvilket udfordrer opfattelsen af partnervold, 
som noget der foregår, mens parforholdet 
består. 

På Dansk Stalking Center har praktikeren 
mødt enkelte mænd, der kan være udsat for 
stalking af en tidligere partner. Stalking 
referer til forskellige typer af uønskede chika-
nerende handlinger og kontaktforsøg, som 
per definition først kan foregå efter parbrud. 
Praktikeren herfra eksemplificerer, at mænd 
kan opleve hærværk, overvågning og trusler 
fra den tidligere partner. De resterende  
eksempler på vold efter parbrud knytter sig 
primært til fælles børn. En enkelt praktiker 
beskriver et tilfælde, hvor en mand oplevede 
at blive afkrævet sex af den kvindelige partner 
og var bekymret for om den tidligere partner 
ville afskære ham muligheden for at kunne  
se sit barn, hvis han ikke gik med til dette. 

Andre specialiserede praktikere beskriver,  
at vold efter parbrud kan komme til udtryk 
ved, at manden mister kontakt til fælles børn, 
og at det typisk bliver anledningen til, at de 
opsøger centeret for at få hjælp. I flere af 
eksemplerne er det dog svært at afgøre, hvilke 
grunde der er til, at mændene mister kontakt 
til børnene, som også beskrevet i kapitel 2. 
For nogle kan der være tale om, at ekspart-
neren udøver en form for samværschikane.  
Et eksempel er en mand, der oplever, at hans 
barn konsekvent holdes hjemme fra skole på 
grund af sygdom, når han skal have samvær. 
Manden oplever i den forbindelse, at barnet 
kommunikerer, at det er moderens beslutning, 
og barnet giver udtryk for at savne sin far. 
Andre praktikere fortæller, at der kan være 
tale om vurdering af barnets tarv, der får 
betydning for faderens mulighed for samvær 
med barnet. 

Blandt praktikere fra krisecentre er der også 
kendskab til mænd, som de har haft boende, 
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hvor partneren også har været på krisecenter. 
Det understreger den kompleksitet, der kan 
være, når myndigheder skal træffe afgørelser 
om forældremyndighed og samvær. Det er en 
kompleksitet, der optager flere praktikere, der 
også kan være af den opfattelse, at de mænd, 
de møder, ikke altid får en retfærdig behand-
ling i systemet. I nordiske litteratur om part-
nervold mod mænd er også beskrivelser af, at 
mænd oplever, at systemet kan være med til 
at understøtte og overtage voldsudøvelsen 
(Lien and Lorentzen 2019; Fjell 2013; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2013b).  
I Lev Uden Volds undersøgelse Veje mod et  
liv uden vold er der også eksempler på volds-
udsatte kvinder og mænd, der har lignende 
erfaringer med systemet, og som kan opleve, 
at der ikke udvises forståelse for den chikane, 
som ekspartneren kan udsætte dem for  
igennem myndighederne (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020).

Samlet set har vi i dette afsnit beskrevet de 
former for partnervold, som praktikerne har 
erfaringer med, at mænd kan udsættes for. 
Psykisk vold er den voldsform, som prakti-
kerne erfarer, at mænd oftest udsættes for. 
Der er eksempler på nedværdigende behand-
ling og kontrol, og kritik i forhold til rollen 
som far eller mand. Der er få eksempler på 
fysisk partnervold i det empiriske materiale. 
Flere praktikere fortæller om en form for 
fysisk vold, som vi har begrebsliggjort som 
partnervold-by-proxy, hvor manden oplever 
fysisk vold eller trusler herom fra andre 
mænd i kvindens netværk. Der er desuden 
flere eksempler på, at mænd udsættes for 
seksuel vold fra en partner. Størstedelen  
af de seksuelle voldshandlinger tager form  
af verbale handlinger, der har til formål at  
nedgøre og håne manden eller presse ham  
til seksuel aktivitet. Der er også enkelte  
beskrivelser af seksuel vold, der har form af 
fastholdelse. Disse erfaringer er udelukkende 
knyttet til mænd i samkønnede forhold. Flere 
praktikere beskriver chikane i forbindelse 

med muligheden for samvær med fælles børn 
som en type vold, der både kan opstå eller 
fortsætte efter parbrud.

Samlivsdynamikker og reaktioner  
på voldsudsættelse
I det følgende afsnit ser vi nærmere på prak-
tikernes beskrivelser af dynamikker og magt-
forhold i parforhold, hvor mænd udsættes for 
vold. Afsnittet er opdelt i to, hvor den første 
del omhandler samlivsdynamikker og magt  
i parforholdene og anden del omhandler 
mænds reaktioner på voldsudsættelse. 

Kønsmæssige samlivsdynamikker 
En del af praktikerne er optagede af at se på 
dynamikker i parforholdene med vold. I det 
empiriske materiale er der dog kun få speci-
fikke eksempler dette, hvilket kan skyldes, at 
vi i højere grad har spurgt til eksempler på 
specifikke voldshandlinger frem for dynamikker. 
En måde at undersøge de dynamikker, der 
præger et parforhold, er at undersøge, om  
der er tale om en asymmetrisk magtrelation, 
hvor den ene forsøger at have magt over og 
kontrollere den anden. To praktikere fortæller, 
at de kan være udfordrede af, at de som oftest 
kun ser den ene part i parforholdet, hvilket 
kan gøre det sværere for dem at vurdere 
dynamik og magtbalance i parforholdet. 

I det følgende ser vi på de beskrivelser,  
praktikerne er kommet med, der kan påvirke 
magtbalance i parforholdet. Af praktikernes 
fortællinger kan vi udlede tre forhold, der 
kan have indvirkning på magtbalance i  
parforholdet: 1) fysisk styrkeforhold, 2) 
kommunikative færdigheder og 3) frygt for  
at miste kontakt til fælles børn.

I forhold til fysisk styrke så er manden i 
heteroseksuelle parforhold typisk den kvinde-
lige partner fysisk overlegen. Forskelle i det 
fysiske styrkeforhold har betydning for, 
hvordan det opfattes at blive udsat for for-
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skellige voldshandlinger. I både litteraturen 
og det empiriske materiale fremhæves, at 
mænd, der udsættes for fysisk partnervold, 
har en tendens til at negligere de fysiske 
voldshandlinger, de udsættes for (Lien and 
Lorentzen 2019; Fjell 2013; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). Dette kan skyldes, at de 
i mindre grad har været bange for at komme 
fysisk til skade, når de er blevet udsat for 
fysiske voldshandlinger af en kvinde. Dette 
understreges også blandt praktikerne, som 
erfarer, at frygten for fysisk skade er forskellig 
for kvinder og mænd, som udsættes for  
partnervold.

Center for Voldsramte: Altså, der er selv-
følgelig nogle forskelle [når mænd og 
kvinder udsættes for partnervold]. Men 
helt generelt er det det samme. Der, hvor 
det adskiller sig, og hvor jeg tænker, grun-
den til, at [voldsudsatte] mænd ikke ud-
trykker fysisk vold på samme måde, det er 
jo, at de som regel er fysisk overlegne. Så de 
har ikke den samme frygt som kvinder, når 
de bliver slået. De ville jo faktisk kunne 
stoppe det, hvis de ville. Og der er jo også 
flere mænd, der jo netop siger ’jeg er så 
bange for, jeg kommer til at slå igen’. [redi-
geret]

Interviewuddraget illustrerer, at mænds 
fysiske overlegenhed kan være medvirkende 
til, at de ikke nødvendigvis oplever at være 
bange for en kvindelig partner, når de udsæt-
tes for fysisk vold. Ligesådan kan de være 
bevidste om, at de i tilfælde af, at de forsøger 
at stoppe den fysiske voldsudøvelse, også kan 
risikere at skade deres kvindelige partner.  

I litteraturen beskrives forskelle i frygt også 
som væsentlig forskel, når mænd og kvinder 
udsættes for partnervold i et heteroseksuel 
parforhold (Plauborg and Helweg-Larsen 
2013b; Nybergh, Enander, and Krantz 2016; 
Fjell 2012). Et norsk studie viser, at kvinder  
i højere grad end mænd frygter for deres liv, 

når de udsættes for vold (Bjørnholt and 
Hjemdal 2018). Der er dog også eksempler 
på, at praktikerne kan møde mænd, som 
frygter for deres liv eller frygter fysiske skader, 
selvom de er partneren fysisk overlegen. Det 
kan fx være, hvis partneren anvender en kniv 
eller udøver partnervold-by-proxy, hvor 
voldsudøverne er manden fysisk overlegen.  
I empirien er der også en praktiker, der har 
mødt mænd, der har været bange for at miste 
deres liv, fordi den kvindelige partner har 
truet med at slå ham ihjel. I det tilfælde 
tillægges det fysiske styrkeforhold en mindre 
betydning end kvindens viljestyrke og mulig-
hed for reelt at gennemføre truslen, som 
derfor bliver opfattet som realistisk af manden.

Selvom der er eksempler på, at mænd har 
oplevet frygt for fysiske skadevirkninger, er 
der i det empiriske materiale et større fokus 
på, hvordan kvindelige partnere kan opnå 
magt over en mand gennem forskellige psykiske 
voldshandlinger. Det kan være gennem ned-
gørelse og kritik af manden, som beskrevet i 
afsnittet om psykisk vold, men i tillæg hertil 
fremhæves også nogle mænds erfaringer med 
at føle sig utilstrækkelige i forhold til at 
argumentere for deres egne perspektiver i 
parforholdet. Her er tale om, at nogle mænd 
kan opleve, at de ikke føler sig i stand til at 
sætte grænser over for partneren og italesætte 
deres følelser og behov, fordi kvinden har 
nogle kommunikative færdigheder, som 
manden kan have svært ved at matche. To 
praktikere beskriver i tråd hermed, at det 
fysiske styrkeforhold bliver mindre vigtigt, 
når først manden er blevet nedbrudt af den 
psykiske vold, idet nogle mænd undlader at 
gøre modstand, når de udsættes for fysiske 
voldshandlinger, på trods af at de har en 
fysisk styrke til at gøre modstand.

Det sidste forhold, der bliver fremhævet som 
noget, der kan skabe ulighed i magtbalancen, 
er, at mændene frygter, at de ved parbrud 
mister kontakten til deres børn, fordi det 
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typisk er kvinden, der får forældremyndighed 
eller bliver bopælsforælder efter parbrud. 
Som beskrevet i tidligere afsnit om vold efter 
parbrud er det dog sjældent præciseret, hvor-
når der er tale om, at dette er en direkte 
trussel fra den kvindelige partner, og hvornår 
der alene er tale om, at manden oplever en 
frygt for dette på grund af en forestilling om, 
hvordan myndigheder træffer afgørelser 
omkring barnet. Uanset hvad der betinger 
frygten, erfarer flere praktikere, at det får 
indflydelse på, om mændene bliver i forholdet, 
til trods for at de udsættes for vold. 

Reaktioner på voldsudsættelse
I dette afsnit ser vi på, hvordan mænd kan 
reagere, når de bliver udsat for partnervold. 
Som beskrevet i afsnittet ’Partnervold – det 
’mudrede’ billede’, har flere praktikere erfaringer 
med at møde mænd, der både har udøvet og 
været udsat for partnervold. I disse tilfælde 
bliver det svært at adskille, hvem der primært 
udøver vold, og hvem der primært er udsat for 
vold. Når mændene både er udsat for vold og 
samtidig kan udøve vold, kan det i nogle 
tilfælde være en udfordring for praktikerne  
at vurdere, om mændenes voldsudøvelse er 
udtryk for gensidighed i voldsudøvelsen eller 
er en forsvarsrespons på den voldsudsættelse, 
som mændene oplever.

Som beskrevet oplever nogle praktikere, at 
mændene negligerer den fysiske vold, de 
udsættes for, og fortæller, at de ikke bange  
for fysiske skadevirkninger. Flere praktikere 
fremhæver, at nogle mænd i stedet kan være 
bange for, at de ’kommer til at slå igen’. 
Blandt nogle praktikere er der en opfattelse 
af, at mænd kan have lært, at de ikke må slå 
på kvinder, men samtidig kan være usikre  
på, hvordan de skal reagere, hvis en kvinde 
udsætter dem for fysisk vold.

Dialog mod Vold: […] Jeg har hørt en 
mandlig udsat sige, at han tog imod slagene, 
fordi han var så bange for at spotlyset skulle 

vendes mod ham, så det var ham, der var 
voldelig. Og det tror jeg måske, at mange 
mænd – det har jeg også hørt i nogle andre 
sammenhænge – men specielt én jeg tænker 
på, som var sådan en stor og stærk mand. 
Han var rigtig, rigtig bange for at give igen, 
fordi han ikke ville blive anklaget, og så 
kunne hun sige, at det var ham, der var 
krænkeren. [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer, hvordan mændene 
trods deres fysiske overlegenhed kan ’tage imod’ 
fysisk vold, fordi de kan frygte at blive opfattet 
som den primære voldsudøver, hvis de yder 
fysisk modstand. En svensk praktiker beskriver, 
at nogle mænd enten reagerer med en form  
for modangreb eller trækker sig fra relationen. 
Praktikeren oplever, at en af grundene til, at 
kvinder udøver vold, kan være, at de oplever,  
at mænd ikke lever op til deres forventninger 
og på en måde ikke lever op til ’maskulinitets-
kontrakten’. Som beskrevet kan den psykiske 
og seksuelle vold komme til udtryk i en form 
for angreb på mandens maskulinitet. En norsk 
forsker fortæller tilsvarende, at nogle mænd 
udsat for partnervold vil forsøge at tilpasse sig 
kvindens behov for at minimere risikoen for 
voldsudsættelse. Dette har dog blot forstærket 
en ulige magtbalance i de parforhold, som 
forskeren kender til. 

I undersøgelsen har flere praktikere både 
mødt mænd, der har været passive, når de er 
blevet udsat for vold, og mænd, der har slået 
deres kvindelige partner. 

Dialog mod Vold: […] Jeg synes, at de 
fleste af dem, hvor de er blevet stemplet 
som udøver, men hvor der også er noget 
udsathed, og der er det i høj grad, de isolerer 
sig. Det taler jo meget godt ind i det her 
med tabu og skam, at det ikke ligefrem er 
noget, de involverer andre i. Og lidt i tråd 
med det, jeg hørte Guldborgsund sige, at  
de også kan komme derud, hvor de reagerer 
med vold, og derfor er herinde som udøvere. 
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Jeg kan ikke lade være med at tænke på, 
hvis nu der havde været et godt sted for 
dem at henvende sig noget tidligere, og hvis 
det havde været nemmere for dem at gøre, 
så kunne det være, de slet ikke var nået 
dertil, og der var nogle kvinder, der ikke var 
nået dertil, at de blev udsat for vold. Så ja 
dem, jeg tænker på, der har været herinde 
som udsatte, jeg synes, de har haft det 
tilfælles, at de har negligeret det. [redigeret]

Citatet illustrerer, at nogle mænd i en periode 
negligerer voldsudsættelsen, og at nogle 
mænd også senere kan ende med selv at 
udøve vold. Flere praktikere har mødt mænd, 
hvor det har været svært for dem at afgøre, 
hvem af de to, der er den ’primære’ voldsud-
øver. Her kan det for praktikerne særligt være 
i de tilfælde, hvor kvinden er psykisk voldelig, 
og manden fysisk voldelig, at det er svært for 
dem at afgøre, hvem der er den primære 
voldsudøver. Nogle gange oplever de, at den 
fysiske vold kan være en reaktion på, at manden 
ikke har fået sat grænser over for kvinden og 
hendes voldshandlinger. 

Praktikeren fra det svenske Manscentrum,  
der både arbejder med udsatte og udøvende 
mænd, ser det som centralt at have opmærk-
somhed på, hvornår der er tale om det, som 
han kategoriserer som et ’falsk offer’. Praktike-
ren erfarer, at udøvere kan have en tendens  
til at føle sig som ofre forud for voldsudøvelse. 
Lignende fund er også gjort i Lev Uden Volds 
undersøgelse Veje mod et liv uden vold, hvor 
voldsudøvere kunne føle sig som ofre før deres 
egen voldsudøvelse – ligesom flere voldsud-
satte kvinder og enkelte mænd i undersøgelse 
beskrev, hvordan deres voldsudøvende partner 
kunne positionere sig selv som offer fx for 
kritik, stress eller følelsesmæssige udfordringer 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 

Samlet set peger afsnittet på, at det begrænset, 
hvor stor indsigt det empiriske materiale 
giver i forhold til samlivsdynamikker. Der er 

over ordnet set tre forhold, som kan påvirke 
magtbalancen i parforholdet. Det første er 
det fysiske styrkeforhold, som kan have ind-
flydelse på, hvordan det opleves for mænd at 
blive udsat for vold, hvor mænd i mindre grad 
frygter en kvindelig partners fysiske skade-
virkninger. Det andet forhold er kommunika-
tive egenskaber, hvor nogle mænd oplever, at 
partneren er dem kommunikativt overlegen, 
og at manden derfor kan have sværere ved at 
italesætte sine grænser og behov. Det tredje 
og sidste forhold er, at nogle mænd kan være 
bange for at miste relationen til deres børn. 
Endnu er der dog forsat brug for viden, som 
kan belyse, hvordan denne frygt er relateret 
til partneren og mødet med det familieretlige 
system. Vi har desuden beskrevet, at nogle 
mænd reagerer passivt, når de udsættes for 
vold, mens andre kan reagere med fysisk vold. 
Det kan være svært for praktikerne at afgøre, 
hvornår denne form for fysisk vold er en 
reaktion på volden, og hvornår der i højere 
grad er tale om en form for gensidig vold, 
særligt fordi de ofte kun møder én af partner-
ne i parforholdet. 

Særlige sårbarheder – Partnervold  
i et intersektionelt perspektiv
Både danske og øvrige skandinaviske prakti-
kere og forskere lægger vægt på, at de møder 
forskellige mænd, og at der er heterogenitet  
i mændenes alder, etnicitet, seksuelle oriente-
ring, kønsidentitet og socioøkonomiske 
position såvel som deres voldserfaringer.  
Det tydeliggør nødvendigheden af at se 
mænds partnervoldserfaringer i et inter-
sektionelt perspektiv. 

I slutningen af 1980’erne udviklede jurist og 
filosof Kimberlé Crenshaw en teoretisk for-
ståelse af intersektionalitetsbegrebet (inter-
sectionality på engelsk) med afsæt i blandt 
andet, hvordan sorte/afrikansk -amerikanske 
kvinder udsat for vold oplevede mødet med 
retssystemet (Crenshaw 1990). 
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Begrebet henviser til den måde, hvorpå sam-
spillet mellem forskellige dele af menneskers 
sociale identitet kan gøre en mere eller mindre 
sårbar eller privilegeret i forhold til bærende 
samfundsmæssige strukturer som fx  
lov givning eller sociale strukturer som 
heteronormati vitet, racisme og sexisme 
(Crenshaw 1990; Christensen 2019). På  
den måde kan for holdet mellem forskellige 
dimensioner af menneskers sociale identitet 
og livsvilkår sandsynliggøre, at de kan stå  
i en særligt sårbar position som voldsudsatte 
grundet fx køn, alder, etnicitet, nationalitet, 
funktionsnedsættelse og socioøkonomi eller 
have lettere adgang til ’privilegier’ som en 
krise centerplads og psykologhjælp. 

Voldsudsatte mænd udgør en heterogen 
gruppe, og de forskellige dimensioner af 
mænds sociale identitet og livsvilkår kan få 
betydning for den måde, hvorpå de erfarer 
partnervold. Det kan have indflydelse både på 
risikoen for at blive udsat for vold, på måden, 
volden udspiller sig på, og på mulighederne 
for at opsøge hjælp. I nærværende afsnit 
undersøger vi, hvordan nogle sociale dimensi-
oner kan gøre nogle mænd særligt sårbare, 
når de udsættes for partnervold. 

Minoritetsetnisk baggrund
Igennem interviewene med praktikere og 
forskere i de skandinaviske lande fremhæves 
tre forskellige sårbarheder, der kan være 
forbundet med ikke at være født i Danmark, 
som kan få indflydelse på, hvordan mænd 
erfarer partnervold. Disse tre forhold er 1) 
sproglige udfordringer og manglende kend-
skab til hjælpeinstanser, 2) udfordringer  
knyttet til opholdstilladelse og 3) kulturelle 
omstændigheder. Alle tre forhold kan skabe 
særlige udfordringer for mænd, der udsættes 
for partnervold. En enkelt praktiker kommer 
også med et eksempel på mænd med etnisk 
majoritetsbaggrund, der udsættes for vold  
af en partner, der er migreret til Danmark  
– dette eksempel vil ligeledes indgå her.

Sprogkundskaber og kendskab til hjælpe-
instanser fremhæves som væsentlige for at 
kunne opsøge og få hjælp, når man har været 
udsat for partnervold. Hvis man for nylig er 
kommet til Danmark og derfor endnu ikke 
mestrer det danske sprog, kan det skabe 
udfordringer med at begå sig i systemet. 
Mennesker, der for nyligt er flyttet til Dan-
mark, har desuden også dårligere forudsæt-
ninger for at kende til de muligheder, der er 
for at modtage hjælp og støtte. Norsk littera-
tur på området viser, at mænd der flytter til 
Norge, kan føle sig marginaliserede fra majo-
ritetssamfundet og føle sig isolerede, fordi de 
savner netværk og har begrænset kendskab til 
samfundet (Lien, Lorentzen, and Staalesen 
2017b; Grøvdal and Jonassen 2015). 

Et andet forhold, der af flere praktikere 
fremhæves som noget, der kan få indflydelse 
på, hvordan mænd erfarer partnervold, er, 
hvis mandens opholdsgrundlag er afhængigt 
af partneren. I myndighedsregi er den danske 
praktiker fra kommunen særligt opmærksom 
på denne sårbarhed, typisk inden der er et 
udtalt problem med vold. Det skyldes, at der 
ved fælles møder med den tilflyttende og  
herboende partner kan være kommunikative 
indikationer på en ulige magtbalance, som 
kan give praktikeren anledning til bekymring. 

Kommune: Jeg har siddet med de der 
homoseksuelle mænd, som er blevet familie-
sammenført til en herboende, og jeg kan jo 
ikke gøre andet end at vejlede. Men jeg vil 
da sige, at det har været meget tydeligt for 
mig, at der har været et ulige magtforhold, 
og hvor jeg har tænkt; det bliver egentlig 
interessant at se, om det her holder – holder 
det her ægteskab?
Interviewer: Og hvad tænkte du dér?
Kommune: Nå, men det er sådan, det  
der med at der er stor aldersforskel og en 
uddannet herboende og en ikke særlig 
uddannet ægtefælle, der kommer hertil.
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Som interviewuddraget illustrerer, er prakti-
keren optaget af det juridiske, sociale og 
økonomiske ulige magtforhold, som der kan 
være mellem de familiesammenførte parter 
og indikatorerne herpå som forskel i uddan-
nelsesniveau og alder. På den måde kan 
mænd uden permanent opholdstilladelse stå i 
en marginaliseret position i forhold til mænd 
med statsborgerskab eller permanent op-
holdstilladelse. I kommunen har de erfaringer 
med både mænd og kvinder, hvis opholds-
grundlag er knyttet til deres partner, og hvor 
der har været indikationer på udnyttelse af 
den afhængighed, som de juridiske rammer 
sætter for den tilflyttende ægtefælle. Her  
kan samspillet mellem minoritetsetnisk 
baggrund, midlertidigt opholdsgrundlag 
(ikke dansk nationalitet) og LGBT-status 
gøre voldsudsatte særligt sårbare, fordi deres 
adgang til hjælp kan blive udfordret af deres 
opholdsgrundlag, sprogkompetencer og 
kendskab til samfundets opbygning. 

Hos både politiet og kommunen er der kend-
skab til udenlandske heteroseksuelle kvinder, 
hvis opholdsgrundlag har været knyttet til 
deres voldsudøvende partner, men disse 
praktikere har endnu ikke fået kendskab til 
familiesammenførte mænd, som har beskrevet 
vold fra en partner. Et par praktikere har 
erfaringer med, at mænd uden permanent 
opholds tilladelse udsættes for partnervold, 
hvor det betingede opholdsgrundlag får 
betydning for voldsudsættelsen. Både en 
dansk og en svensk praktiker møder lejlig-
hedsvis unge afrikanske mænd, der har  
fundet en dansk eller en svensk herboende 
ældre kvinde, der har givet dem mulighed  
for at migrere til landet, og som de beskriver, 
udnytter den tilflyttende partner til fx hus-
arbejde. Lignende udnyttelse beskrives også 
af den norske krisecenter praktiker.

Krisecenter Norge: Hvis man gifter sig 
med nogen, som kommer fra udlandet, så 
er de på et ophold, som er afhængigt af 

ægteskabet i Norge. Der er der meget vold i 
mange af de forhold og vældig ujævn magt-
balance. I Norge er det sådan, at hvis man 
kommer som flygtning, så får man to år 
med norsk- og samfundsfagsundervisning 
af staten, men hvis man bliver familiesam-
menført, så er man afhængig af, at partne-
ren betaler dette, og det ser vi jo, at de ikke 
gør så ofte. […] For en del af mændene så 
handler volden om, at de bliver misbrugt til 
huslige ting og til sex og i forhold til øko-
nomi, og når de er familiesammenført, så 
har de ikke mulighed for at komme ud af det.

I interview frem hæver praktikeren også at 
være blevet overrasket over ligheden i partner-
volden mod kvinder og partnervolden mod 
mænd, når det drejer sig om familiesammen-
førte. Interviewuddraget illustrerer den særlige 
afhængighed, som familiesammenførte mænd 
kan stå i, og som gør dem særligt sårbare som 
voldsudsatte. En undersøgelse om partner-
vold mod mænd fra Norge understøtter 
erfaringerne fra både danske og den norske 
praktiker i, at mænd uden permanent  
opholdstilladelse kan frygte for at miste 
opholdsgrundlaget, hvis de forlader deres 
partner, hvilket forstærker den ulige magt-
balance (Lien and Lorentzen 2019; Grøvdal 
and Jonassen 2015). 

Sammenhængen mellem nationalitet og 
opholdsgrundlag kan marginalisere volds-
udsatte af begge køn, og derved kan køns-
mæssige dimensioner af voldserfaringerne 
træde i baggrunden i forhold til de voldsud-
sattes umiddelbart ensartede livssituation. 
Den norske praktikers eksempler på vold som 
’misbrug til huslige ting’ genfindes også i et 
andet interview med danske praktikere og 
kan indikere, at partnervold som fænomen 
kan tage nye former, når der er en juridisk 
afhængighed. 

Det tredje centrale forhold, der bliver beskrevet 
som noget, der adskiller sig for mænd med 
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etnisk minoritetsbaggrund, er, at volden også 
ofte bliver udøvet af andre i familien end 
partneren. Der er herved tale om, at kulturelle 
forhold også kan få indflydelse på partner-
voldens karakter. Der bliver givet eksempler 
på, at det kan være en hel familie eller en hel 
lokalsamfund. Volden kan være styret af både 
mandens egen familie men også af partnerens 
familie. Det kan blive kompliceret yderligere, 
når mænd kan være i risiko for at blive gen-
kendt, hvis de flytter fra en landsdel til en 
anden. 

Mandekrisecenter Lolland: […] Og tit så 
bliver det for voldsomt, fordi hvor skal de 
gå hen? Mange af dem kommer fra nogle 
miljøer, så selvom du bor i Nakskov og 
kommer inde fra Østerbro eller Vesterbro, 
så skal du ikke andet end at gå tyve minutter 
på en hovedgade, så er du genkendt. Eller 
også bliver du spurgt, hvor du kommer fra, 
og hvilken familie du tilhører. De har ingen 
muligheder for at forsvinde eller gemme sig 
et eller andet sted [bliver afbrudt]. [redigeret]

Interviewuddraget indikerer, at mænd, hvis 
familie har tilknytning til et særligt minori-
tets etnisk miljø, kan have sværere ved at 
frigøre sig fra voldsudøvere, når de indgår 
 i samme minoritetsetniske lokalsamfund. 
Blandt fokusgruppedeltagerne i et interview 
beskrives det, at mænd kan udsættes for social 
kontrol og tvangsgiftes på samme måde som 
kvinder. Interviewpersonerne præciserer ikke, 
hvorvidt den sociale kontrol kan karakteriseres 
som en form for partnervold, eller om den 
udøves af andre nære relationer. 

Samkønnede parforhold
De danske praktikere giver samlet set relativt 
få beskrivelser af erfaringer med mænd, der er 
blevet udsat for vold af en mandlig partner. 
Ikke desto mindre fremhæver flere praktikere 
forhold, der kan gøre mænd i samkønnede 
parforhold særligt sårbare, når de udsættes  
for partnervold. 

Enkelte praktikere møder homoseksuelle 
mænd i prostitution, som er blevet ’voldtaget 
meget, meget voldsomt’. Det er dog ikke 
tydeligt, hvorvidt disse voldserfaringer knytter 
sig til partnervold eller vold fra andre nært-
stående, prostitutionskunder eller alfonser.  
Et af de forhold, som vi har fremhævet under 
den seksuelle vold, er forskelle i, hvordan  
den seksuelle vold udøves. Her kan mænd  
i samkønnede forhold opleve fastholdelse  
og herved opleve, at den seksuelle vold tager 
form af fysiske voldshandlinger, mens den 
seksuelle vold mod mænd i heteroseksuelle 
parforhold tager form af psykiske voldshand-
linger. 

Et par praktikere beskriver, at de har mødt 
mænd i samkønnede forhold, der har oplevet 
meget ’voldsom vold’, og vold, der ’bliver 
meget hurtigt eskalerende og meget hurtig 
lidt mere råt’. Det empiriske materiale  
indeholder ikke beskrivelser af, hvori denne 
voldsomhed består eller kommer til udtryk. 

En praktiker beskriver, hvordan mænd,  
der udsættes for partnervold af en mandlig  
partner, kan være mere tilbøjelige til at frygte 
deres partner end mænd, der er blevet udsat 
for vold af en kvindelig partner.

Center for Voldsramte: […] For at få 
PTSD-diagnosen så skal man have været 
 i tilstande, hvor man er bange for at miste 
sit eget liv. Altså rigtig bange for at miste 
sit eget liv. Og det er mændene sjældent.  
Så kan der være andre former for PTSD- 
lignende diagnoser, hvor det er denne her 
gentagne, nedværdigende frygt, kan man 
sige. Det er en anden type frygt, og der kan 
man sige – i forhold til homoseksuelle par, 
der kan manden have den samme frygt, 
hvis partneren er en mand. Så der adskiller 
det sig. Ellers synes jeg ikke, det adskiller 
sig. Man kan sige homoseksuelle, hvor 
deres netværk kender til deres seksualitet, 
de er heldigvis ikke længere så sårbare – de 
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kan stadig være det. Men der er jo andre, 
som er meget sårbare, hvis de har en anden 
kønsidentitet… hvor de har været mange år 
om at finde ud af, hvilken kønsidentitet de 
faktisk har. [redigeret]

Praktikeren får herved både fremhævet, at 
hun ikke oplever, der er de store forskelle  
på vold i homoseksuelle og heteroseksuelle 
forhold, men at en forskel er frygten for  
eget liv, der på nogle måder minder om den 
forskel, vi også har fremhævet, når kvinder 
udsættes for vold i et heteroseksuelt forhold. 
Det illustrerer, at det fysiske styrkeforhold 
har en betydning for, hvordan det opleves  
at være udsat for vold, og også for de følge-
virkninger, volden kan have. 

I citatet fremhæver praktikeren yderligere, at 
mennesker kan være særligt sårbare for part-
nervold, hvis de har en anden kønsidentitet 
end ciskønnet. På et krisecenter for både 
mænd og kvinder møder de transpersoner  
og har haft en stigning i henvendelser fra 
denne målgruppe i deres ambulante tilbud. 
De oplever, at det er en minoritetsgruppe, 
som har svært ved at finde ud af, hvor de skal 
række ud efter hjælp. Praktikeren i ovenstående 
citat beskriver desuden, at det, om deres 
netværk kender til deres seksualitet eller 
kønsidentitet, kan have betydning for, om  
de er særligt sårbare. En norsk praktiker 
beskriver, at voldsudsatte LGBT-personer 
kan opleve, at deres partner truer med at 
afsløre deres seksuelle orientering. Disse 
former for trusler om ’outing’ er også beskrevet 
i et svensk studie om vold i samkønnede 
parforhold (Holmberg and Stjernqvist 2007). 
Truslerne kan bruges som en måde at opnå 
kontrol i forholdet på. 

En anden forskel, der adskiller mænd i sam-
kønnede forhold fra mænd i heteroseksuelle 
forhold, er, at der ikke så ofte er børn i par-
forholdet. Børn kan som beskrevet under 
afsnittet ’Voldshandlinger’ (kapitel 3) ind-

drages på forskellige måder til at få kontrol 
over manden og kan også være en medvir-
kende faktor til, at volden fortsætter efter 
parbrud. Praktikeren forklarer, at fraværet  
af børn kan være en grund til, at de får få 
henvendelser fra homoseksuelle mænd på 
Mandecentret, da børnene ofte er en af 
 grundene til, at mændene opsøger hjælp.  
En mulig konsekvens kan derfor være, at de 
derfor ikke henvender sig og derfor ikke får 
hjælp og måske ender med at blive længere 
tid sammen med den voldelige partner. 

Andre sårbarhedsforhold 
De danske praktikere nævner desuden to 
andre forhold, der kan gøre mænd mere 
sårbare, når de udsættes for partnervold, der 
begge er knyttet til udfordringer forud for 
parforholdet. Det kan være 1) at vokse op i et 
hjem, hvor forældre har manglet socioøkono-
miske resurser, og hvor opvækstvilkårene har 
været præget af forskellige former for svigt, 
og det kan være 2) at have funktionsned-
sættelser, der også kan gøre mænd sårbare  
i forhold til vold fra partneren, som de kan 
være særligt afhængige af.

Flere praktikere møder mænd, der har haft 
en opvækst præget af omsorgssvigt, fx vold 
fra forældre i opvæksten eller opvækst med 
forældre, der har haft misbrug. En praktiker 
oplever, at svære opvækstvilkår kan være en 
medvirkende årsag til, at mennesker udsættes 
for vold i voksenlivet.

Center for Voldsramte: Men alle mine 
[patienter] har haft en dårlig opvækst, så 
de har øvet sig fra barnsben af, og vænnet 
sig til noget unormalt, som om det var 
normalt. Men de har ikke lært præcis at 
sætte ord på tingene og har ligesom vænnet 
sig til at gå under radaren og vænnet  
sig til at blive pleasere og vænnet sig  
til ikke at svare. […] Og alt det, de har 
oplevet som barn, det kan også være det, 
der er medvirkende til, at de faktisk bliver 
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i denne her voldelige relation så længe. 
[redigeret]

På Center for Voldsramte er det således en 
særlig gruppe af mænd og kvinder, de møder, 
og som typisk har haft en opvækst præget af 
omsorgssvigt. Denne tendens ses også i svenske 
og norske omfangsundersøgelser, der peger 
på, at der er en øget forekomst af vold blandt 
voksne, som har været udsat for vold fra 
forældre eller har været udsat for seksuelle 
overgreb som børn, end blandt voksne som 
ikke har oplevet dette (Heimer, Andersson, 
and Lucas 2014; Thoresen and Hjemdal 
2014; Nybergh et al. 2013). En norsk kvalitativ 
undersøgelse peger også på, at voldserfarin-
gerne kan indgyde en usikkerhed hos volds-
udsatte mænd, som kan påvirke deres måde 
at opsøge og danne relationer til andre på 
(Lien and Lorentzen 2019). 

For andre praktikere er mænd, der har været 
udsat for vold i barndommen, en mindre del 
af deres målgruppe, men også de beskriver,  
at mændenes opvækstvilkår har betydning 
for, hvad det er for en hjælp, de har brug  
for. Mænd, der har oplevet vold eller andre  
former for omsorgssvigt i barndommen, er 
derved både sårbare for at blive udsat for vold 
i voksenlivet, men også sårbare, fordi de kan 
kræve mere hjælp end mænd, hvis hovedpro-
blematik er at have været udsat for partner-
vold i voksenlivet. De er herved også særligt 
sårbare i forhold til at få den rette hjælp, da 
der jævnfør praktikerne er færre tilbud, der 
kan rumme målgruppens komplekse behov. 

I litteraturen er der flere beskrivelser af, 
hvordan fysiske funktionsnedsættelser kan 
gøre både mænd og kvinder mere sårbare 
over for partnervold (Gundersen and Vislie 
2019; Ottosen and Østergaard 2018). I fokus-
grupperne er der dog ikke beskrivelser af 
erfaringer med mænd med fysiske funktions-
nedsættelser, og flere fortæller direkte, at de 
ikke har mødt denne målgruppe. Da forsk-

ningslitteraturen viser, at denne målgruppe 
kan være særlig sårbar og udfordret som 
voldsudsatte, kan det indikere, at der er brug 
for at lave andre tiltag for at nå målgruppen, 
end de nuværende indsatser gør. En enkelt 
praktiker har mødt mænd med psykiske 
funktionsnedsættelser. Praktikeren erfarer,  
at dette kan have betydning for mændenes 
sårbarhed og afhængighed og dermed risiko-
en for at blive udsat for partnervold.

Samlet set peger dette afsnit på, at inter-
sektionalitetsperspektivet er væsentligt at 
inddrage for at forstå mænds forskellige 
voldserfaringer. I afsnittet har vi fremhævet 
forhold knyttet til opholdsgrundlag og etnisk 
baggrund, som kan gøre voldsudsatte mænd 
særligt sårbare. Afsnittet viser også, hvordan 
seksuel orientering og kønsidentitet kan 
forme mænds erfaringer med partnervold. 
Mænd i samkønnede parforhold kan opleve 
frygt for eget liv, og både transpersoner og 
homoseksuelle kan opleve trusler om ’outing’. 
Mænd, der har oplevet omsorgssvigt i barn-
dommen, kan være særligt sårbare i forhold 
til voldsudsættelse i voksenlivet, ligesom 
mænd med en kognitiv funktionsnedsættelse 
kan være sårbare over for vold fra en partner, 
idet de kan være særligt afhængige af partneren. 
Praktikerne har generelt få erfaringer med 
disse grupper, hvilket kan indikere, at volds-
udsatte mænd, der er særligt sårbare, kan 
have sværere ved at få adgang til hjælp end 
voldsudsatte mænd, der ikke oplever disse 
sårbarheder. 
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Kapitel 4
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I dette kapitel rettes fokus mod de følgevirk-
ninger, de danske praktikerne har erfaringer 
med, at mænd kan opleve efter partnervold, 
de støttebehov, som kan følge af volden, samt 
barrierer for at få dem opfyldt. Kapitlet kan 
ikke give et samlet overblik over konsekvenser 
af partnervold for mænd og behovet for 
forskellige former for hjælp, men viser ten-
denser i praktikernes erfaringer, som er et led 
i at få en nuanceret indsigt i mænds forskellig-
artede erfaringer med partnervold, og de 
behov, praktikerne i dag opfylder og/eller 
savner at kunne opfylde. Undervejs i kapitlet 
inddrager vi de svenske og norske praktikere 
og forskere, når de understøtter eller nuancerer 
de danske praktikeres erfaringer. 

Kapitlet er inddelt i fire afsnit, som omhandler 
1) forholdet mellem følgevirkninger og 
kausalitet, 2) følelsen af skam som både en 
følgevirkning og en barriere for at få hjælp,  
3) forskellige individuelle, relationelle og 
strukturelle  barrierer for at få hjælp og  
4) den sociale, relationelle og psykiske støtte 
som tilpasses mændenes behov.

Komplekse følgevirkninger og 
kausalitet
At undersøge følgevirkninger af mænds 
erfaringer med partnervold er et centralt  
led i at kunne imødekomme mænd med en 
forståelse for, hvordan voldshandlinger kan 
påvirke dem, ligesom det er en central viden 
at have i opsporingen af partnervold og 
tilrettelæggelsen af tilbud. Overordnet set  
kan vi inddele de følgevirkninger, praktikerne 
beskriver, i fire typer: sociale, relationelle, 
psykiske og fysiske. Dette afsnit er opdelt i 
fire underafsnit som behandler, hver enkelt  
af de fire typer af følgevirkninger, som er 
oplistet i tabel 3.

Følgevirkninger kan være udfordrende at 
afdække, idet vurderingen af, hvad der er 
årsag og virkning, ikke nødvendigvis er tyde-

lig for en praktiker eller en voldsudsat mand. 
Således peger flere praktikere på, at nogle 
mænd, som henvender sig på et mande(krise)
center eller hos Center for Voldsramte, har 
komplekse psykosociale problemstillinger.  
Fire af praktikerne har en faglig baggrund, der 
gør dem i stand til at lave udredninger for og 
diagnosticere psykiske problemstillinger, og 
det er blandt disse praktikere, at kompleksi-
teten omkring kausalitet italesættes. Jævnfør 
nogle praktikere er der således ikke nødven-
digvis tale om en direkte kausal sammenhæng 
mellem partnervold og dårlig psykisk trivsel, 
da mændenes dårlige psykosociale tilstand 
også kan have været til stede tidligere i livet  
og fx være formet af vold og omsorgssvigt i 
opvæksten (se også Flood and Frugård 2019). 

Center for Voldsramte: Altså, det jeg ser 
ofte, der er det jo konsekvenser af livet, hvor 
volden er en lille del af det, som bidrager til 
alle de andre belastninger, der er kommet 
gennem hele livet. Så det er ikke så enkelt 
at sige, når man har været udsat for vold, 
hvad der er konsekvenserne af vold. Mange 
har jo psykiske problemer og udfordringer, 
hvor man kan stille diagnoser, som de har 
haft siden ungdommen. Og det er ikke 
noget nyt, fordi de har været udsat for vold, 
at de har det. De har det fra barnsben af. 
Det kan også være, at volden har været 
sådan den udløsende faktor i forhold til at 
få det psykisk rigtig dårligt, men meget ofte 
så er det noget, der bygger oven på alle de 
andre belastninger. Så det er ikke partner-
volden som sådan, der er den væsentligste 
del. [redigeret]

Som praktikeren fra Center for Voldsramte 
her påpeger, kan partnervold være katalysator 
for, at voldsudsatte mænd (og kvinder) kan 
opleve en forværring i deres psykiske trivsel, 
men voldshandlinger kan også bidrage til at 
fastholde en allerede eksisterende dårlig 
psykisk trivsel. Nogle mænds dårlige psykiske 
trivsel kan være grundlagt allerede tidligere i 
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livet, og derfor kan det være svært at pege på 
de konkrete konsekvenser, som netop parfor-
holdet har haft for manden. Også andre 
praktikere giver eksempler på mænd, der har 
fået diagnosticeret PTSD og kan have psyko-
sociale udfordringer som rusmiddelbrug, og 

Sociale følgevirkninger
Som vi kan se af tabellen, er de tre sociale 
følgevirkninger, som fremhæves af praktikerne, 
knyttet dels til at skulle etablere sig rent 
boligmæssigt uden partneren, dels til at etab-
lere nye sociale netværk, som for nogle kan 
indebære at udskifte den sociale omgangs-

hvor det ikke er tydeligt, hvorvidt dette er en 
følgevirkning af partneres voldshandlinger. 
Tabel 3 giver et overblik over de forskellige 
typer af følgevirkninger, som er identificeret i 
interviewene, uden at praktikerne med sik-
kerhed kan tilskrive partnervold årsagen.

kreds, hvor vold er en normaliseret del af 
samværet. Det kan være miljøer, hvor volds-
handlinger er udbredt både i og uden for 
nære relationer, og hvor det at etablere et liv 
uden vold ikke alene indebærer et brud med 
en partner, men også et brud med hele man-
dens bekendtskabskreds. Dette kan medføre 

Typer følgevirkning Følgevirkninger

Sociale

Forhold, der er knyttet til 
mandens sociale situation og 
mødet med omverdenen.

• At føle isolation fra omverdenen og savne netværk
• At mangle en bolig og være usikker på at skulle bo alene 
•  At opleve vold som et livsvilkår, når den er normaliseret i den 

sociale omgangskreds

Relationelle

Forhold, der er knyttet til at 
indgå i relationer med andre.

•  At finde det svært at møde nye mennesker og etablere nye relationer
•  At have en tendens til at tilpasse og indordne sig andres behov
•  At have svært ved at bevare nære relationer
•  At have mistet tillid til at indgå i nære relationer
•  At have mistillid til intime relationer

Psykiske

Trivselsmæssige forhold,  
der er knyttet til psykisk 
velbefindende.

•  At føle skam og utilstrækkelighed i forhold til sin maskulinitet
•  At blive usikker i rollen som mand og have et negativt selvbillede 
•  At føle skam og ansvar for at være voldsudsat 
•  At savne tiltro til egen handlekraft og evner
•  At føle sig selvmordstruet
•  At oplevet stressbelastningsreaktioner som PTSD
•  At føle sig magtesløs og ude af kontrol med sin livssituation
•  At føle sig utryg og bange for partnerens potentielle fremtidige 

voldshandlinger

Fysiske

Fysiske skader som  
følge af fysiske/seksuelle  
voldshandlinger.

• Hjernerystelse

Tabel 3. Oversigt over følgevirkninger fordelt på type af følgevirkning
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følelse af ensomhed, når manden ikke oplever 
at have noget socialt netværk, og fordi det at 
blive udsat for partnervold er ydmygende og 
svært at fortælle om til andre. 

Relationelle følgevirkninger
De sociale følgevirkninger hænger tæt  
sammen med de følgevirkninger, mænd kan 
opleve i forhold til at bevare og etablere 
relationer til andre. Her beskriver flere  
praktikere, at mændene, de møder, kan føle 
mistillid over for nye bekendtskaber – både 
intime og venner. Som følge af oplevelser af 
misbrug af tillid i parforholdet kan de have 
svært ved at se, hvordan de kan skabe sig liv 
med nære tillidsbaserede relationer, og nogle 
mænd kan blive usikre på, om de kan stole  
på en fremtidig partner efter fx uønsket 
faderskab. 

Samtidig peger flere praktikere også på, at 
nogle mænd, der har været udsat for partner-
vold, kan have svært ved at sætte grænser i 
forhold til andre, og de kan have  en tendens 
til at indordne sig andres behov. Enkelte 
praktikere erfarer, at mænd med psykiske 
problemstillinger som fx PTSD kan være 
udfordret i forhold til at overskue og over-
holde aftaler med andre. Det kan være svært 
for omgivelserne at forstå og dermed svært 
for dem at bevare venskaber.

Mandecentret Aalborg: […] Netværket 
falder fra. Man bliver træt af sådan en 
ustabil type, hvor man aldrig ved, hvornår 
er han sur, hvornår er han glad, ikke? Så 
man kan sige, er de først traumatiseret, så 
skaber det også en masse huller i deres 
handlemuligheder fremover. Så det er en 
sårbarhed, de tager med sig til al evighed  
på en eller anden led fremad.

Traumatiske erfaringer kan lagre sig i kroppen, 
og på den måde kan voldsudsættelse og andre 
negative livserfaringer få indflydelse både på 
nutid og fremtid, hvilket dette interviewuddrag 

illustrerer (Holmgren 2019). Praktikeren 
peger også på sammenhænge mellem voldens 
følgevirkninger, når hun beskriver, hvordan 
nære relationer kan have svært ved at accep-
tere de negative reaktioner, traumer kan skabe 
hos nogle mænd i form af humørsvingninger, 
som kan påvirke forholdet til nære relationer. 
Det kan gøre mændene sårbare på en særlig 
måde, som grundlæggende skyldes den ind-
virkning, deres psykiske trivsel kan have for 
mulighed for at indgå i relationer til andre.

Psykiske følgevirkninger
I forhold til de psykiske følgevirkninger så 
fordeler de sig på tre områder: 1) at opleve  
et negativt selvbillede, 2) at være mærket af 
psykiske lidelser og traumereaktioner og 3) at 
føle sig utryg over sin livssituation og relation 
til ekspartneren. Det negative selvbillede går 
igen i praktikernes erfaringer og knytter sig 
primært til mændenes opfattelse af deres rolle 
som mand og den utilstrækkelighed, de kan 
føle i forhold til at skulle leve op til deres 
egne, partnerens og samfundets maskulini-
tetsforventninger. 

Dansk Stalking Center: Altså, når jeg 
tænker på en af dem, som jeg har mødt, 
hvor det var efter et parforhold. Han var 
sådan en, der aldrig rigtig har snakket om 
følelser og følt, at der var ikke var noget, 
han var bange for. […] Det her lange  
[stalking]forløb, og det har jo også noget at 
gøre med stalkingens karakter, at det bliver 
så uforudsigeligt. Det er over nettet, og det 
er, når du går på gaden. Det er dit hjem, og 
du flytter og bliver fundet igen. Det blev så 
omfattende, så det ramte ham hårdt, og det 
at se sig selv, som en, der var blevet ramt, 
det der selvbillede – det krakelerede for 
ham, kan man sige. [redigeret]

I dette interviewuddrag illustrerer praktikeren, 
hvordan det at skulle erkende den frygt, som 
uforudsigelighed kan skabe, det kan være 
årsag til, at mandens selvopfattelse ændrer 
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sig, da det står i kontrast til at være ’en barsk 
fyr’, som han beskrives. I de tilfælde, hvor 
partnerens voldsudøvelse består i at ydmyge 
eller nedvurdere manden i forhold til det, 
som vi kan begrebsliggøre som et hege-
monisk maskulinitetsideal, kan det skabe  
en usikkerhed i forhold til mandens egen 
opfattelse af sig selv som mand (Connell 
2005). Dette negative selvbillede kan også 
forstærkes, når omverdenen kan have svært 
ved at forstå manden som voldsudsat, eller 
hvis manden føler sig ansvarliggjort for 
voldshandlingerne. Skam er i den forbindelse 
en følelse, som stort set alle praktikere  
fremhæver som noget, mændene kan opleve. 
Netop fordi denne følelse fylder i praktikernes 
beskrivelser, har vi dedikeret det efterfølgende 
afsnit ’Skam – en følgevirkning og barriere’ til 
at udforske betydningen af skam for mænds 
erfaringer med partnervold. 

Det andet af de tre områder, hvor mænd kan 
være mærket psykisk af volden fra nuværende 
eller tidligere partner, er i forhold til psykiske 
lidelser og traumereaktioner. Her er der 
beskrivelser af, at nogle mænd kan være 
mærket af traumer, som påvirker deres tro  
på egen handlekraft og kan lede til selvmords-
tanker. Nogle praktikere beskriver også, at  
de møder mænd, som er diagnosticeret med 
stressbelastningsreaktioner som fx PTSD.

Dansk Stalking Center: Mændene de bliver 
ramt på samme måde [som kvinder], altså med 
traumereaktioner og med mistet tillid til andre 
mennesker og mistet tillid til deres egen vur-
dering af mødet med andre mennesker. Altså, 
’hvorfor? hvem er jeg, at jeg ikke har kunnet se 
det her komme? Hvorfor har jeg været kæreste 
med sådan en, som gør det her mod mig?’. 

Som nævnt i det foregående afsnit om relatio-
nelle følgevirkninger kan traumer få betydning 
for, hvordan mænd oplever deres handlekraft 
og virkelighedsopfattelse. Derfor ser vi en 
sammenhæng mellem psykiske følgevirkninger 

og de relationelle og sociale udfordringer, 
som mænd kan opleve. Det understreger, at 
selvom vi behandler følgevirkningerne adskilt 
her, så er de gensidigt forbundet for mændene. 

Den tredje og sidste måde som de psykiske 
følgevirkninger kan manifestere sig på er  
i følelser af magtesløshed i forhold til livs-
situation og frygt for fremtidige handlinger 
fra ekspartneren, som kan skabe en grund-
læggende utryghed i tilværelsen. Uvished 
omkring fremtiden er for de fleste et grund-
vilkår i livet, men flere praktikere peger på,  
at uforudsigelighed omkring samvær eller 
repressalier fra en partner eller dennes familie 
kan skabe en mere allestedsnærværende 
følelse af uforudsigelighed og dermed et 
kontroltab i forhold til at kunne beskytte  
sig selv og eventuelle børn. 

Fysiske følgevirkninger er ikke beskrevet i 
fokusgruppeinterviewene, foruden et eksempel 
med hjernerystelse. At der ikke er beskrivelser 
heraf, kan skyldes, at vi ikke har spurgt til-
strækkeligt ind til disse, ligesom den fysiske 
vold heller ikke optager samme plads i prak-
tikernes erfaringer, som psykisk vold gør.

Samlet set peger dette afsnit på, at mænd  
kan opleve sociale, relationelle og psykiske 
problemer, som får indflydelse på deres  
mentale trivsel, kontakt til andre og mulig-
heder for at fungere socialt. Mens fysiske 
følgevirkninger kan vise sig som en direkte 
konsekvens af fysisk og seksuel vold, er det 
ikke altid tydeligt for praktikerne, hvorvidt  
de sociale, relationelle og psykiske følge-
virkninger skyldes partneres voldshandlinger 
alene eller et samspil med andre tidligere 
svære livsforhold. Afsnittet viser således,  
at partnervold kan have følgevirkninger  
for mænd, men at kausalitet i forhold til 
mændenes problemstillinger kan være 
ud fordrende at afgøre, hvis mændene har 
haft opvækstvilkår og livserfaringer tidligere, 
som har påvirket dem negativt.
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Skam – en følgevirkning og barriere
Skam går igen i praktikernes beskrivelser af 
partnervold mod mænd, og det fremhæves 
både som en følgevirkning af partnervold  
og en barriere i forhold til at få hjælp. Skam 
er et begreb, der kan dække over en række 
forskellige følelser som fx at føle sig flov, 
pinlig, ydmyget, underlegen, utilstrækkelig  
og akavet (Gilligan 2003). Følelsen af skam 
kan opstå, når mændene føler, at de ikke at 
har kunne leve op til de værdier eller forvent-
ninger, som de selv, en partner eller andre  
har til dem, og som kan være formet af nogle 
kulturelle forventninger i samfundet (Sayer 
2011, 167ff ). 

Hvad og for hvem noget er skamfuldt, er 
delvist skabt af kulturelle forventninger til, 
hvordan vi bør agere for at bevare en følelse 
af værdighed (Gilligan 2003). Således finder 
vi på tværs af praktikernes erfaringer, at 
mænds følelser af skam ofte er knyttet til  
det, som inden for forskning betegnes som  
et hegemonisk maskulinitets ideal, som de kan 
opleve, at de som volds udsatte fejler i forhold 
til. Det vil sige, at det er et dominerende ideal 
for, hvordan mænd bør opføre sig, se ud og 
efterstræbe at leve deres liv (Connell and 
Messerschmidt 2005a). 

Det er ikke et entydigt ideal, men nogle 
forventninger til maskulinitet, som kan  
variere fra kultur til kultur, mellem grupper 
og fra mand til mand. På trods af variationer 
og forandringer i forventningerne over tid, 
ser der ud til at være fællestræk på tværs af 
samfund. Det kan være forventninger om at 
være fysisk stærk, at have et velbetalt job, at 
være heteroseksuel og ikke at græde (Connell 
2005; Christensen 2019; Hearn et al. 2012; 
Følner 2019).  

I empirien kan vi se, hvordan maskulinitet-
sidealer kan få nogle mænd til at forsøge  
at etablere en følelse af værdighed – eller 
psykosocial genoprejsning – som respons på 

skammen ved at praktisere de værdier og 
handlemåder, som de opfatter forventes af  
’en rigtig mand’.

Egmontgården: […] det er så svært at 
italesætte, hvor stor betydning skam har. 
Det er i hvert fald noget, som vi er meget 
opmærksomme på, og det er noget af det, 
som mændene i høj grad – og det gør 
kvinderne jo også – men det der med at 
føle sig alene, og skamme sig helt vildt  
over, at de føler, at de har sat sig i denne  
her position. […] Så er de ekstremt  
opmærksomme på, hvordan de fremstår.  
Og vi ser også mænd, der kommer ind på 
krisecenteret, som i hvert fald har styr på 
det hele, og så går der noget tid, så krakelerer 
det hele lige så stille for dem – tit. Og så 
arbejder vi med deres eget selvbillede, og så 
ser vi, at de måske går helt over i den anden 
grøft. Altså, så skal de bare være det, de 
definerer som mand, for fuld pedal. Så er 
der bare testosteron ud over det hele, fordi 
det bliver så vigtigt for dem at stå op for, at 
de er en ’rigtig’ mand. I deres eget billede. 
[redigeret]
Interviewer: Og hvad ligger der i at være 
’en ’rigtig’ mand for dem?
Egmontgården: Ja, det er jo det, vi tit 
snakker om. Men det er også lidt alt efter, 
hvor de er i processen, synes jeg. I starten 
vil mange af de mænd, som jeg har arbejdet 
med sige, at en ’rigtig’ mand, det er en, der 
kan forsørge sin kvinde. Det er en, der ikke 
viser følelser. Det er en, der er selvforsør-
gende. Det er en, der har styr på sit liv, og 
[…] det, der tit rammer dem, det er det  
der med ikke at være for blød, som de selv 
siger. Det der med at være sårbar, det har 
mange af mændene her svært ved at itale-
sætte. At de også har en sårbar side, for så 
føler de, at de er svage, og så kan de ikke 
passe på dem, de skal passe på. Det mest 
sårbare for dem er måske, hvis de ikke kan 
passe på sig selv. [redigeret]
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Interviewuddraget her illustrerer flere centrale 
forhold omkring sammenhængen mellem 
vold, køn og skam. For det første er skam en 
følelse, som både mænd og kvinder udsat for 
vold oplever, idet det er menneskeligt at føle 
sig ydmyget, når man er blevet nedværdigende 
behandlet (Gilligan 2003). For det andet er 
ydmygelsen ikke kun knyttet til partnerens 
voldshandlinger, men også forventninger, som 
de forestiller sig, andre har til dem, og som de 
måske har svært ved at leve op til. Det kan 
være en forventning om, at de for lader en 
voldelig partner og passer på sig selv (Enander 
and Holmberg 2008). For det tredje illustrerer 
interviewuddraget, at mænds grundlag for at 
føle sig ydmygede kan være formet af nogle 
kulturelle forventninger til køn, som er med til 
at påvirke de forventninger, mændene har til 
sig selv. Det er forventninger om at en ’rigtig’ 
mand har kontrol over sine følelser, økonomi 
og jobsituation for at kunne tage vare på sig 
selv og sin familie. På den måde kan det at give 
udtryk for at skamme sig eller være ked af det 
som følge af at leve i et parforhold med vold 
opleves ydmygende, fordi det står i kontrast til 
forventningerne om at have ’styr på’ sit liv. 

Sårbarhed kan blandt mændene blive opfattet 
som det at være ’for blød’, som i overført 
betydning kan handle om at give udtryk for,  
at man også som mand bliver emotionelt 
påvirket af andres måde at behandle en på. 
Det er værd at bemærke, at sårbarhed på den 
måde ikke bliver opfattet som en universel  
del af det at være menneske, og det at opleve 
følelser som tristhed, usikkerhed og skam ikke 
bliver opfattet som en eksistentiel del af livet. 

At føle sig sårbar kan for nogle mænd handle 
om at blive konfronteret med en følelse af  
utilstrækkelighed i forhold til et maskulini-
tets ideal, hvor det at udvise følelser som 
tristhed, usikkerhed og skam bliver set som 
en svaghed og manglende evne til at tage  
vare på sig selv og andre. Det foregående 
interview uddrag illustrerer i tråd med flere 

andre prak tikeres erfaringer, at værdier og 
væremåder, der opfattes som udtryk for en 
’rigtig’ mand, typisk står i opposition til vær-
dier og væremåder, der kulturelt set opfattes 
som kvindelige, og som ofte også har en 
lavere symbolsk værdi i forhold til det  
maskuline (Bourdieu 2001). Det at være 
følelsesmæssigt ’stærk’ opfattes som bedre  
end at være følelsesmæssig ’svag’, og det at 
være ’svag’ forbindes med at give udtryk for 
sine følelser ved fx at græde og udvise empati, 
hvilket typisk forbindes med femininitet 
(Bourdieu 2001; de Boise and Hearn 2017). 
På den måde kan mændenes individuelle 
oplevelse af skam ikke ses isoleret fra kultu-
relle konstruktioner af, hvad der er henholds-
vis feminint og maskulint.  

Både danske og øvrige skandinaviske praktikere 
har erfaringer i tråd med Egmontgårdens, og 
det samme har den svenske forsker, der under-
streger: ’Der er frygt, men ikke lige så meget, 
som der er følelser af skam.’ Følelserne af skam 
er ikke kun forårsaget af mændenes forvent-
ninger til andres negative syn på dem, men 
også af konkrete oplevelser med negativ  
respons fra omverdenen. Her fremhæves 
særligt mødet med politiet som en kilde til 
ydmygelse, når nogle mænd oplever enten ikke 
at blive troet på eller bliver sendt hjem med en 
op fordring til at være gensidigt fysisk voldelig. 

Mandecentret Aalborg: […] Drenge lærer 
henne i skolegården, at det er lidt okay at 
slå igen, hvis det er en dreng, de må bare 
ikke slå på en pige. Det har de ligesom  
med sig. […] så de finder sig i rigtig meget 
fysisk vold fra en kvinde, for det eneste,  
de ved med sikkerhed, det er, at man ikke 
må slå hende. […] Og hvis de så opsøger 
hjælp, fx fra politiet, får de nogle gange at 
vide, ’hvorfor har du ikke bare dasket hende 
en?’ […] Hvis han synes, nu har jeg endelig 
rakt ud og bedt om professionel hjælp, og 
så foreslår de mig faktisk at gå hjem og 
være voldelig. [redigeret]
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Følelser af skam kan udløses både af en 
handling eller manglende handling, og som 
interviewuddraget illustrerer, kan nogle 
mænd opleve at være fanget følelsesmæssigt  
i det der kan ses som et uløseligt dilemma  
i forhold til skam. Det vil sige, det er både 
skamfuldt af slå sin kvindelige partner, fordi 
det bryder en norm, og det er skamfuldt ikke 
at slå, fordi det også bryder med en norm. At 
slå sin kvindelige partner er en håndterings-
strategi, som står i skarp kontrast til normen 
om, at mænd ikke slår kvinder – en norm 
som fremhæves af såvel danske som de øvrige 
skandinaviske praktikere. 

Disse forventninger til mænd kan være for-
met af modstridende maskulinitetsopfattelser, 
hvor fysisk vold kan legitimeres i visse sam-
menhænge, som når den har til formål at 
skabe kontrol over en situation eller forsvare 
sig selv, men samtidig kan opfattes som 
normbrydende, når modstanderen er en 
kvinde, som underforstået er fysisk svagere 
end manden selv (Gilligan 2003; Connell 
2005). Derfor kan det at blive mødt med 
sådanne forventninger hos en offentlig myn-
dighed opleves ydmygende, fordi det sætter 
spørgsmålstegn ved mandens berettigelse til 
at anmelde partnervold og derfor også hans 
behov for hjælp. Dermed bliver manden som 
offer for partnervold ikke konstrueret som 
værdig genstand for sympati, og på den måde 
kan nogle mænd opleve, at deres situation 
ikke anerkendes (Christie 1986). Bekymringen 
for at blive mødt negativt af omverdenen, 
som kan være en barriere for mænds vej mod 
hjælp, kan således i visse tilfælde indfries i 
mødet med myndigheder, hvilket understøttes 
af nordisk litteratur på området (Grøvdal 
2019; Sogn and Hjemdal 2010; Rosten 
2020a). 

Samlet set viser dette afsnit, hvordan skam 
ikke alene er en følelse, som relaterer sig til 
mændenes individuelle erfaringer med partner-
vold, men også er en følelse, som er formet  

af kulturelle forventninger til dels det at være 
i et parforhold, dels det at leve som mand. 
Det er nogle kulturelle forventninger, som 
både kan forme mændenes selvopfattelse  
og omgivelsernes opfattelse af manden og 
hans håndtering af sin livssituation. I den 
forbindelse kan skam også være formet af 
negative responser fra omverdenen som 
politiet og blive en barriere for voldsudsatte 
mænd i forhold til 1) at føle sig berettiget  
til hjælp og 2) at modtage hjælp.

Barrierer for at få hjælp
I det foregående afsnit har vi beskrevet, 
hvordan skam udgør både en central følge-
virkning og en central barriere. I dette afsnit 
dykker vi videre ned i praktikernes erfaringer 
med de barrierer, voldsudsatte mænd kan 
opleve i forhold til at få støtte og hjælp af 
både i det private netværk og af professionelle. 

Afsnittet er inddelt i tre underafsnit, der 
beskriver de tre typer af barrierer, som er 
identificeret i empirien: 1) personlige psykiske 
og sociale forhold, der kan udfordre volds-
udsatte mænds vej til hjælp, 2) relationelle 
forhold, som knytter sig til relationer til 
andre, som kan udfordre adgangen til hjælp, 
og 3) samfundsmæssige forhold, som knytter 
sig til samfundets møde med og mulighed for 
at hjælpe voldsudsatte mænd. 

I tabel 4 er en oversigt over tre typer af for-
hold, som kan fungere som barriere for volds-
udsatte mænd i forhold til at få adgang til 
hjælp. I den forbindelse er det centralt at 
bemærke, at alle former for behov for hjælp, 
som indgår i tabellen, ikke nødvendigvis  
er en konsekvens af partnervold. Som det 
fremhæves af flere praktikere i afsnittet 
’Komplekse følge virkninger og kausalitet’,  
er det nødvendigt at være opmærksom på, at 
nogle mænd står i komplekse livssituationer 
med deraf komplekse behov for støtte, som 
ikke kan tilskrives partnervold alene.
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Personlige barrierer
Ser vi først på de personlige barrierer, som 
træder frem i det empiriske materiale, er disse 
knyttet til forhold hos mændene selv. Her er 
forholdene af psykosocial karakter forstået  
på den måde, at forholdene både er relateret 
til mandens selvopfattelse og til de forvent-
ninger, han har til mødet med omverdenen 
– både i formel og uformel forstand. 

For mænd med minoritetsetnisk baggrund 
peger nogle praktikere fra mande(krise)centre 
og private aktører og myndigheder på, at 
samspillet mellem voldsudsathed og etnicitet 

kan gøre disse mænd særligt sårbare som 
voldsudsatte. 

Med sårbarhed menes her, at adgangen til 
hjælp kan være udfordret af forhold, der 
knytter sig særligt til deres minoritetsetniske 
baggrund. Her fremhæves forhold som fx 
stærke følelser omkring ’stolthed’ og ’ære’, 
ikke at have kendskab til sine rettigheder, 
ikke at kunne navigere i det danske sprog og 
at være bange for at møde negative opfattel-
ser og fordomme hos myndigheder som 
barrierer, der alene eller i samspil kan udfor-
dre mandens mulighed for at søge hjælp. 

Typer af barrierer Barrierer

Personlige

Psykosociale forhold, som 
kan udfordre voldsudsatte 
mænds adgang til hjælp.

•  At bevare en følelse af stolthed og ære
•  Ikke at kende sine rettigheder
•  Ikke at kunne det nationale sprog
•  At være bekymret for/opleve dobbeltstigmatisering i forhold til 

voldsudsættelse og heteronormativitet eller racisme 
•  At være bekymret for stigmatisering og negativ forældrevurdering 

ved behandling i psykiatrien
•  At være bekymret for ikke at blive troet på af omverdenen/ 

myndigheder
• At være usikker på, om ens erfaringer er vold 
• At have svært ved at sætte ord på volden

Relationelle

Forhold, som knytter sig til  
relationer til andre, som kan  
udfordre adgangen til hjælp.

•  At frygte repressalier fra familie og ledere i lokalsamfundet 
•  At frygte repressalier fra partneren

Samfundsmæssige

Forhold, som knytter sig til  
samfundets møde med og  
mulighed for at hjælpe  
voldsudsatte mænd.

•  Mangel på tilbud målrettet voldsudsatte mænd
•  Mangel på tilbud, som ikke er betinget af manglende bolig (§ 110)
•  Mangel på tilbud til voldsudsatte/udøvende par, som ønsker at 

blive sammen
•  Mangel på tilbud, som kan rumme komplekse sociale problemstillinger 

og voldsudsættelse/voldsudøvelse
•  Mangel på viden og erfaringer med voldsudsatte mænd
•  At møde mænd med mistro eller selvbebrejdelse
•  At have forskellige opfattelser af partnervold på tværs af organisa

tioner

Tabel 4. Oversigt over barrierer fordelt på typer
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Nogle praktikere har erfaringer med, at kul-
turel baggrund både kan være en praktisk 
barriere, når mændene ikke er bekendt med 
rettigheder eller taler det danske sprog, og en 
mental barriere, når deres behov for hjælp 
kolliderer med en forventning om at bevare 
egen og familiens sociale renommé. I den 
forbindelse finder vi også, at en barriere kan 
være fordomme blandt nogle mænd med 
minoritetsetnisk baggrund om, hvad det vil 
sige at gå til psykolog. At gå til psykolog kan 
opfattes skamfuldt, fordi det kan ses som 
udtryk for, at man har psykiske lidelser, og 
årsagen til behovet for terapi individualiseres. 

I den forbindelse bør det bemærkes, at også 
majoritetsetniske mænd, jævnfør det fore-
gående afsnit ’Skam – en følgevirkning og 
barriere’, kan opleve et behov for at værne  
om deres værdighed, når de tilstræber at leve 
op til idealet om en ’rigtig’ mand. Enkelte 
praktikere oplever også, at nogle voldudsatte 
mænd, som har behov for psykiatrisk  
behandling, afholder sig behandling, da  
de er bekymrede for, at det vil påvirke en 
samværssag negativt, hvis de har modtaget 
psykiatrisk behandling. Her kan man tale om, 
at mændene er bange for, hvordan kontakten 
til det psykiatriske system vil påvirke deres 
’renommé’ som forælder. Hverken Center for 
Voldsramte eller Mandecentret Aalborg, som 
har erfaringer med dette, har dog kendskab 
til, at det skulle påvirke mændenes mulighed 
for samvær i en negativ retning, og der er 
derfor alene tale om, at nogle mænd er  
bekymrede for, at det kan påvirke deres  
mulighed for samvær med barnet negativt, 
hvis de modtager psykiatrisk behandling.  

I forhold til at kende sine rettigheder kan 
dette også gøre sig gældende for majoritets-
etniske mænd, som kan have svært ved at 
navigere i det familieretlige system, og som 
kan føle sig sårbare i forhold til at miste 
kontakten til deres børn. Dog kan rettigheds-
aspektet have et mere eksistentielt format for 

mænd, hvis opholdsgrundlag er afhængigt  
af partneren. 

En anden personlig barriere, der beskrives af 
både forskere og praktikere, er bekymring 
for ikke at blive troet på af omverdenen. 
Barrieren knytter sig til mændenes egen 
opfattelse af, at de ikke passer ind i det 
typiske partnervoldsscenarie, hvor offeret  
er en kvinde udsat, der udsættes for vold  
af en mandlig partner. Således kan nogle 
mænds bekymring for at fortælle om deres 
voldserfaringer være formet af en bevidsthed 
om, at deres erfaringer står i kontrast til det 
mest udbredte scenarie med partnervold i 
samfundet (Deen et al. 2018). 

For nogle mænd kan bekymringen for om-
verdenens reaktioner også være baseret på 
negative erfaringer med at anmelde partnerens 
vold og det faktuelle forhold, at manden kan 
være kvinden overlegen rent styrkemæssigt. 
Det kan skabe bekymring for selv at blive 
mistænkt for at være voldelig, fx hvis de har 
forsvaret sig ved at holde partnerens hænder, 
når hun har slået (Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020; Lien, Lorentzen, and Staalesen 
2017a). Flere interviewpersoner peger derfor 
på, at praktikere bør have viden om, hvordan 
de kan møde voldsudsatte mænd og opbygge 
tillid, så mændene føler, at de kan stole på 
praktikere og myndigheder. 

To andre personlige barrierer, som fremhæves, 
der kan påvirke nogle mænds tilbøjelighed til 
at søge hjælp negativt, er dels at være usikker 
på om erfaringerne er vold, og dels at have 
svært ved at sætte ord på voldserfaringerne.
 

Egmontgården: […] Tit oplever vi, at 
mænd har rigtig svært ved at definere: Har 
det været vold, eller har det ikke været vold? 
Og de bruger ret lang tid på den der erken-
delsesproces, og hvordan det påvirker dem. 
Tit oplever vi, at de sætter spørgsmålstegn 
ved, om man er en rigtig mand, og hvad 
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definerer en ’rigtig’ mand, og ’har det været 
så slemt, som jeg gør det til?’

Således peger dette interviewuddrag på, at  
de dels kan være usikre på, hvilke handlinger 
der kan afgrænses som vold, og dels kan  
være usikre på deres selvopfattelse som 
mænd. Tilsammen kan dette besværliggøre 
erkendelsen af deres voldsudsathed. Dette 
besværliggøres yderligere af det forhold, at 
mændene kan have svært ved at sætte ord på 
både deres erfaringer med partnervold, og 
hvordan de har det følelsesmæssigt, hvilket 
kan udfordre praktikernes mulighed for at 
forstå deres støttebehov. 

Det er et forhold, som fremhæves af flere 
praktikere, nemlig nogle mænds manglende 
erfaringer med at sætte ord på deres følelser, 
hvilket de opfatter som noget, kvinder prak-
tiserer i venskaber, og som de derfor kan  
have lettere ved at give udtryk for. Dette kan 
samtidig også tolkes som endnu en effekt af 
det hegemoniske maskulinitetsideal, hvor det 
i nogle sammenhænge kan opfattes negativt 
at vise sin følelsesmæssige sårbarhed (Hearn 
et al. 2012; de Boise and Hearn 2017). 

Mandecentret Aalborg: […] Og der er  
en stor gruppe mænd meget handikappede 
helt fra starten af, fordi de har ikke et  
ordforråd, der gør, at de kan tale med den 
kvindelige sagsbehandler og den kvindelige 
jurist, som forventer et større ordforråd, for 
det har de ofte selv. Så mændene er lidt 
bagud på point med at beskrive helt basalt, 
hvad de føler, og hvad de oplever. Og det  
er jo en kæmpe barriere kommunikations-
mæssigt, uanset hvem man skal kommuni-
kere med. Om det er en ny partner, eller  
om det er ens eks, eller om det er nede i 
Familieretshuset, eller om det er ved politiet. 
Hvis man kun kan sige ’ej, det var ikke så 
fint’, hvad dækker det så over, ikke? Så  
det kræver, at der sidder en nysgerrig fag-
person, der er klar på at afdække, hvad de 

to ord ’dårlig’ og ’fin’ dækker over. Og det er 
jo der, mange af vores mænd de står, også i 
forhold til at beskrive den vold, de udsættes 
for. De har ikke ordene til at beskrive det. 
[redigeret]

Således ses nogle mænds manglende sprog 
for dels deres følelsesliv og dels deres erfaringer 
med vold som en barriere for dem i forhold 
til at få hjælp og for, at praktikerne kan til-
passe hjælpen til deres behov. Det manglende 
sprog blev også tydeligt i fokusgruppeinter-
viewene, når nogle af praktikerne havde svært 
ved at eksemplificere, hvad det er mændene 
fortæller, de har oplevet, så praktikerne  
bliver klar over mændenes voldsudsathed. 
Her gør blandt andet praktikerne fra Baba  
og Lisegården opmærksom på, at det dels kan 
skyldes mændenes manglende sprog, men 
også kan skyldes fagpersonernes manglende 
sensitivitet i forhold dette forhold. Det vil 
sige, at udfordringerne med at italesætte 
voldserfaringer ikke nødvendigvis kun skyldes 
mændenes manglende sprog alene, men også 
den måde praktikeren spørger ind til mændenes 
erfaringer på. 

Det bør også nævnes, at enkelte praktikere har 
haft erfaringer med voldsudsatte mænd med 
kognitiv funktionsnedsættelse. Her kan funk-
tionsnedsættelsen gøre det svært for den volds-
udsatte mand at sætte ord på sin situation og 
for omverdenen at blive opmærksom på, hvad 
manden bliver udsat for. På den måde kan 
kognitiv funktionsnedsættelse gøre nogle mænd 
særligt sårbare som voldsudsatte, fordi de er 
udfordrede i forhold til at kommunikere med 
omverdenen og derigennem få adgang til hjælp. 
Den sproglige barriere er her ikke kun relateret 
til mænd, som er immigreret til Danmark, 
men også herboende mænd, hvis sproglige 
færdigheder ikke er trænet i at verbalisere 
følelser og smertefulde oplevelser som vold.

Relationelle barrierer
Vender vi blikket mod de relationelle barrierer, 
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er de relateret dels til frygt for repressalier fra 
ekspartneren og dels til frygt for repressalier 
fra egen eller partnerens familie. Den sidst-
nævnte barriere fremhæves af enkelte praktikere 
som et forhold, der er knyttet til særlige 
minoritetsgrupper, der er optaget af at bevare 
et positivt renommé i lokalsamfundet. Det 
kan være et lokalsamfund baseret på etnisk 
tilhørsforhold eller et mindre lokalsamfund 
baseret på religiøst tilhørsforhold. Her kan 
manden frygte repressalier, hvis han søger 
hjælp og fortæller andre om volden. Denne 
frygt kan både være baseret på en formod-
ning repressalier eller på konkrete trusler fra 
familie eller centrale figurer i det religiøse 
lokalsamfund. 

Enkelte praktikere har også erfaringer med 
mænd, som frygter partneren og dennes 
kapacitet til at realisere trusler både om at 
skade manden fysisk eller obstruere hans kontakt 
til fælles børn. Det kan gøre det svært at tage 
imod hjælp, fordi mændene kan være bange 
for, at det kan have konsekvenser for dem.

Samfundsmæssige barrierer
I forhold til de samfundsmæssige barrierer,  
så finder vi her to former for barrierer. Det 
drejer sig om 1) strukturelle begrænsninger  
og 2) kulturelle opfattelser af partnervold, som 
begrænser praktikeres forståelse for mænds 
voldsudsathed. De strukturelle begrænsninger, 
som fremhæves, er mangel på tilbud, som kan 
rumme komplekse sociale problemstillinger  
og voldsudsættelse/voldsudøvelse, mangel  
på tilbud til voldsudsatte mænd, som ikke er 
betinget af manglende bolig, som servicelovens 
§ 110 foreskriver, og mangel på tilbud til par, 
som ønsker at blive sammen og få hjælp til at 
stoppe voldsudøvelse. 

Flere praktikere fra mande(krise)centre og 
Center for Voldsramte møder voldsudsatte 
mænd, hvor vold i parforholdet ikke er den 
eneste problemstilling – og heller ikke altid 
den mest presserende problemstilling i forhold 

til at få hjælp. I den forbindelse fremhæves 
det, at der savnes tilbud, der, som Center for 
Voldsramte, er i stand til at tage imod mænd, 
som har psykiatriske problemer og misbrugs-
problemer. Nogle praktikere beskriver, at de 
kan have svært ved at hjælpe mændene, når 
deres problemstillinger er komplekse – for-
stået på den måde, at problemstillingerne 
både vedrører tidligere traumer fra opvækst 
og nuværende traumer fra vold i parforhold, 
og at mændenes støttebehov både er socio-
økonomiske og terapeutiske.  

Mandecentret København: Jeg synes, vi er 
blevet bedre til at spotte, hvad vi kan og 
ikke kan, men det er jo ikke altid, at man 
ved det. Hvis vi har fået nogen ind, der har 
været igennem en opvækst med anbringelser 
og misbrugsforældre og så videre, så kræver 
det jo langt mere, […] så bliver selve det 
med volden, eller hvad det nu er, der er sket 
i et parforhold, jo en meget lille del af den 
samlede krise og behov. Og der kan jeg godt 
synes, det er lidt fattigt med det tilbud,  
der er. [redigeret]

Mandecentret København har på linje med 
andre praktikere erfaringer med, at de indtager 
en form for koordinerende rolle, når det drejer 
sig om mænd, som har komplekse socio-
økonomiske og psykiske problemer. Her kan 
mændenes behov være mere komplekse og 
kræve længerevarende indsatser, end hvad 
praktikeren oplever at kunne tilbyde og videre-
henvise til. 

Omvendt oplever flere praktikere også, at det 
kan være en udfordring at hjælpe de mænd, 
hvor partnervold er den primære problem-
stilling. Her fremhæver praktikerne, at det  
er en udfordring at hjælpe mændene med  
en krisecenterplads i regi af det nuværende 
tilbud, som er rammesat af servicelovens  
§ 110, hvor adgangskravet er hjemløshed og 
ikke behov for beskyttelse, som kvindekrise-
centertilbuddet under service lovens § 109. 
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Mandekrisecenter Lolland og Guldborgsund 
beskriver, at de har etableret botilbud til 
mænd, som er voldsudsatte, og dette har de 
gjort, fordi de har set et behov for at have et 
tilbud svarende til servicelovens § 109 til mænd.

Svendebjerggård: Altså, den udfordring,  
vi har, er jo på § 109. Der må vi godt ind-
skrive en kvinde, selvom hun har en bolig. 
Når vi indskriver på § 110 er indskrivnings-
grundlaget, at de skal stå uden bolig. Så der 
har vi en udfordring […]
Guldborgsund: […] Vi har jo målgruppe-
defineret vores § 110, og den er godkendt 
af tilsynet, så da vi åbnede vores tilbud, der 
var jeg meget specifik, for jeg skulle ikke 
ind i den klemme der, så jeg var meget 
specifik med at skrive, du kan kun blive 
indskrevet som mand, hvis du er udsat for 
vold. [redigeret]

Således er der kun undtagelsesvis etableret 
tilbud, som kan ses som en pendant til kvinde-
krisecentrenes tilbud til voldsudsatte kvinder. 

Den sidste af de strukturelle begrænsninger, 
som beskrives, er manglen på tilbud til familien 
som helhed, hvor der fra begge parters side 
kan være et ønske om at etablere et familieliv 
uden vold. Her gives eksempler, hvor den 
kvindelige partner har været på kvindekrise-
center, og derfor også antages at være udsat 
for vold af manden, hvorfor det ikke vides, 
hvem der er den primære voldsudøver. I den 
forbindelse har enkelte mande(krise)centre 
erfaringer med at tilbyde samtaler til begge 
parter i et forsøg på at etablere et samarbejde, 
hvis der ønskes hjælp til at leve videre  
sammen som par. En udfordring for dette  
er dog, at der foruden Dialog mod Vold ikke 
umiddelbart er nogen offentlige tilbud,  
som er målrettet hjælp til hele familien,  
og i Dialog mod Vold kan der være op til  
to års ventetid, og dette er således en strukturel 
barriere for at kunne hjælpe en familie, når 
der er et akut behov for det.

Den anden type samfundsmæssige barrierer 
relaterer sig til kulturelle opfattelser af partner-
vold, som kan gøre det svært for mænd både  
at få anerkendelse som voldsudsatte og at få 
hjælp i den udstrækning, som voldsudsatte 
kvinder kan. Det drejer sig om, at der i myn-
dighedsregi kan være mangel på viden om og 
erfaringer med voldsudsatte mænd, og at nogle 
mænd som en konsekvens af dette kan opleve 
at blive mødt med mistro eller bebrejdelse. 
Her er det værd at fremhæve, at litteratur på 
området viser, at voldsudsatte kvinder også  
kan blive mødt med mistro og bebrejdelse 
 – fx hvorfor de ikke tidligt i parforholdet har 
forladt deres voldsudøvende partner for fx  
at passe på deres børn (Rhodes et al. 2010). 

Blandt de skandinaviske forskere og praktikere 
i alle tre lande er der erfaringer med mænd, 
som har oplevet, at deres troværdighed har 
været sat på prøve eller følt sig bebrejdet for 
deres situation. Praktikeren fra Lisegården 
beskriver, at hovedparten af de mænd, hun 
møder, føler sig afvist, dog er det uklart, i 
hvilke organisationer og/eller myndigheder 
disse afvisninger sker. 

Lisegården: Det er sådan noget, der er så 
svært, fordi det er svært for mig at skelne  
de enkelte institutioner fra hinanden, men  
i hvert fald er der mange, der henvender  
sig til mig, som har kontaktet krisecentre 
og manderådgivninger, hvor de bliver afvist. 
Hvis de refererer rigtigt til mig, så får de en 
virkelig, virkelig dårlig behandling – bliver 
nedgjort og udsat for endnu mere vold af 
den, der tager telefonen.
Interviewer: Og hvad kan den her ned-
gørelse gå ud på?
Lisegården: ’Jamen det kan jo ikke passe 
og ta’ dig nu bare sammen, og du er jo 
manden og styr dig lige eller...’ Altså, sådan 
noget fuldstændig – jeg vil kalde det absurd 
– får de at vide; ’gå nu bare hjem og få styr 
på din kone’. [redigeret]
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At blive afvist begrundes som i interview-
uddraget ovenfor ofte med referencer til 
opfattelser, der kan være formet af et hege-
monisk maskulinitetsideal, hvor det at have 
’styr på sin kone’ kan betragtes som en del af 
det at have kontrol over sin livssituation. Det 
er et ideal, som generelt kan gøre det sværere 
for mænd at indtage en position som offer, og 
særligt hvis gerningspersonen er en kvindelig 
partner (Hearn et al. 2012). Af samme grund 
er der enkelte praktikere, der beskriver, at de 
oplever, at nogle mænd ser MeToo-bevægelsen 
som en barriere for, at de kan blive set som 
ofre for partnervold.

Egmontgården: Og noget af det, der 
faktisk aktuelt spiller en ret stor rolle hos 
os, det er hele det her MeToo, der kører og 
har kørt noget tid. Det har faktisk påvirket 
mændene helt vildt, og det gør det endnu. 
Altså, de italesætter, at det endnu sværere 
for dem, fordi de ikke kan identificere sig 
med det, der bliver talt om og hele denne 
her debat. Men også at der er nogle femi-
nistiske kræfter, som kæmper en brav 
kamp, men jeg tror, at mange af mændene 
føler sig rigtig efterladt i den, fordi de 
føler ’men det er jo også kun kvinder’, og 
de har svært ved at spejle sig i det. […] 
altså så kan det måske gøre det ekstra 
svært for dem at gå ud og sige, ’jeg har 
faktisk også som mand været udsat for  
det her’, fordi hvordan vil andre reagere  
på det? […] Og vi bliver udfordret, som 
professionelle i arbejdet, fordi vores kvinder 
og de børn, de kommer jo ind og får  
psykologhjælp. Vores mænd får ikke  
nogen psykologhjælp. [redigeret] 

Her ser vi, hvordan de samfundsmæssige 
strømninger kan udfordre mændenes selv-
opfattelse som voldsudsatte, når de samtidig 
oplever at have svært ved at italesætte deres 
egen voldsudsættelse offentligt. Samtidig kan 
nogle praktikere være udfordrede i at under-
støtte mændene i deres opfattelse som volds-

udsatte, når de ikke er indskrevet med samme 
rettigheder som kvinder, der er indskrevet på 
krisecenter under servicelovens § 109. 

I den forbindelse er det relevant at se på den 
tredje og sidste samfundsmæssige barriere, 
der er knyttet til kulturelle opfattelser af 
partnervold. Således peger enkelte mande-
(krise)center-praktikere på, at det kan være 
en barriere for samarbejdet mellem krisecentre 
og organisationer, når der eksisterer forskellige 
opfattelser af partnervold. Som vi har frem-
analyseret i kapitel 2, er spørgsmålet om, 
hvad begrebet partnervold dækker over, ikke 
entydigt, og dette peger enkelte praktikere 
også selv på som en udfordring for at kunne 
hjælpe voldsudsatte mænd.

Svendebjerggård: […] Vi har også oplevet 
det, det er ikke så ofte, men nogle få gange 
oplever vi, at den mand, vi har indskrevet 
her, har en partner på et andet krisecenter, 
og det kan være en udfordring, fordi hvor-
dan tænker man på de gængse krisecentre? 
Vi er meget forskellige i vores holdninger, 
det oplever jeg jo også, når jeg er rundt på 
andre krisecentre, hvordan vi tænker om 
vold. Så der er meget forskellig praksis.  
Det er en udfordring. [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer her en central 
udfordring, der dels handler om, hvordan 
man forstår partnervold, og dels hvordan 
praksis – herunder visitationskriterier – kan 
være formet af disse forskellige opfattelser af 
vold. På den måde kan voldsudsatte mænds 
vej mod hjælp blive udfordret af, at der ikke 
er en klar afgrænsning af, hvornår de kan 
positioneres som voldsudsatte og dermed 
som berettigede til hjælp.

Dette afsnit viser, at barriererne i forhold til at 
få hjælp som voldsudsat mand udgøres af et 
komplekst samspil mellem personlige, relatio-
nelle og samfundsmæssige forhold. Personligt 
kan mændene opleve psykosociale forhold, 
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som er relateret til deres selvopfattelse, kend-
skab til rettigheder, sproglige færdigheder og 
bekymringer for mødet med omverdenen, der 
kan gøre det svært for dem at fortælle andre 
om volden. De relationelle barrierer består i 
frygt for repressalier fra partner eller familie i 
tilfælde af, at man som mand søger hjælp, som 
kan være knyttet til mindre religiøse samfund 
eller en minoritetsetnisk baggrund. Endelig 
udgør strukturelle begrænsninger i forhold  
til indretningen af tilbud til voldsudsatte/
voldsramte familier og praktikeres opfattelser 
af partnervold samfundsmæssige barrierer for 
at tilbyde mænd hjælp.

Individuelt tilpasset støtte
I dette afsnit ser vi på de erfaringer, som 
praktikerne har med at støtte de mænd, som 
de møder, der er udsat for vold. Afsnittet er 
inddelt i tre underafsnit, der behandler hen-
holdsvis de sociale, relationelle og psykiske 
støttebehov, som voldsudsatte mænd kan 
have, og som er angivet i tabel 5. Som tidligere 
beskrevet fremhæver flere praktikere, at de 
møder mænd, som kan have forskellige sociale 
problemstillinger, og vold er derfor typisk 
ikke den indledende henvendelsesårsag.  
I den forbindelse peger nogle praktikere fra 
de specialiserede organisationer på, at der 
ligger et arbejde for dem i at undersøge, om 
mændene eventuelt har oplevet partnervold. 
Centralt er det således for hovedparten af 
praktikerne, at en del af de mænd, som de 
kommer i kontakt med, henvender sig af 
andre årsager end på grund af partnervold.

Egmontgården: Altså, dem vi møder hos os, 
der er det jo ikke altid, at de kommer for at 
få hjælp for vold. De vil jo være blevet hen-
vist af en anden årsag. Så det er de færreste, 
som vi har, der kommer, fordi de er truet 
eller har oplevet voldsom umiddelbar vold. 
Det kommer tit med tiden, så jeg kan være i 
tvivl om, hvor mange af de mænd, vi har, om 
de reelt set ville have søgt hjælp, hvis de ikke 

var kommet ind under en anden præmis, 
hvis det giver mening? [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer, hvordan henven-
delsesårsagen ofte er en anden end partner-
vold for mænd på mande(krise)centrene. Dog 
er det værd at bemærke, at Dansk Stalking 
Center, Guldborgsund, Mandekrisecenter 
Lolland, Dialog mod Vold, Lisegården og 
Center for Voldsramte typisk får henvendelser 
fra voldsudsatte eller voldsudøvere, hvor der 
er en erkendt voldsproblematik. 

Dog kan der for mændene være usikkerhed 
omkring, hvor vidt det, de oplever, kan be-
grebsliggøres som vold eller stalking. Således 
bliver voldsproblematikken typisk opsporet, 
når mændene henvender sig til organisa-
tionerne med andre livsudfordringer. Som 
Egmontgården beskriver i interviewuddraget, 
kan det, at volden ikke er henvendelsesårsag, 
skyldes, at en del mænd ikke føler sig truet  
af partneren eller ikke oplever ’voldsom 
umiddelbar vold’. Det er dog uklart, hvad 
sidstnævnte form for vold dækker over. 

Når mænd opsøger hjælp hos de specialiserede 
organisationer, fremhæver praktikerne tre 
forhold, som ikke omhandler vold. Det første 
kan være, at manden står i en livskrise som  
er forårsaget af parbrud eller skilsmisse. Den 
andet kan være, at manden ønsker juridisk 
vejledning i forhold til samvær med deres 
børn eller opholdsgrundlag. Mens den tredje 
er, at manden er blevet henvist af andre enten 
i de nære relationer eller i myndighedsregi til 
mande(krise)centeret.

Når vi ser på mændenes behov, som praktikerne 
beskriver, kan vi skelne mellem tre typer af 
behov, som knytter sig til henholdsvis 1) sociale 
livsomstændigheder, 2) fastholdelse og dannelse 
af sociale relationer og 3) mental trivsel. Selv-
om vi her adskiller behovene, så kan de for  
den enkelte mand indgå i et samspil, ligesom 
behovene, ifølge praktikerne, kan være forår-
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saget af andre forhold i livet end partnervold. 
Grundlæggende er der tale om, at mændene 
qua deres forskellige livs situationer, erfaringer 
med partnervold og resurser kan have brug for 
relativt forskellige former for støtte, og derfor 
er der typisk i de specialiserede organisationer 
fokus på at tilpasse støtten så vidt muligt til 
den individuelle mands behov. 

Sociale støttebehov
De sociale behov er knyttet til sociale livs-
omstændigheder. Det vil sige behov, som er 
grundlæggende for mændenes livsførelse, 
som fx bolig, kendskab til regler og rettigheder 
og kontakt til myndigheder. For nogle mænds 

Det bør nævnes, at behovene, som beskrives, 
ikke kan ses som udtømmende for alle de 
former for behov, som mændene kan have. 
Ligesådan giver gennemgangen af praktiker-
nes måder at imødekomme disse behov på 
heller ikke et absolut billede af alle former for 
støtte, som organisationer og myndigheder 
tilbyder.

vedkommende kan behovene være knyttet  
til en ’sociale deroute’ efter en skilsmisse.  
Det kan også være mænd, som har behov for 
beskyttelse, hvor særligt mænd med minori-
tetsetnisk baggrund i prostitution fremhæves 
som socialt udsatte, eller mænd, som har 

Type af behov Støttebehov

Sociale

Behov knyttet til sociale 
livsomstændigheder.

• Krisecenterplads og hjælp til at finde egen bolig 
•  Hjælp til at organisere sin hverdag og koordinering af kontakt med 

myndigheder og organisationer 
•  Juridisk vejledning i forhold til forældremyndighed og samvær 
•  Optagelse af anmeldelse og anerkendelse af behov for hjælp i 

myndighedsregi 
•  Vejledning og beskyttelse i forbindelse med familiesammenført 

opholdsgrundlag
•  Hjælp til at betale omkostninger forbundet med at søge ’selvstændigt 

ophold’

Relationelle

Behov knyttet til at fastholde 
eller etablere relationer til 
andre.

•  Parterapi og parsamtaler, når der er et ønske om det, og det kan 
forbedre børnenes situation

•  Hjælp til at håndtere partnerens følelsesudbrud og vold 
•  Adgang til samtalegrupper for mænd, som forsat er i par forhold 

med voldsudøver 
•  Mulighed for at etablere venskaber, hvor man kan tale om følelser 

og trivsel

Psykiske

Behov knyttet til mental 
trivsel.

•  Psykologisk behandlingstilbud til mænd og børn, der kommer med 
far på krisecenter som følge af vold 

•  At møde anerkendelse og opleve at blive troet på 
•  Lære at håndtere de følelser, partnerens voldelige handlinger 

forårsager, og sætte grænser
•  Hjælp til at udvikle et sprog i forhold til følelser og voldshandlinger

Tabel 5. Oversigt over støttebehov fordelt på typer
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minoritetsetnisk baggrund, og som kan frygte 
at miste deres opholdsgrundlag, hvis de 
forlader en partner. Som noget nyt oplever 
enkelte af mande(krise)centrene også, at 
transkønnede mænd kontakter dem og kan 
være usikre på, hvilke tilbud der rummer dem 
som målgruppe. 

Nogle mænd kan henvende sig til mande-
(krise)centrene med en forventning om, at  
de ved at få hjælp til en bolig får løst deres 
udfordringer. Som en praktiker beskriver: 
’Altså, en del af mændene kommer ind og 
starter med at sige, at de skal bare have en 
bolig, for så fikser det alt. Så med tiden  
kommer der mere på’. Selvom der kan være 
behov for et midlertidigt ophold på mande-
(krise)centeret og hjælp til at få egen bolig,  
så kan der komme flere behov i takt med,  
at mændene udvikler tillid til centrenes med-
arbejdere. 

I nogle tilfælde kan mændenes situation have 
en social kompleksitet, som kræver, at praktik-
er ne indtager en koordinerende rolle i forhold 
til kontakt til forskellige myndigheder og 
organisationer, som manden er i kontakt med.

Mandekrisecentret Lolland: […] De er, 
mange af dem, meget rådvilde, står i nogle 
situationer, hvor de ikke kan finde hverken 
til højre eller til venstre, hvis man kan sige 
det sådan. De står tit i nogle meget kom-
plekse situationer, hvor der er rigtig mange 
aktører inde over, og hvor de – i de flestes 
tilfælde – har mistet overblikket fuldstæn-
digt. Så vi har meget en koordinerende 
rolle, synes jeg, i forhold til… det kan være  
i forhold til børn og unge, Familieretshuset, 
jobcenter. Der kan være noget med, at man 
skal følge op på noget rusmiddelbehandling.

Interviewuddraget fra Mandekrisecentret 
Lolland afspejler, at praktikeren siden centrets 
etablering i foråret 2020 primært har mødt 
mænd, som har haft flere sociale udfordringer 

og kontakt til flere myndigheder. Derfor får 
praktikeren, lige som praktikeren fra Center 
for Voldsramte, typisk en koordinerende 
rolle, fordi mændene har brug for at få hjælp 
til at koordinere kontakten til forskellige 
involverede myndigheder og hjælp til at 
organisere deres hverdag. 

Center for Voldsramte: […] Det vi gør, 
det er sammen med vores patient at få 
overblik over hele situationen – alle pro-
blemstillinger – også det, der umiddelbart 
slet ikke har noget med voldsudsættelse at 
gøre. Sammen med vores patient så får vi  
et overblik. Vi prioriterer og finder ud af, 
hvad er det vigtigste at få hjælp til først, og 
så rådgiver vi om relevante behandlings-, 
støtte- og hjælpeaktører andre steder  
og hjælper dem med at kommer derhen. 
[redigeret]

Som praktikeren for Center for Voldsramte 
her påpeger, så ligger der i centerets tilbud 
også en hjælp til at få overblik over kontakten 
til forskellige aktører, uanset om de har med 
voldsudsættelse at gøre eller ej, og dernæst at 
prioritere, i hvilken rækkefølge de forskellige 
tilbud og myndigheder skal involveres. I den 
forbindelse fremhæver praktikeren blandt 
andet, at det ikke altid er meningsfuldt at 
komme i et psykologforløb eller psykiatrisk 
behandling, hvis der er sociale problemstillinger 
som bolig, der ikke er på plads. 

Et andet centralt behov for mænd, som 
kontakter de specialiserede organisationer,  
er juridisk vejledning og hjælp til at få dette. 
Det kan både være i forhold til forældre-
myndighed/samvær med børn og i forhold  
til opholdsgrundlag. Det første behov for 
juridisk vejledning knytter sig både til majo-
ritetsetniske og minoritetsetniske mænd  
med børn, mens det andet behov for juridisk 
vejledning findes hos minoritetsetniske 
mænd både med og uden børn. Den juridiske 
vejledning omhandler både mændenes pligter 
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som forælder og deres rettigheder i forbindelse 
med skilsmisse. Her kan nogle mænd have 
brug for rådgivning omkring processen i 
forbindelse med afgørelser omkring samvær 
og forældremyndighed. 

Mande(krise)centrenes støtte kan bestå i at 
vejlede mændene om forløb i Familierets-
huset, skrive støtteskrivelser til myndigheder 
og ’motivere op til møder’. Her nævner en 
praktiker, at mænd kan være dårligere stillet 
juridisk end kvinder, der er på kvindekrise-
center, fordi de ikke har mulighed for at få 
psykologtimer igennem mande(krise) centeret, 
som kan ruste dem til møderne i Familierets-
huset. Af samme grund tilbyder et mande-
center psykoterapi, fordi de oplever, at sam-
værssager påvirker mændene negativt. I nogle 
mande(krise)centre tilbyder praktikerne at 
være bisiddere i møder i Familieretshuset. 
Behovet for psykisk støtte i forløbene i det 
familieretlige system, som for nogle opleves 
uretfærdige, fremhæves af flere praktikere. 
Her bliver der også lagt vægt på, at det er 
børnenes behov, som er i fokus, og at mændene 
derfor skal forberedes mentalt, så de kan 
bevare roen i situationer, som kan føles uret-
færdige. 

I den forbindelse beskriver et par praktikere 
også, at de forsøger at forklare for nogle 
mænd, hvorfor en kvindelig partner fx kan 
stille krav, som af manden kan opfattes som 
urimelige, og at hun, ligesom manden, også 
kan blive vejledt, og derfor ikke handler af 
ondt hensigt, som de har erfaringer med, at 
det kan opfattes af nogle mænd. Samtidig 
gives også eksempler på de udfordringer, der 
er forbundet ved at hjælpe mænd i samværs-
sager, idet de kun kender den ene parts version 
af det, der er foregået i parforholdet.

Egmontgården: Altså, jeg synes, at vi er ret 
udfordrede i forhold til at hjælpe med det, 
fordi det er jo netop ikke os, der skal træffe 
beslutningen, og vi sidder jo kun med den 

ene parts version. […] Vi skriver ret ofte 
støtteskrivelser fx til Familieretshuset.  
De beder om det og så videre. Vi er ret 
opmærksomme på, hvordan vores retorik  
er, eller hvordan vi skriver det, og at det er 
det, han fortæller […] hvor vi kan opleve,  
at nogle fagpersoner, kan være farvede, og 
formulere sådan ’han har gjort’, men det 
ved vi jo så reelt ikke […]. [redigeret] 

Som praktikeren fra Egmontgården her  
er inde på, så kan det for praktikerne være 
udfordrende at lave erklæringer til støtte for 
mandens perspektiv, når de kun har talt med 
manden. Praktikeren udtrykker bekymring 
for, at nogle fagpersoner i deres skriftlige 
formuleringer kan komme til at verificere den 
ene parts perspektiv i deres skrevne støtte-
erklæringer. Samtidig har enkelte praktikere 
også kendskab til, at mænds tidligere misbrug 
og voldsudøvelse kan få indflydelse på deres 
muligheder for samvær, hvilket ifølge prakti-
kerne, kan opleves som en forsættelse af 
volden, når sådanne forhold fremhæves i 
forbindelse med en samværssag. 

Mandekrisecenter: […] Og han
har været udsat for både psykisk og fysisk
vold, og han har så ikke rigtig kunne lade
være med at slå tilbage. Så det er noget værre
rod alt sammen. Men han vil rigtig gerne det
barn her. Og han har kæmpe resurser, men
han er nødt til at gå til samtale flere gange 
om ugen, og det er faktisk fordi, det er noget 
af det, der bliver brugt rigtig meget imod 
ham. […] Men alle ved, at han har haft et 
misbrug, alle ved, at han har været faldet i, 
[…] og det stresser ham ad Pommern til, 
fordi hvad nu hvis han falder i? Hvis han 
falder i, mister han så kontakten til sit barn? 
[redigeret]

Her er det sociale støttebehov relateret til at 
skulle forberede manden på møder i systemet. 
Interviewuddraget illustrerer, at også prakti-
keren har et ønske om, at manden får samvær 
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med barnet, selvom manden selv har udøvet 
fysisk vold mod sin kvindelige partner, som  
er på kvindekrisecenter. Praktikeren nævner 
også, at manden er en livlig fyr, og der  
skal ikke så meget til, før kæden falder af ’, 
hvilket indikerer, at der kan være andre 
forhold end tidligere misbrug, som indgår  
i myndighedernes vurdering af muligheden 
for samvær.

Det andet juridiske støttebehov er knyttet  
til vejledning og beskyttelse af mænd, der er 
i Danmark på familiesammenført eller 
andet betinget opholdsgrundlag. Her har 
flere af de specialiserede aktører og Integra-
tionsforvaltningen erfaringer med, at mænd 
– og kvinder, som de ofte kommer med 
eksempler på – kan have behov for vejled-
ning i reglerne for opholdsgrundlag fx efter 
skilsmisse. Nogle mænd kan opleve, at 
trussel om skilsmisse skaber en latent frygt 
for hjemsendelse til et land, som de ikke 
ønsker at bo i. Nogle mænd kan være videns-
mæssigt og økonomisk ud fordrede i at 
navigere i systemet, hvor det at skulle ændre 
i ansøgninger kan være forbundet med 
økonomiske udgifter. Det kan i nogle tilfælde 
betyde, at den voldsudsatte i sidste ende 
vender tilbage til den volds udøvende part-
ner, hvilket en praktiker har erfaret: ’det 
betyder også, at man lader sig udskrive  
ofte fra krisecentrene og vender tilbage  
i hjemmet til den voldelige partner, både  
for mænd og kvinder.’ 

Netop frygten for at miste et opholdsgrundlag 
fremhæves også i Integrationscenteret, hvor 
praktikeren oplever den rolle opholdstilladelse 
spiller for familiesammenførte og flygtninge: 
’Jeg tror ikke, at vi som samfund er klar over 
betydningen af den [opholdstilladelsen]. [...] 
for der er jo ikke nogen af os, der kunne fore-
stille sig, at der lige pludselig kunne komme  
en og rive os op med rødderne og sige, ’hov,  
for resten nu sender vi dig til Kairo, så kan  
du bo der, og så må vi se, hvordan det går.’ 

For mænd med et betinget opholdsgrundlag 
kan der være en bekymring for, at hjælp til et 
liv uden vold kan blive på bekostning af deres 
opholdsgrundlag. Denne erfaring genkendes 
også af praktikeren på det norske krisecenter.  
I Integrationsforvaltningen er fokus således på 
at opbygge tillid og prøve at skabe mulighed 
for samtaler med manden uden partneren og 
vej lede i de tilfælde, hvor praktikeren får en 
fornemmelse af, at der kan være en ulige magt-
balance i parforholdet, som kan bruges mod 
manden.

Relationelle støttebehov
De relationelle behov, som italesættes i fokus-
gruppeinterviewene, fordeler sig på to områder: 
1) parterapi og 2) venskaber. I forhold til først-
nævnte behov så er dette relateret til par, hvor 
der kan være et gensidigt ønske om at fastholde 
en parrelation, eller hvor terapien kan bidrage 
til at skabe nogle bedre rammer for samarbejde 
omkring børn. Praktikeren fra Dialog mod 
Vold beskriver, at man her kan opleve op til  
to års ventetid, og derfor ser flere praktikere  
et behov for at kunne tilbyde mænd og deres 
partner samtaleterapi, når de ønsker at fastholde 
et parforhold eller etablere en samarbejdsrela-
tion. Lisegården og tre mande(krise)centre 
beskriver, at de tilbyder parsamtaler, når der  
er et gensidigt ønske om det. Praktikeren fra 
Lisegården beskriver også, hvordan hun arbejder  
terapeutisk med at give manden redskaber til at 
kunne takle sin partners følelser og voldshand-
linger, som hun ser som en del af en ’dans’, som 
i overført betydning skal ’brydes’. Praktikeren 
oplever, at når den voldsudsatte part ikke 
længere responderer som forventet på volds-
udøveres følelser eller voldshandlinger, så 
skabes der mulighed for en ny samlivsdynamik. 

Fra enkelte af praktikerne er der tilsvarende  
et ønske om at lave tilbud til par, som  
kan komme i et decideret forløb, så der vil 
være mulighed for at gribe terapeutisk ind  
i dysfunktionelle eller voldelige samlivs-
dynamikker, før de eventuelt eskalerer. 
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Mandecentret Aalborg: […] Vi har også 
rakt hånden ud til kvindekrisecentre, og jeg 
ringer nogle gange rundt til alle krisecentre 
i Nordjylland, fordi jeg vil forsøge at etablere 
kontakt mellem to parter, hvor den ene  
af dem kunne tænkes at være på et kvinde-
krisecenter. Og det er vi faktisk lykkedes 
med, for vi har haft en beboer inde, hvis 
kone også har været på kvindekrisecenter, 
og hun har valgt at træde ud af kvindekrise-
centret, flytte derfra og tage imod vores 
hjælp til dem som par. [redigeret]

Som interviewuddraget viser, forsøger Mande-
centret Aalborg i visse tilfælde at etablere 
kontakt til en kvindelig partner, når hun er  
på kvindekrisecenter for at etablere rum for 
samtale mellem partnerne, når parret har haft 
et ønske om at blive sammen. Her savnes 
familieorienterede tilbud, mener praktikeren, 
hvilket også efterspørges af et par, der deltog  
i Lev Uden Volds undersøgelse Veje mod et 
liv uden vold, og hvor manden udøvede fysisk 
vold og havde et misbrug (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020).

Det andet relationelle behov, som træder 
frem i empirien, er behovet for at tale med 
andre mænd om erfaringer og følelser. Dette 
behov er forbundet med det, som vi tidligere 
har refereret til som det hegemoniske masku-
linitetsideal, hvor netop det at vise og tale om 
følelser kan opleves ydmygende, fordi det ses 
som udtryk for ’svaghed’ (de Boise and Hearn 
2017). At tale om livserfaringer, som er for-
bundet med traumer og negative følelser, 
oplever flere praktikere, kan være særlig svært 
for mænd sammenlignet med kvinder, fordi 
kvinder kan have nære venskaber, hvor de  
kan være vant til at lytte til og sætte ord på 
følelser. I den forbindelse erfarer enkelte 
praktikerne fra mande(krise)centrene, at 
mændene over tid udvikler deres evne til  
at italesætte følelser og trivsel.

Mandecentret København: Så nogle af 
dem [mændene] siger sådan lidt i sjov, at 
nu har vi ødelagt dem, fordi nu er de blevet 
så gode til at tale om følelser, så nu gider  
de ikke de samme kedelige venskaber, som 
de plejer at have. […] Nu har de brug for 
nogle andre, der gider at tale om ting, der  
er ægte og virkelige.

At kunne tale om ’ægte og virkelige’ ting kan 
ses som en indirekte reference til den del af 
mændenes menneskelighed, som ikke har  
fået rum tidligere – den sårbarhed, som ligger 
i de følelsesmæssige reaktioner (Sayer 2011).  
At kunne tale om følelser kan for nogle 
mænd blive en måde komme i kontakt med 
en del af deres virkelighed på, som måske 
ikke har fået plads i andre venskaber. Prakti-
keren fra Mandecentret København ser i den 
forbindelse et behov for tilbud til mænd, hvor 
de kan forsætte deres personlige udvikling 
sammen med andre mænd, når de forlader 
centeret. Flere praktikere fra både Danmark 
og Sverige har positive erfaringer med samtale-
grupper for mænd, som ikke nødvendigvis  
er udsat for partnervold, men hvor indgangs-
vinklen kan være at tale om kriser, udfordringer 
i parforholdet, følelser og rollen som mand 
og far. Et mande(krise)center har haft positive 
erfaringer med at starte ’dialoggrupper’ mere 
specifikt for voldsudsatte mænd, hvor de har 
haft mulighed for at møde andre mænd at 
spejle deres erfaringer i.

Guldborgsund: […] I 2020 har vi kørt et 
projekt, der hedder ’Sig det højt’, som også 
omfattede nogle dialoggrupper, og det var 
meget, meget interessant. Altså, mænd der 
er i parforholdet, og som løber ind i det her 
med at være udsat for psykisk vold og fysisk 
vold i hjemmet, men ikke ønsker en ind-
skrivning hos os. De ønsker noget at læne 
sig ind i og lytte til, for at høre hvordan 
andre oplever det. Det har været en kæmpe 
succes og desværre kom corona, og vi måtte 
skrue ned for de her dialoggrupper, men jeg 
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bliver kimet ned i vores telefonrådgivning 
omkring, ’hvornår starter du grupperne 
igen’. Der er et kæmpe behov. [redigeret]

Således kan der ifølge dette interviewuddrag 
være nogle voldsudsatte mænd, der efter-
spørger at kunne mødes i samtalegrupper 
uden indskrivning på et mande(krise)center.  
Guldborgssunds projekt ’Sig det højt’ kan  
ses som en pendant til det ambulante faglige 
rådgivningsforløb ’Sig det til nogen’, hvor der 
også er tilbud om rådgivning og gruppeforløb 
for voldsudsatte kvinder (danner.dk/sigdettil-
nogen). Det indikerer således, at der for nogle 
mænd kan være behov for ambulante rådgiv-
nings- og samtaleforløb.

Psykiske støttebehov
I empirien er der umiddelbart tre overordnede 
støttebehov, som er knyttet til mændenes 
mentale trivsel. Det er 1) behovet for aner-
kendelse, 2) behovet for at udvikle et sprog for 
følelseslivet og 3) terapeutisk behandling til 
mænd med ophold på et mande(krise)center 
og medfølgende børn. Anerkendelsesbehovet 
forsøges opfyldt ved at lytte til og tro på det, 
som mændene beskriver, og som for nogle 
mænd kan være formet af en tidligere oplevelse 
af ikke at blive taget alvorligt af omverdenen. 

Lisegården: De [mændene] kommer jo  
til mig, fordi de ikke har haft nogle andre 
muligheder, og så bliver de bare så lettede 
over, at jeg lytter til dem, tror dem og tager 
dem alvorligt. Det der med, hvad de har 
behov for af behandling, eller hvad de mere 
har behov for, det er jo at få at vide, at det 
ikke er dem, der galt på den. [redigeret] 

Center for Voldsramte: […] jeg tror, at  
noget af det, der går igen, det er måske  
også en søgen efter bekræftelse på, at det 
jeg har oplevet, det jeg har været udsat for, 
kan karakteriseres som et overgreb. Det er 
rigtigt nok, at det, jeg føler, er overgået mig, 
det er forkert. Det tror jeg, mange finder en 

ro i at blive bekræftet i, at det er rigtigt, du 
har søgt hjælpe, og det er rigtigt, du har 
rakt ud. Det tænker jeg i hvert fald, kan 
være en fællesnævner for nogen, men  
igen er det svært at sige noget fuldstændig 
generelt. [redigeret]

At blive troet på er, som interviewuddragene 
illustrerer et led i at bekræfte voldsudsatte 
mænd i deres virkelighedsopfattelse. Lignende 
erfaringer har andre specialiserede organi sa-
tioner også fremhævet, ligesom de ser et 
behov for at anerkende mændenes indsats 
for at bede om hjælp, fordi praktikerne kan 
opleve, at mændene savner tiltro til egen 
handlekraft. Dette kan i visse tilfælde også 
indebære at støtte dem i at finde en mening 
med livet, som for nogle kan hænge sammen 
med en følelse af at være alene med deres 
problemer, fordi de ikke tør dele dem med 
omverdenen. 

Både blandt de danske og øvrige skandinaviske 
praktikere henvises til de kulturelle metaforer 
som ’at være under tøflen’ eller ’være en tøffel-
helt’, der bruges nedsættende om en mand, 
som er underkuet af sin kvindelige partner, og 
som kan skabe en kulturel referenceramme 
for at latterliggøre den voldsudsatte mand. 

Sådanne kulturelle metaforer kan gøre det 
svært for nogle mænd at tale om deres  
problemer, hvilket kan efterlade dem med  
en følelse af ensomhed. Som en praktiker  
beskriver: ’Der er jo også mange, der er på 
kanten til selvmord – altså ’jeg har ikke noget 
at være her for mere, jeg dur ikke til noget 
som helst’. Men det er megavigtigt, at de 
forstår, at der er noget at leve for.’ Både danske 
og øvrige skandinaviske praktikere kan møde 
mænd, som ’føler sig som tabere’ eller ’svage’, 
hvilket kan tolkes som udtryk for en skam 
over ikke at kunne leve op til et hegemonisk 
maskulinitetsideal, hvor der kan være en 
forventning om at kunne klare problemer på 
egen hånd (Hearn et al. 2012).



85

Mænd udsat for partnervold 

Manscentrum: Mange af de mænd, jeg har 
mødt, er helt knust, de har dårligt selvværd, 
ingen venner, mistet kontakten til deres 
børn, alt er lort på en gang. Og de mangler 
som regel evnen til at sige ’nej’ og holde  
fast i deres egne grænser. De er meget 
sårbare på nogle områder. Og de føler 
virkelig, at de er tabere, og de hader sig  
selv for at være tabere. De føler, de har 
mistet alt maskulinitet.

Behovet for anerkendelse er, som interview-
uddraget illustrerer, således ikke alene relateret 
til deres situation og de voldserfaringer, som 
de har, men også til deres følelse af at fejle 
som mænd. I den forbindelse fremhæver 
Manscentrum, at en måde at skabe en positiv 
udvikling på i forhold til mændenes selvværd 
og følelse af handlekraft kan deltagelse i 
samtalegrupper, hvor fokus er på at konstruere 
maskulinitet på en anden måde end det 
hegemoniske ideal, hvor mænd evaluerer 
deres værd i forhold til hinanden.

Manscentrum: Jeg tror, at for at skabe 
empowerment hos dem [mænd], er grupper 
en god måde at gøre det på, fordi her kan 
du løfte noget af skammen og skylden og 
skabe en form for broderskab. Jeg kan godt 
lide de grupper, som vi har med [volds-]
udøvere. De bliver ansvarlige, de ønsker at 
ændre sig, og de sænker deres forsvar og 
bliver en form for brødre. Og det er en 
meget vigtig del af at slippe ud af, hvad jeg 
vil kalde ’the masculinity trap’, hvor alle 
mænd konkurrerer med hinanden, og alle 
er en fjende. Mange af de her mænd har 
den her attitude. Men når du får skabt et 
sammenhold mellem dem, så ændrer der 
sig noget i deres indre verden. [redigeret]

Selvom erfaringerne her er med mænd, som 
har udøvet partnervold, så er pointen, at 
’empowerment’ kan skabes ved at give mænd 
mulighed for at etablere et sammenhold, hvor 
de kan støtte hinanden i nye måder at være 

maskuline på. Dette illustrer også, hvordan 
mændenes psykiske behov ikke kan ses isoleret 
fra deres relationelle behov, og i forhold til de 
psykiske behov som praktikerne italesætter, så 
hænger disse typisk sammen med at etablere 
venskaber, hvor de kan italesætte følelser. 
Samtidig er der også enkelte andre praktikere, 
som fremhæver, at de holder fast i kønsfor-
skelle, når de adresserer forhold, som er knyttet 
til mændenes egen maskulinitetsopfattelse

Guldborgsund: Men ja, der ligger jo også 
nogle samfundsmæssige perspektiver i, 
hvordan man anser manden, og hvordan 
manden anskuer sig selv. Det jo noget af 
det, som vi taler rigtig meget om hos os. 
Mænd er jo mænd, altså forstået på den 
måde, at vi skal jo ikke feminisere dem, 
eller gør dem til noget andet, fordi de bor 
hos os. Så vi værner meget om, at der er de 
her kønsforskelle, og vi snakker også med 
mænd om ’mandeting’ kan man sige, som 
fylder hos manden. Det er rigtig meget det 
med, at når man bliver nedgjort som mand 
i forhold til sin seksualitet, så føler man  
sig endnu mere skamfuld og endnu mere 
umaskulin. [redigeret]

Interviewuddraget illustrerer, hvordan kob-
lingen mellem seksualitet og maskulinitet kan 
have en central betydning for nogle mænds 
selvopfattelse, som også er formet af det 
hegemoniske maskulinitetsideal, hvor det at 
være seksuelt aktiv giver grundlag for aner-
kendelse (Bindesbøl Holm Johansen 2019). 
Guldborgsunds opfattelse af mændenes behov 
for at tale om dette kan ses som udtryk for en 
idé om nogle essentielle kønsforskelle, som 
står i kontrast til Manscentrum, hvor fokus er 
på at udfordre idéen om en iboende essentiel 
maskulinitet.

Blandt praktikerne ses udviklingen af nogle 
mænds sprog i forhold til deres følelsesliv som 
et centralt behov, der også hænger sammen 
med mændenes behov for at have venskaber 
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og nære relationer, hvor de kan italesætte de 
svære situationer og følelser, som de kan op-
leve. Her har Mandecentret Aalborg positive 
erfaringer med at hjælpe mændene til at  
udvikle deres ordforråd i forhold til at tale  
om følelser: ’Men mændene flytter sig, når  
de fx bor hos os. De flytter sig på denne her 
skala. Og de får et større ordforråd, og så 
efterspørger de også nogle venskaber med lidt 
mere kød på. Nogle, der kan tale ind i det her 
sprog.’ Praktikeren fremhæver ligeledes det at 
kunne italesætte følelser og oplevelser som en 
betingelse for at bearbejde de kriser, som 
mændene oplever at stå i. 

I den forbindelse fremhæves også terapi som 
en nødvendighed for nogle mænd for at 
kunne bearbejde svære livserfaringer – herunder 
vold – håndtere deres følelser og kunne sætte 
grænser og skabe det en praktiker kalder ’ro 
inde i sig selv’. Nogle mande(krise)centre 
savner en mulighed for at kunne tilbyde 
psykologhjælp til mænd og de børn, som 
måtte tage ophold med deres far. Et enkelt 
mande(krise)center har valgt at tilbyde 
psyko loghjælp til mænd og børn, på trods  
af at det ikke er indskrevet i lovgivningen 
under servicelovens § 110. Men de tilbyder 
dette, hvis de erfarer, at mænd og børn har 
traumer, som kan sidestilles med traumer, der 
giver kvinder adgang til hjælp under service-
lovens § 109.

Samlet set viser dette afsnit, at praktikerne 
erfarer, at mændene, de møder, kan have 
forskellige behov for støtte, som ikke nød-
vendigvis er formet af deres voldsudsathed, 
men også kan være knyttet til tidligere livs-
erfaringer, og vold er derfor ikke nødvendig-
vis den indledende henvendelsesårsag. Prakti-
kerne forsøger derfor typisk at tilpasse deres 
hjælp til den enkelte mands individuelle 
behov. Mændenes støttebehov fordeler sig  
på tre områder. For det første kan de have 
behov, som er relateret til deres sociale livs-
førelse, såsom en bolig, kendskab til regler  

og rettigheder og kontakt til myndigheder. 
For det andet kan de have behov, som om-
handler fastholdelse og dannelse af sociale 
relationer, og som knytter sig både til parterapi 
og etablering af nye venskaber, herunder  
at kunne tale om følelser. Sidst, men ikke 
mindst, kan mændene have behov, som knytter 
sig til mental trivsel, såsom anerkendelse, 
udvikling af sprogfærdigheder for at kunne 
tale om følelseslivet og terapeutisk behand-
ling ved ophold på et mande(krise)center. 
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At have viden er centralt for at kvalitetssikre 
udviklingen af nye initiativer inden for volds-
området, og et grundlæggende fundament for 
at forstå nuancerne i fænomenet partnervold. 
Dette kapitel omhandler derfor behov for 
viden. Det er inddelt i to afsnit, som beskæf-
tiger sig med henholdsvis: 1) de ønsker, som 
interviewpersonerne har til viden, og 2) de 
videnshuller om partnervold mod mænd og 
vold i nære relationer, som vi ser på baggrund 
af de foregående kapitler. 

Behovet for viden handler således både om 
praktikernes konkrete ønsker til viden og 
udbredelse af viden, og om vores perspektiver 
på frembringelse af ny viden, der kan nuancere 
forståelser på området samt kvalificere den 
måde, vi forstår og taler om partnervold på, 
med henblik på at begrænse opfattelser, som 
ikke hviler på et vidensbaseret grundlag. 

’Det er sådan en gammel skrøne,  
der hænger fast’ – praktikernes  
anbefalinger til viden
I samtlige interview med både praktikere  
og forskere har vi spurgt til, om de savner 
viden i forhold til partnervold mod mænd. 
Både praktikere og forskere indgår som 
interview personer i dette studie qua deres 
praksis baserede og forskningsbaserede  
viden, og det giver dem et særligt udgangs-
punkt for at pege på, hvilken viden der kan 
være behov for i samfundet generelt, og hvil-
ken viden de selv efterspørger mere specifikt. 
Samtidig har de også på meget forskelligarte-
de erfaringer, hvilket vi har beskrevet i kapitel 
1, hvor nogle møder mænd udsat for partner-
vold og andre ingen erfaring har. Overordnet 
set fordeler interviewpersonernes efterspørgsel 
på viden sig i tre kategorier.

•  Samfundsmæssig oplysning for at ned-
bryde kønsstereotyper.

•  Udbrede kendskab til rettigheder og pligter 
i forhold samvær og forældremyndighed.

•  Undersøgelser, der kan understøtte  
praksis.

Praktikernes og forskernes ønsker til viden 
fordeler sig således mellem behov for ud-
bredelse af eksisterende viden og behov for 
nye undersøgelser, som kan bidrage til at 
styrke praksis på området.

Samfundsmæssig oplysning for at nedbryde 
kønsstereotyper om partnervold
For flere praktikere er der et ønske om folke-
oplysning, som kan udfordre det kønsstereo-
type billede af voldsudsat og voldsudøver  
som henholdsvis en kvinde og en mand.  
Der gives forskellige eksempler på, hvordan 
dette kan gøres. Det kan være ved at sikre  
en repræsenta tion af voldsudsatte mænd i 
medieproducerede udsendelser om partner-
vold og i undervisning af fagpersoner samt 
ved, at voldsudsatte mænd selv bidrager med 
en stemme i offentlige debatter.

Egmontgården: […] vi har tit talt om, at 
der lidt mangler nogle stemmer fra mændene 
i samfundsdebatten, og det er nok det, der 
berører os mest i vores arbejde, fordi ja, det 
gør det sværere for mændene at søge hjælp, 
og vi kan jo ikke hjælpe dem, hvis de ikke 
er her. Så det er sådan helt derfra, at vi ser 
den største udfordring, tror jeg. Det er 
sådan hele samfundsdebatten, retorikken og 
det tabu, der er omkring at være voldsramt 
mand. [redigeret]

Blandt flere interviewpersoner er der en 
opfattelse af, at det, der forhindrer mænd 
udsat for partnervold i at søge hjælp, er, at de 
kan have sværere ved at opsøge støtte, når de 
ikke ser sig selv repræsenterede som ofre for 
partnervold. Det kan bidrage til at skabe et 
tabu – det vil sige gøre det skamfuldt for 
mænd at tale om. 

At blive udsat for vold af en partner er –  
uanset køn – forbundet med skam, fordi  
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hos patienter, der kan være tegn på fysisk og 
seksuel vold. Dette ville også indirekte kunne 
bidrage til at øge det generelle vidensniveau  
i samfundet, idet muligheden for at bedrive 
forskning på baggrund af oplysningerne i 
sundhedsregisteret afhænger af, at de sunds-
faglige praktikere registrerer skader som vold 
og relation til voldsudøver. 

Den manglende opmærksomhed på og viden 
om partnervold mod mænd i det offentlige 
italesættes blandt et par af praktikerne som et 
ligestillingsmæssigt problem på to forskellige 
måder: for det første, at voldsudsatte mænd 
ikke er juridisk ligestillet med voldsudsatte 
kvinder efter servicelovens § 109, for det 
andet, at partnervold opfattes som et køns-
mæssigt problem, der står i kontrast til flere 
af praktikernes erfaringer med, at partnervold 
kan ramme kvinder og mænd på lige måder. 
Som praktikeren fra Svendebjerggård fx 
påpeger: ’Vi skal have den der viden ud. Vi er 
meget mere ligestillede med de her problem-
stillinger i dagens samfund.’ Oplysning hand-
ler derfor både om at sikre lige berettigelse til 
hjælp for voldsudsatte mænd og kvinder og  
at sikre forståelse for lighed i voldserfaringer. 

I den forbindelse finder vi i nærværende  
pilotstudie – i tråd med andre undersøgelser 
– at mænds erfaringer med partnervold er 
mangfoldige, og at de både kan ligne og 
adskille sig fra kvinders erfaringer med part-
nervold, ligesom de også tager form efter de 
kulturelle og reelle kønsforskelle mellem 
mænd og kvinder (Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020; Bindesbøl Holm Johansen, Nymand 
Frederiksen, and Simonsen 2021), hvorfor 
oplysning i samfundet også må formidle 
denne kompleksitet og tilbuddene indrettes 
derefter. 

Udbrede kendskab til rettigheder og pligter 
i forhold samvær og forældremyndighed
Et andet vidensbehov, som italesættes af to 
praktikere, er viden om mænds rettigheder  

det indebærer at fortælle, at ens nærmeste 
behandler en på en uværdig måde. Men 
blandt praktikerne er der en opfattelse af, at 
følelsen af skam ikke alene knytter sig til 
voldsudsættelsen, men også det forhold, at 
det at blive udsat for vold af en kvindelig eller 
mandlig partner kolliderer med en hegemo-
nisk maskulinitetsopfattelse (Bindesbøl 
Holm Johansen, Nymand Frederiksen, and 
Simonsen 2021). Praktikerne antager således, 
at der vil være flere mænd, som søger hjælp  
i forbindelse med partnervold, hvis det blev 
mere tydeligt i den offentlige debat, at man 
også som mand kan blive udsat for vold af  
en partner. For eksempel beskriver et par af 
de specialiserede praktikere, at psykisk vold 
fylder mere hos de mænd, der henvender  
sig nu, end det gjorde hos de mænd, der 
henvendte sig førhen. På nogle mande(krise)
centre oplever de også i højere grad end 
tidligere, at mænd er i stand til at sætte  
ord på de psykiske voldshandlinger, hvilket 
praktikerne tilskriver eksempler på psykisk 
vold i medierne.  

Mandecentret Aalborg: […] I dag er der 
mænd, der ringer og siger: ’Jeg har hørt 
noget i radioen, eller jeg så jer i TV, og jeg 
tror egentlig, det måske er mig, der er udsat 
for noget psykisk vold. Hun [partneren] 
siger, jeg er voldelig over for hende, men jeg 
tror faktisk, at det er mig, der er udsat for 
vold.’ Og så kan de sætte nogle ord på, fordi 
de har hørt noget i radioen eller set noget 
på TV.  

Praktikeren beskriver således, hvordan det at 
høre andre mænd fortælle om deres oplevelser 
med vold kan gøre dem opmærksomme på, at 
de også kan være udsat for voldsformer som 
psykisk vold, der typisk kan være sværere  
at identificere end fysisk vold. Behovet for 
oplysning om forskellige former for vold 
italesættes også af praktikeren fra Center for 
Voldsramte, der ser et behov for at øge op-
mærksomheden i sundhedsvæsenet på skader 
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liv, er et problem, der er udbredt i det danske 
samfund. Dette pilotstudie kan dog ikke 
hverken be- eller afkræfte denne antagelse  
på basis af vores empiri og med dette under-
søgelsesdesign. Det er praktikerens opfattelse, 
at mangelfuld indsigt i de juridiske rammer 
omkring samvær og bopæl kan lede til situa-
tioner, hvor fædrene bliver vejledt skævt i 
forhold til den situation, de egentlig ønsker. 

Mandecentret Aalborg: […] Vi har mødt 
mange mænd herinde, som har opsøgt de 
rigtige fagpersoner på det rigtige tidspunkt, 
men fået decideret fuldstændig tåbelig 
rådgivning. For eksempel en far, der ringer 
ind og siger: ’Jeg er rigtig bekymret, for jeg 
vil gerne se mit barn, og mor er væk, og jeg 
mener faktisk, jeg er den bedste til at passe 
på barnet’, og så siger fagpersoner ’du skal 
søge om samvær’. Nej, det gudhjælpemig 
han ikke skal, fordi så placerer han sig selv  
i samværsforældrerollen. Det han skal gå 
efter, det er en bopæl, og det får man ikke, 
hvis man selv har valgt at kalde sig selv for 
samværsforælder. Så der er så meget uhel-
dig rådgivning. 

Men den ’uheldige’ rådgivning er ikke kun 
noget, mænd er ude for, for ifølge Mande-
centret Aalborg kan det samme ske i forhold 
til de kvinder, som er på kvindekrisecenter, 
som er ekspartnere til mænd på mandecentret, 
og som måtte ønske hjælp til at opretholde 
en kontakt til manden. Også oplevelser med 
ikke at møde forståelse og empati kan skyldes 
manglende viden blandt de fagpersoner, der 
fx skal tage imod en anmeldelse fra en volds-
udsat mand eller vejlede i forbindelse med 
skilsmisse. 

Hos Mandecentret Aalborg er de bekendt 
med forskellige former for vold, mænd kan 
opleve, som de ikke mener, omverdenen 
kender til og derfor heller ikke kan vise for-
ståelse for. Som praktikeren beskriver: ’Der er 
noget uvidenhed helt faktuelt om, hvad det er 

i forhold til forældremyndighed og samvær. 
Det fremhæves som et behov, som er knyttet 
til de brugere, de møder – uanset om de har 
oplevet vold i parforholdet. Der er derfor ikke 
tale om et behov, som knytter sig til volds-
ramte mænd specifikt. Mandecentret Aalborg 
giver flere eksempler på mænd, som ikke 
kender deres rettigheder, og praktikeren 
oplever, at fagpersoner, som skal rådgive  
om dette i fx Familieretshuset og blandt 
socialrådgivere i kommunalt regi og private 
advokater, ikke nødvendigvis giver mænd 
den, ifølge praktikeren, mest hensigtsmæssige 
rådgivning. I den forbindelse fremhæves, at 
selvom rådgivningen gives med ønsket om at 
hjælpe, kan det få negative konsekvenser for 
manden, hvis han får rådgivning, som kan 
påvirke hans mulighed for forældremyndig-
hed eller samvær negativt. Dette kan efter 
praktikerens opfattelse skyldes et generelt 
manglende kendskab til voldsudsatte mænd 
og manglende kendskab til lovgivningen på 
det familieretlige område. 

Mandecentret Aalborg: […] Der er nogle 
mænd, de lever simpelthen i et juridisk 
vakuum omkring, hvad de må og kan, og 
hvilke rettigheder de har, så længe de lever 
sammen som familie, og de kender da slet 
ikke deres rettigheder eller muligheder eller 
børnenes rettigheder eller muligheder i en 
eventuel skilsmisse. Der er megamange 
danskere, der ikke kender til børns initiativ-
ret – at når børn er 10 år, så får de en helt 
særlig juridisk rettighed. De fleste danskere 
har en misopfattelse af, at når børn er 12 år, 
er der vist nok noget med, at så må de selv 
bestemme, hvor de må bo. Det er sådan en 
gammel skrøne, der hænger fast. Så der er 
en generel uvidenhed både hjemme i hr. og 
fru Danmarks stuer, men det er der også 
blandt fagpersoner. 

Således antager praktikeren, at manglende 
kendskab til de juridiske rammer, som gælder 
for både børn og voksne i forhold til familie-
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partneren, men derimod handlinger efter 
parforholdets opløsning og på foranledning 
af fagpersoner. Interviewuddraget vidner 
således om, at der er behov for at adskille 1) 
forsættelse af partnervold efter parforholds-
brud og 2) konflikter omkring børn efter 
parforholdsbrud, som ikke er relateret til vold 
i parforholdet. Der kan derfor være behov for 
et sted, der kan tilbyde juridisk rådgivning 
tilpasset den enkelte sags kompleksitet.

Undersøgelser der kan understøtte praksis
Interview med praktikerne viser, at der er flere 
ønsker til undersøgelser og dataind samling, 
som kan benyttes til at understøtte praksis på 
området, ikke alene i forbindelse med partner-
vold mod mænd, men i forbindelse med  
familier med vold i bred forstand. Mandekrise-
centrene Guldborgssund og Svendebjerggård 
giver begge udtryk for et ønske om at kunne 
registrere mænd og deres børn, som er på 
krisecenter som følge af partnervold, på lige 
fod med den registreringspraksis, som de har 
for kvinder på krisecentrene.

Guldborgsund: […] men indberetningerne 
for mænd, de ser jo væsentligt anderledes 
ud, end det, vi skal lave i forhold til kvin-
derne. Det er jo også en måde at samle 
viden og datagenerere på, og det synes jeg 
er meget mangelfuldt, fordi det er jo det, 
der skaber alle de her mange mørketal, for 
pokker. 

Som praktikeren i interviewuddraget peger 
på, er registreringerne netop en måde at 
skabe et vidensgrundlag på, og det opleves 
ikke meningsfuldt for praktikerne kun at 
skulle registrere for det ene køn, når de  
oplever, at kvinderne og mændene kan have 
samme henvendelsesårsag og grundlag for 
ophold på krisecentret. Samtidig er der en 
erkendelse hos begge praktikere af, at regi-
streringen bør tage afsæt i de lovgivnings-
mæssige rammer for ophold på krisecentre-
ne, hvor der i dag er forskellige rammer for 

for en vold, mænd udsættes for, og så er der 
også sådan en generel uvidenhed i samfundet 
omkring, hvad må, skal, kan og bør en mand 
juridisk set gøre for at beskytte sig selv og 
sine børn’. Således fremhæves her to videns-
huller, som både kan handle om to forskellige 
grupper af mænd, og mænd som oplever 
begge dele. Behovet for ’faktuel viden’ skal 
samtidig ses i relation til, at Mandecentret 
Aalborg ikke arbejder ud fra en afgrænset 
definition af (partner)vold, men i stedet har 
en vid opfattelse af, hvad der kan kategori-
seres som vold. 

Mandecentret Aalborg: Og så tænker du 
[interviewer] måske: ’Hvordan kommer 
vold ind i det billede?’ Ja, hvis der er noget, 
som mænd føler som værende et angreb på 
hele deres farrolle og identitet som far, så er 
det, hvis de i deres e-boks får at vide, at nu 
er der en, der har søgt den fulde forældre-
myndighed. Det er er noget af den værste 
psykiske vold, som mændene oplever. Så 
bliver de i den grad ført ud på et sidespor 
som far. Er jeg virkelig ikke engang god 
nok til at have del i forældremyndigheden? 
Og tit bunder den ansøgning fra en kvinde 
i fejlagtig rådgivning og uvidenhed. Så det 
er en vold, vi kunne undgå, hvis der var 
bedre rådgivning omkring, hvornår bør 
man egentlig søge om at få den fulde for-
ældremyndighed, for det gør man faktisk 
ikke ret tit. Men vi ser tit kvinder gøre det, 
fordi de er blevet vejledt forkert. Så skal jeg 
bruge enorm meget tid og energi på at 
berolige manden og forklare ham, at det 
højst sandsynlig faktisk handler om en 
misforståelse, og at denne her kvinde slet 
ikke er så ond, som han tror, hun er, men 
hun er faktisk rådet og vejledt forkert eller 
uhensigtsmæssigt. 

Praktikeren giver her udtryk for en opfattelse 
af, at den ’værste psykiske vold’, som mænd 
kan udsættes for, ikke er voldshandlinger, 
som foregår i et parforhold og begået af 
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Her lægges der vægt på, at der blandt andet 
er behov for at forstå, hvordan mænd for-
holder sig til det at kunne udvise sårbarhed 
og give udtryk for deres følelser i relationer  
til andre mænd. 

Dette afsnit viser, at ønsker og idéer til ny 
viden, som nogle forskere og praktikere har 
haft, fordeler sig inden for tre områder. Det 
første område drejer sig om at udbrede viden 
i samfundet med henblik på at udfordre det 
kønsstereotype billede af voldsudsat og volds-
udøver som henholdsvis en kvinde og en 
mand. Her er forslag til, at dette kan gøres 
gennem medieproducerede udsendelser om 
partnervold, via undervisning af fagpersoner 
og ved, at voldsudsatte mænd selv bidrager 
med en stemme i offentlige debatter. Det 
andet område fremhæves af to praktikere  
og handler om at udbrede kendskab til rettig-
heder og pligter i forhold samvær og forældre-
myndighed. Her peger pilotstudiet på, at  
der kan være behov for at tilpasse juridisk 
rådgivning til, om der har været partnervold  
i parforholdet, eller om der er tale om uenig-
hed omkring børn efter parforholdsbrud 
uden forudgående vold. Det tredje område 
handler om ønsker til undersøgelser og  
dataindsamling, som kan benyttes til at  
understøtte praksis på området – ikke alene  
i forhold til partnervold mod mænd, men i 
forhold til familier med vold i bred forstand.

At udforske og favne det komplekse 
– videnshuller på området
På baggrund af de fremanalyserede fund i de 
foregående kapitler præsenteres i dette afsnit 
videnshuller, som vi finder centrale at udfylde 
for at kvalificere forståelsen af partnervold som 
fænomen og derigennem begrænse opfattelser, 
som ikke hviler på et videns baseret grundlag. 
Vi vil her pege på fire spørgsmål, som vi ser 
som grundlæggende på vejen mod en nuanceret 
forståelse af partnervold, som vi identificerer 
på baggrund af de foregående kapitler. 

tilbud jævnfør henholdsvis § 109 og § 110  
i serviceloven. 

Det bør fremhæves, at validiteten i data-
grundlaget og dermed eventuelle analyser, 
som kan genereres ud fra registerdata på 
området, vil afhænge af, at registrerings-
praksis for kvinders og mænds ophold på 
krisecentrene er den samme. Det kræver fx  
en ensartet opfattelse af fænomenet partner-
vold og vold i nære relationer som grundlag 
for dataindberetning. 

Ønsket om ny viden er ikke kun rettet mod 
ændringer i rammerne for registrerings-
praksis, men også mod undersøgelser, som 
dels kan understøtte en familiebaseret tilgang 
til at bekæmpe fremtidig vold, og dels en 
kønsbaseret tilgang til at støtte mænd i ud-
viklingen af måder at være mand på. For flere 
af mande(krise)centrene er der således et 
ønske om et tættere samarbejde med kvinde-
krisecentre med henblik på også at kunne 
samarbejde om at bevare familien som en 
enhed i de tilfælde, hvor det er meningsfuldt 
for parterne.

Mandecentret Aalborg: […] Jeg ville jo 
ønske, at der var et supergodt samarbejde 
mellem kvindekrisecentre og mandecentre 
og mandekrisecenteret på Lolland, der 
gjorde, at hver gang der er de her familier, 
så kunne vi gå sammen om at hjælpe dem. 
Gå sammen om at finde ud af, er der noget, 
der skal repareres her, eller er der noget, der 
skal stoppes og afvikles på bedst tænkelig 
måde. Der drømmer jeg om, at der når vi 
hen om 5-10 år. 

Samtidig peger flere af de skandinaviske 
praktikere og forskere på, at der er behov for 
at forstå, hvordan de kulturelle opfattelser af 
køn også skaber de individuelle erfaringer, 
mænd har som henholdsvis ofre for og ud-
øvere af partnervold – og vold i bred forstand 
– og nogle gange som både ofre og udøvere. 
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Dette pilotstudie viser, at der blandt praktikere 
er forskellige opfattelser af både partnervold 
og vold som fænomener. Det betyder, at der 
vil være forskellige opfattelser af, hvem der 
kan tilhøre målgruppen ’voldsudsatte mænd’ 
og dermed få adgang til de tilbud, der kan 
følge med. Dette kan være en udfordring for 
samarbejdet mellem forskellige aktører, som 
enkelte praktikere selv påpeger.

I Danmark har vi ingen officiel definition  
af partnervold som fænomen. Internationalt  
set definerer Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) partnervold som ’behaviour by  
an intimate partner or ex-partner that causes 
physical, sexual or psychological harm, inclu-
ding physical aggression, sexual coercion, 
psychological abuse and controlling behaviours’. 
WHO lægger således vægt på, at handlingerne 
medfører skade, men intentionen med hand-
lingen har ikke umiddelbart betydning for 
definitionen af partnervold, og dermed indgår 
den situationelle og relationelle kontekst ikke 
i vurderingen. 

Dette gør disse kontekster til gengæld i den 
typologi, som sociolog Michael P. Johnson 
har udviklet for at begrebssætte forskellige 
former for partnervold. Her lægges blandt 
andet vægt på, om handlingerne har til  
formål at kontrollere den ene part, eller om 
de sker som følge af en situationel konflikt 
( Johnson 2008b). Samtidig har vi erfaringer 
fra den tidligere undersøgelse Veje mod et liv 
uden vold om, at voldshandlinger, der opstår  
i en situationsbestemt konflikt, over tid  
indirekte kan kontrollere en partner, fordi 
kvinden eller manden, der oplever at være 
voldsudsat, vil navigere efter voldsudøverens 
sindsstemning. 

Som vi har set i dette pilot studie, kan op-
fattelsen af, hvad partnervold som begreb 
dækker over, og hvad der generelt set kan 
kaldes vold, være forskellig, og hvile på for-
skellige kriterier. Det betyder, at der i praksis 

De tre første spørgsmål har været ramme-
sættende for dette pilotstudie, men resultaterne 
i dette studie er ikke tilstrækkelige for at  
give et fyldestgørende vidensgrundlag for  
at besvare dem. Der er derfor behov for at 
undersøge disse spørgsmål i bredere forstand, 
end hvad rammerne for dette pilotstudie 
tillader. Det fjerde spørgsmål rejser vi, fordi 
samvær med barnet/børnene har en central 
placering i praktikernes erfaringer med 
mænds voldsudsathed, men vi savner viden 
om relationen mellem far og barn, hvordan 
faderen oplever børnenes behov, og hvordan 
børnene oplever processen efter bruddet. De 
fire områder, hvor vi ser et øget vidensbehov 
på baggrund af nærværende pilotstudie, er:

•  Hvordan afgrænses partnervold i praksis?
•  Hvad dækker gensidighed i voldsudøvelse 

over i praksis?
•  Hvilken betydning spiller sårbarhedsfor-

hold for vold i nære relationer?
•  Hvordan oplever mænd rollen som far og 

børnenes behov, når der er vold i familien?

De fire spørgsmål adresseres separat i de 
efterfølgende fire underafsnit. De fire behov 
er alene baseret på resultater, der er fremstillet 
i de foregående kapitler, og spørgsmålene er 
derfor ikke udtryk for den viden om partner-
vold mod mænd, der måtte savnes generelt set.

Hvordan afgrænses partnervold i praksis?
Definitioner er noget, vi som mennesker 
konstruerer. De er dynamiske forstået på  
den måde, at de kan ændre sig i takt med 
samfundsmæssige strømninger og i takt med, 
at vi vidensmæssigt når til ny erkendelse og 
indsigt i menneskers livserfaringer. Definitio-
ner har den funktion, at de skaber grundlaget 
for en fælles forståelse af et fænomen som 
partnervold og dermed et fælles normativt 
udgangspunkt. For at etablere dette fælles 
udgangspunkt, er vi afhængige af at have en 
samstemmende opfattelse af, hvad begrebet 
partnervold dækker over. 
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parforhold med nogen form af gensidighed  
i voldsudøvelse og voldsudsættelse. Som vi 
fremanalyserer her i pilotstudiet, så er der 
umiddelbart forskellige opfattelser af, hvilke 
måder gensidighed kan udspille sig på i 
parforholdet. Det betyder, at ligesom der 
blandt praktikerne ikke findes en samstem-
mende opfattelse af begrebet partnervold, 
findes der umiddelbart heller ikke en sam-
stemmende opfattelse af, hvornår og under 
hvilke omstændigheder der er tale om gen-
sidighed i voldsudøvelse og voldsudsættelse. 

Som vi har fremhævet i kapitel 2, afsnittet 
’Partnervold – det ’mudrede’ billede’, finder  
vi i den nordiske litteratur på området for-
skellige situationelle kontekster for gensidig-
hed i fysisk og psykisk magtudøvelse som  
kan være: voldshandlinger som respons på 
partnerens vold, magtudøvelse i selvforsvar  
og voldshandlinger uden forudgående  
handling fra partneren (Nybergh, Enander,
and Krantz 2016; Lien, Lorentzen, and
Staalesen 2017a; Fjell 2013; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Oxford Research 2019; 
Sørensen 2020; Grøvdal and Jonassen 2015). 
Således kan praktikernes henvisning til  
’gensidig vold’ referere til relativt forskellige 
forhold omkring mændenes egen magtud-
øvelse. Det rejser spørgsmål, som dette pilot-
studie ikke kan besvare, som handler om at 
undersøge, hvornår negativ magtudøvelse  
er vold, og hvilken betydning afhængighed 
mellem parterne hensigten med handlingerne 
og effekten af disse har for praktikernes 
opfattelse af gensidighed i voldsudøvelsen. 
Dette er således centralt for ligesom med 
partnervold at kunne udvikle en samstem-
mende opfattelse af, hvad begrebet ’gensidig 
vold’ dækker over, og dermed sikre, at gen-
sidighedsbegrebet opfattes og anvendes til  
at referere til lignende sociale fænomener.

kan være forskellige opfattelser af, hvornår en 
mand – eller kvinde – opfattes at være udsat 
for partnervold. 

At have et fælles sprog for vold er både cen-
tralt for mændene, som skal kunne italesætte 
deres erfaringer, og centralt for at etablere en 
fælles forståelse på tværs af organisationer og 
myndigheder af partnervold som fænomen, 
og hvordan det er knyttet til psykiske, rela-
tionelle og kulturelle forhold. Uden en klar 
afgrænsning af partnervold kan der være 
risiko for at begrebet udvandes, og dette  
kan potentielt set lede til kommunikative 
misforståelser, når begrebet anvendes til at 
henvise til forskellige empiriske fænomener. 
Som en praktiker på peger: ’[…] ja, hvornår 
skal vi definere noget som vold? Jeg synes, at 
det er vigtigt, at det ikke er alt, der er vold.’ 
Dette korte interview uddrag peger på det 
behov, der er for at undersøge, hvordan part-
nervold opfattes af praktikere, der arbejder 
med henholdsvis mænd og kvinder, som 
bliver udsat for og udøver vold, og hvilke 
kriterier de i praksis anvender for at skelne 
mellem parforhold med vold og parforhold, 
hvor der er en dysfunktionel samlivsdynamik, 
men ikke er tale om vold, og hvor man derfor 
heller ikke kan gives tilbud rettet mod volds-
udsatte. Dette gælder både blandt speciali-
serede organisa tioner og myndigheder som 
politiet og Familieretshuset. Dette inkluderer 
også at undersøge, hvordan der i praksis 
skelnes mellem 1) forsættelse af partnervold 
efter parforholdsbrud, og 2) uenighed om-
kring børn efter parforholdsbrud, som ikke  
er relateret til vold i parforholdet. 

Hvad dækker gensidig vold i voldsudøvelse 
over i praksis?
Hovedparten af de danske praktikere har 
erfaringer med mænd, der har været i et 

2  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women, besøgt 23. februar, 2021 
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den voldsudsatte mand og hans børn. Rollen 
som far og samvær med børnene er fremtræ-
dende i hovedparten af praktikernes erfaringer, 
og enkelte af praktikerne fremhæver, at ud-
fordringerne ikke alene ligger samarbejdet 
omkring fælles børn efter parbrud, men også 
i myndighedernes beslutningsprocesser og 
afgørelser i forbindelse med dette, som også 
kan opfattes som vold af nogle mænd. 

I den forbindelse savner vi indsigt i, hvordan 
mænd oplever børnenes behov, hvordan 
relationen til børnene har været inden og 
efter parbruddet, og om der har været vold i 
parforholdet inden bruddet. Der savnes også 
nuanceret indsigt i, under hvilke omstændig-
heder mændene oplever samværsprocesserne 
og partnerens og myndighedernes rolle i 
dette som voldsudøvelse, hvilket praktikere 
og et par norske forskere har erfaringer med, 
at nogle mænd kan opleve. Endelig ser vi  
på baggrund af nogle af de norske forskere  
og undersøgelser på området et behov for  
at undersøge, hvad myndighederne ligger 
vægt på i vurderingerne af og beslutningerne  
omkring samvær – herunder deres opfattelse 
og afgrænsning af partnervold (Eriksen and 
Sætre 2011; Bjørnholt and Rosten 2020).

Samlet set peger vi i dette afsnit på fire huller 
i den nuværende viden om partnervold mod 
mænd, som vi finder i dette studie. De to 
første vidensbehov omhandler, hvordan 
praktikere både i specialiserede organisationer 
og myndigheder afgrænser partnervold, og 
gensidighed i voldsudøvelse i praksis. Dette 
har betydning både for kommunikationen 
omkring partnervold på tværs af organisationer 
og myndigheder og for, hvem der har adgang 
til positionen som ’voldsudsat’ og dermed de 
tilbud, som kan følge med. Det tredje videns-
behov handler om at undersøge, hvordan 
forhold knyttet til mænds sociale identitet  
og livsvilkår i samspil med samfundsmæssige 
strukturer kan forme mænds sårbarhed i 
forhold til partnervold og vold i nære rela-

Hvilken rolle spiller sårbarhedsforhold for 
vold i nære relationer?
Praktikernes erfaringer viser, at de møder 
forskellige grupper af mænd, som kan være 
berørt af partnervold og vold fra andre relati-
oner og kan være sårbare i forhold til at få 
adgang til hjælp. På trods af dette har prakti-
kernes beskrivelser af vold ofte haft fokus på 
heteroseksuelle mænds erfaringer med vold 
fra en kvindelig partner, som de har børn 
med. De tre norske forskere peger på, at 
partnervold er et mangfoldigt fænomen, der 
som konsekvens må udforskes i et mangfol-
dighedsperspektiv – ikke kun i forhold til 
mænd med på tværs af køn. Mænd kan, som 
praktikernes erfaringer viser, opleve at blive 
udsat for partnervold på forskellige måder.  
I den forbindelse kan dimensioner af mænds 
sociale identitet og livsvilkår få betydning  
for den vold, som de kan blive udsat for, de 
følgevirkninger volden kan have for dem, 
samt deres muligheder for at få hjælp. 

De foregående kapitler illustrerer, at prakti-
kerne kan møde mænd, hvis etnicitet, religiøse 
tilhørsforhold, funktionsevne, seksuelle orien-
tering, kønsidentitet og sociale livsvilkår kan 
forme deres erfaringer med partnervold og 
gøre dem særligt sårbare i forhold til dette. 
Med sårbarhed mener vi mere udsatte i 
forhold til følgevirkningerne af partnervold, 
hvilke resurser de har til rådighed som volds-
udsatte, og hvilke muligheder de har for at få 
adgang til disse resurser (Sundström 2016). 
Vi ser derfor et behov for at undersøge nær-
mere, hvordan forskellige forhold knyttet til 
mænds sociale identitet og livsvilkår i samspil 
med samfundsmæssige strukturer kan forme 
mænds sårbarhed i forhold til partnervold og 
vold i nære relationer i bred forstand.

Hvordan oplever mænd rollen som far og 
børnenes behov, når der er vold i familien?
Det fjerde og sidste område, som vi ønsker  
at fremhæve i dette pilotstudie, hvor vi ser et 
behov for mere viden, er forholdet mellem 
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tioner. Det fjerde og sidste vidensbehov 
omhandler samvær med barnet/børn efter 
parbrud, hvor vi savner viden om relationen 
mellem far og barn, hvordan faderen oplever 
børnenes behov, og hvordan børnene oplever 
processen efter bruddet, samt hvad myndig-
heder lægger vægt på i vurderingerne af og 
beslutningerne omkring samvær. 
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Det overordnede formål med dette pilotstu-
die har været at undersøge, hvilke erfaringer 
praktikere i Danmark har med mænd udsat 
for partnervold, og sætte dem i perspektiv  
til erfaringer fra forskere og praktikere fra 
Sverige og Norge. Analysen hviler således 
først og fremmest på fokusgruppeinterview 
med 17 danske praktikere, og sekundært med 
ni individuelle interview med seks forskere 
og tre praktikere fra Sverige og Norge.

I pilotstudiet har praktikere og forskere 
forskelligartede erfaringer med mænd og 
partnervold. Nogle af de danske praktikere 
har ingen erfaringer med mænd udsat for 
partnervold, mens andre har flere års erfaring 
med at møde mænd udsat for forskellige 
former for vold af partneren eller andre nære 
relationer. De mænd, praktikerne møder, 
udgør en heterogen gruppe, som kan variere  
i forhold til alder, seksuel orientering, køns-
identitet, etnicitet, socioøkonomisk grundlag, 
opholdsgrundlag og opvækstvilkår. Det er 
forhold, som kan gøre mændene sårbare i 
forhold til, hvilken vold de oplever, hvilke 
resurser de har til rådighed og deres mulighed 
for at få adgang til hjælp. 

Overordnet set finder vi, at psykisk vold er 
den voldsform, som praktikerne erfarer, at 
mænd hyppigst oplever. Der er få konkrete 
beskrivelser af mænds erfaringer med dette, 
men der gives overordnede beskrivelser af 
psykisk vold som nedværdigende behandling, 
kontrol og kritik af forældreevner og masku-
linitet. Mænd kan også opleve trusler fra 
partneren om at obstruere muligheden for 
samvær i tilfælde af parbrud. Selvom flere 
praktikere beskriver mænd udsat for fysisk 
vold, er eksemplerne på fysisk partnervold få 
og kan bestå i voldshandlinger såsom spark, 
slag og at få kastet genstande mod sig eller 
fysisk vold eller trusler om dette fra andre 
mænd i partnerens netværk. Seksuel vold er 
der flere eksempler på fra både mandlige og 
kvindelige partnere, men hvor der fra mand-

lige partnere kan være tale om voldtægt, er 
der fra kvindelige partnere tale om verbal 
seksuel vold bestående i at nedgøre og håne 
mandens seksuelle præstationer eller at presse 
ham til seksuel aktivitet. 

Karakteren af voldshandlingerne kan være 
formet af forskellige sårbarhedsforhold knyttet 
til mandens sociale identitet og livsvilkår, og 
derfor peger vi i pilotstudiet på nødvendig-
heden af have et intersektionalitetsperspektiv 
for at forstå samspillet mellem sårbarheds-
forhold og mænds forskelligartede erfaringer 
med partnervold. Samtidig indikerer prakti-
kernes erfaringer, at det fysiske styrkeforhold 
kan have indflydelse på, hvordan nogle mænd 
erfarer partnervold, mens andre kan opleve,  
at partnerens vold medfører et psykisk ulige 
magtforhold. Nogle mænd reagerer med 
fysisk vold eller modstand, men for praktikerne 
kan det være en udfordring at vurdere, om 
der er tale om gensidighed i voldsudøvelsen, 
når de typisk kun hører mandens perspektiv.

Et centralt fund i dette pilotstudie er, at 
partnervold og vold som begreber kan referere 
til forskellige erfaringer, der i nogle tilfælde 
kan udfordre afgrænsningen af, hvilke sociale 
fænomener der bør inkluderes under be-
greberne. Overordnet set kan vi konkludere, 
at der er forskellig praksis for, hvornår mænd 
vurderes voldsudsatte, fordi der grundlæggende 
ikke er en samstemmende opfattelse af, hvad 
der kan betegnes som vold eller partnervold. 
For en del af de danske praktikere er vold 
kendetegnet ved at være en form for negativ 
magtudøvelse, der er baseret på en udnyttelse 
af mændenes sårbarhed. Nogle praktikere 
begrebsliggør dog også handlinger som vold 
alene på baggrund af den negative effekt, 
manden erfarer, at handlingerne kan have, 
uanset om disse er begået af en partner, en 
myndighed eller en praktiker. 

Vi kan kon kludere, at opfattelsen af partner-
vold særligt udfordres af tilfælde, hvor det 1) 
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er uklart, hvem der primært er udsat for vold, 
og hvem der primært udøver vold, og 2) er 
uklart, om handlinger i forbindelse med 
samværssager, er baseret på en faglig vurde-
ring. I den forbindelse kan opfattelsen af 
vold være uafhængig af, om der har været 
vold i par forholdet forinden, og det ud-
fordrer, at begrebet partnervold henviser til 
noget, der foregår i et parforhold. Vi finder 
derfor, at nogle praktikere har erfaringer, som 
udfordrer betingelserne for, hvad der kan 
begrebslig gøres som partnervold.

Dette fund har også betydning for, hvad der 
kan identificeres som direkte følgevirkninger 
og støttebehov efter partnervold. Vi kan 
konkludere, at de følgevirkninger, som prak-
tikerne møder, kan være relateret både til 
voldsudsættelse og til tidligere negative  
livs erfaringer. Og det er ikke altid tydeligt  
for praktikerne – eller mændene, de møder 
 – at vurdere, om der er en kausal sammen-
hæng mellem erfaringer med partnervold  
og mændenes støttebehov. 

Skam spiller en helt central rolle både som 
følgevirkning og barriere for at få hjælp som 
voldsudsat mand, og her viser dette pilotstudie, 
at skam ikke alene er en følelse, som kan 
relatere sig til voldsudsættelse, men også  
er en følelse, som er formet af kulturelle 
forventninger til det at leve som mand.  
Det kan være forventninger om at håndtere 
problemer på egen hånd, ikke at tale om 
svære følelser, at have kontrol med sin livs-
situation og at kunne forsørge sin familie.  
De kulturelle forventninger former både 
mænds selvopfattelse og omgivelsernes op-
fattelse af manden og hans håndtering af sin 
livssituation – herunder partnervold. Vi kan 
derfor konkludere, at mænds erfaringer med 
partnervold – uanset om det er som ofre  
eller udøvere – ikke kan forstås løsrevet fra  
de kulturelle forventninger, de møder, og  
genskaber i forhold til maskulinitet. 

Det, praktikerne møder, er mænd, der har 
behov for hjælp til sociale livsforhold, til at 
fastholde og etablere relationer til andre og til 
at få en bedre mental trivsel ved blandt andet 
at kunne sætte ord på og dele deres følelsesliv 
med andre mænd. Vi kan konkludere, at 
følgevirkninger af partnervold kan være 
formet af forhold som etnicitet, religiøst 
tilhørsforhold, socioøkonomisk position, 
funktionsevne, opholdsgrundlag og opvækst-
vilkår, ligesom støttebehov tilsvarende kan 
være påvirket af disse forhold. Som konse-
kvens af dette tilpasser praktikerne typisk 
deres hjælp og støtte til den individuelle 
mands behov inden for handlerummet af 
deres organisation eller myndighed. 

Dette pilotstudie har sine begrænsninger 
grundet fokusgruppeinterviewmetodens 
format, hvor vi ikke altid har haft mulighed 
for at afklare, om praktikernes erfaringer 
knyttede sig til partnervold eller andre former 
for vold i nære relationer, ligesom vi ikke har 
fået udfoldet, hvad nogle beskrivelser som 
’psykisk pres’ eller at være ’hægtet af ’ dækker 
over. Blandt interviewpersonerne peges der 
også på, hvordan viden vil kunne gøre en 
forskel for området partnervold mod mænd. 
Det drejer sig om at udbrede viden i samfundet, 
der kan vise mænd som voldsudsatte, at 
udbrede kendskab til rettigheder og pligter  
i forhold samvær og forældremyndighed og 
at udvikle dataindsamling, som kan under-
støtte praksis på området familier med vold  
i bred forstand. Vi konkluderer på baggrund 
af nærværende studie, at mænds erfaringer 
med partnervold er mangfoldige, hvorfor 
oplysning i samfundet også må formidle 
denne kompleksitet og tilbuddene må ind-
rettes derefter.

På baggrund af pilotstudiet finder vi, at der 
særligt er fire områder, hvor vi ser et behov 
for at udvikle et vidensgrundlag for at fremme 
arbejdet med vold i nære relationer. Helt 
centralt er behovet for at undersøge, hvordan 
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praktikere i organisationer og myndigheder 
afgrænser partnervold og gensidighed i volds-
udøvelse i praksis. Dette har både betydning 
for kommunikationen omkring partnervold 
på tværs af organisationer og myndigheder  
og betydning for, hvem der kan indtage 
positionen som ’voldsudsat’ og dermed har 
adgang til de tilbud, som kan følge med. 
Mangfoldigheden i mændenes erfaringer og 
livssituationer betyder også, at der er behov 
for at undersøge, hvordan forhold knyttet til 
mænds sociale identitet og livsvilkår i samspil 
med samfundsmæssige strukturer kan forme 
sårbarhed i forhold til partnervold. Sidst, men 
ikke mindst, ser vi et behov for at få et nuan-
ceret vidensgrundlag om forældres samvær 
med barnet/børn efter parbrud fra forældre, 
børns og myndigheders perspektiv.  
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Organisation Erfaringsgrundlag

Norge

NKVTS Forskeren er ansat ved NKVTS og har arbejdet på et forsk
ningsprojekt omkring køn, ligestilling og magt, hvor opdraget 
var at finde frem til betydningen af køn i parforhold. Forskeren 
har publiceret flere rapporter, bogkapitler og videnskabelige 
artikler baseret på projektet.

NKVTS Forskeren er ansat ved NKVTS og har lavet flere kvalitative 
forskningsprojekter om mænd udsat for partnervold, blandt 
andet om deres anvendelse af krisecentre, mænd og kvinders 
anmeldelsestilbøjelighed i forhold til partnervold og deres 
møde med systemet.

Bergen Universitet Forskeren er ansat på Bergen Universitet og har arbejdet med 
vold mod kvinder i praksis. I forskningsregi har forskeren 
gennemført en kvalitativ undersøgelse om partnervold mod 
heteroseksuelle mænd og publiceret en artikel og en bog på 
baggrund af dette studie.

Selvstændig Den tidligere forsker har forsket i sammenhængen mellem 
maskulinitet og voldsudøvelse og har publiceret en kvalitativ 
undersøgelse om mænd udsat for partnervold.

Reform Reform er en politisk uafhængig stiftelse, som arbejder for at 
inkludere mænd i ligestillingsarbejdet. Reform har en lands
dækkende telefonlinje siden 2000 og har samtaletilbud i 
organisationen. Siden 2003 har Reform arbejdet med vold i 
nære relationer i Norge.

Krisecenter Krisecenteret har en afdeling for kvinder og en afdeling for 
mænd. Siden krisecenterloven i 2010 har de modtaget mænd 
udsat for vold i nære relationer. De møder hvert år omkring 
5060 mænd udsat for vold i nære relationer, heraf er 30 
procent udsat for vold fra en partner.

Sverige

Linné Universitet Forskeren er i gang med et kvalitativt ph.d.projekt om volds
udsatte mænd og har tidligere arbejdet med kommunale 
analyser af kvinder og børns behov i forhold til vold i familien.

Mansjouren Mansjouren er en forening, der har eksisteret siden 1970’erne 
som pendant til kvinnojourer. Foreningen har tilbud til mænd, 
som har behov for nogle at tale med. De har en telefonlinje, en 
ugentlig samtalegruppe, individuelle samtaler og parterapi.

Manscentrum – Kriscentrum  
för män

Manscentrum er rettet mod at hjælpe mænd i krise i bred 
forstand, og de har arbejdet med voldsudsatte og voldsud
øvende mænd i 32 år. De møder primært udøvere, men møder 
også mænd i parforholdskriser og skilsmisser uden vold. I 
Manscentrum møder de alle slags mænd.

Oversigt over interviewpersonernes erfaringsgrundlag fordelt på organisation
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Organisation Erfaringsgrundlag

Danmark

Dialog mod Vold Dialog mod Vold er en organisation under nonprofit NGO’en 
Askovfonden. Dialog mod Vold tilbyder behandling til voldsud
øvere og deres familier. Her tilbydes primært terapi til mænd 
og kvinder, der udøver vold, men den voldsudsatte partner og 
børnene kan også få behandling.

Krisecenter
Guldborgsund

Guldborgsund er et selvejende tilbud til voldsudsatte kvinder 
og børn under Servicelovens § 109 og har fire pladser til volds
udsatte mænd under Servicelovens § 110, som kun er til mænd 
udsat for vold. Det er under § 110tilbuddet, at interview
personen møder mænd udsat for partnervold, samt i deres 
ambulante rådgivning. De har haft 100 procent belægning i 
perioden på de fire pladser til mænd.

Svendebjerggård Svendebjerggård har tilbud til voldsudsatte kvinder og børn 
under Servicelovens § 109 og indskriver under Servicelovens  
§ 110 mænd og kvinder, som er hjemløse eller har sociale 
vanskeligheder. Det er i forbindelse med § 110tilbuddet, at 
interviewpersonerne møder mænd udsat for partnervold.

Mandecentret Esbjerg, Aalborg, 
Frederiksberg og København

Mandecentret er et selskab under Fundamentet, der siden 
2006 har tilbudt gratis personlig rådgivning til mænd i forbin
delse med skilsmisse og parbrud, samvær med børn samt vold 
i parforholdet. Selskabet driver syv centre fordelt i hele landet. 
På centrene kan de have daglig kontakt med mænd udsat  
for partnervold og i forbindelse med parbrud, heri er også 
gengangere, som ringer flere gange. På centrene kan de have 
nogle mænd boende under Servicelovens § 110, og derudover 
har de forskellige tilbud som gruppeforløb og individuelle 
samtaler.

Egmontgården Egmontgården er et kommunalt krisecenter for voldsramte 
kvinder (Servicelovens § 109) og udsatte familier (Service
lovens § 110). Målgruppen for Servicelovens § 110 er enlige 
forsørgere, og de møder både mænd, som har været udsat  
for vold fra partner, og mænd, som ikke har.

Dansk Stalking Center Dansk Stalking Center er en forening, der siden 2015 har 
fungeret som et videns, rådgivnings og behandlingscenter 
for udsatte og udøvere af stalking. Her arbejder de med både 
udsatte og udøvere af stalking, og nogle oplever stalking fra  
en ekspartner.

Mandekrisecenter Lolland Mandekrisecentret Lolland er et nyoprettet selskab per 1. maj 
2020. Centeret henvender sig specifikt til mænd udsat for vold 
af en partner og har fire pladser til mænd.

Center for Voldsramte Center for Voldsramte er et regionalt ambulant tilbud til volds
udsatte borgere i Region Hovedstaden med en lægefaglig 
tilgang til voldsudsatte. Centeret får et par henvendelser om 
måneden fra mænd udsat for vold.
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Organisation Erfaringsgrundlag

Danmark

Lisegården Lisegården er en privat praksis etableret af læge og terapeut 
Lise Seidelin, som er målrettet kvinder og mænd, som er udsat 
for eller udøver vold. Praksissen har eksisteret i 30 år. Hun 
møder primært voldsudsatte og både kvinder og mænd. 
Antallet af voldsudsatte mænd svinger fra flere opkald om 
dagen til ingen i perioder.

Center for Voldtægtsofre Center for Voldtægtsofre er et offentligt tværfagligt behand
lingstilbud til unge og voksne, der har været udsat for vold
tægt, forsøg på voldtægt eller andre enkeltstående overgreb. 
På centeret har de nogle få erfaringer med mænd udsat for 
seksuelt overgreb. Interviewpersonen estimerer, at de møder  
én mand om året, som bliver udsat for seksuel vold af en (eks)
partner.

Baba – fordi far er vigtig Baba er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar. Baba 
arbejder med fædres deltagelse i deres børns liv – særligt 
blandt mænd med minoritetsetnisk baggrund. De har omkring 
180 frivillige fordelt over 12 områder i landet. Her tilbydes 
mænd blandt andet samtalegrupper kaldet ’Babarum’, hvor  
de kan møde andre mænd og tale om udfordringer/dilemmaer. 
Det estimeres, at de hver måned i gennemsnit møder et par 
mænd, der har været udsat for vold fra en partner.

Sabaah Sabaah er forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for 
LGBT+personer med minoritetsetnisk baggrund, og som 
tilbyder rådgivning til målgruppen. Her tilbydes samtalegrupper  
i Sabaah og personlig og psykologisk rådgivning. Interview
personen har ikke erfaring med mænd, der udsættes for 
partnervold, men møder mænd og kvinder, der udsættes  
for æresrelateret vold.

Kommune Interviewpersonen er ansat i et job og integrationscenter.  
Her møder de udlændinge, som kommer til Danmark for at 
blive familiesammenført med en herboende borger. Interview
personen har mødt mænd, der udsættes for trusler om hjem
sendelse, fordi de er afhængige af deres kvindelige partner 
som opholdsgrundlag. Interviewpersonen har mødt fire mænd, 
der har været udsat for det, vedkommende vurderer som 
psykisk partnervold.

Politi Hos politiet møder de borgere, når de ønsker at anmelde en 
sag. Interviewpersonen har ikke mødt mænd udsat for partner
vold, men har en kollega, som har haft en erfaring. Siden 
fokusgruppeinterviewet oplyser interviewpersonen, at de har 
haft et par sager med mænd, som har anmeldt deres kvindelige 
partner for vold.
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Mænd udsat for partnervold 

CASE I

Thomas er gennem otte år blevet nedgjort og ydmyget og fortæller, at hele hans liv er kontrolleret af 
partneren. Hun tjekker bl.a. hans telefon, computer og taske. Han siger, at hun må være ’psykisk syg’. 
De kommer især op at skændes, før de skal sove, og det ender tit med, at hun slår ham hårdt med 
knytnæveslag i ansigtet, hvor han prøver at afværge slagene. Hun fortæller ham, at det er hans egen 
skyld, og at det er forsvarligt, at hun slår, når han trækker sig fra hende. Nogle gange dikterer hun, at 
han skal stille sig foran hende, hvorefter hun hiver ned i hans bukser og håner hans pik. Hun siger, at 
hun vil forlade ham, og at han ikke får sine to drenge at se, hvis ikke han føjer hende seksuelt.

CASE II

Ashraf ringer til Lev Uden Volds juridiske rådgivning. Han beskriver, at hans kone og hendes familie 
ofte kritiserer ham. Han får ofte at vide, at han ikke tjener penge nok, og hun bliver også tit sur, hvis 
han kommer senere hjem end aftalt fra arbejde eller besøg hos venner. Ashraf kom til Danmark fra 
Libanon for seks år siden og arbejder som civilingeniør. Nogle gange truer Ashrafs kone med skilsmisse, 
når hun bliver vred. En skilsmisse kan betyde, at Ashraf kan miste sit opholdsgrundlag.

CASE III

Kasper kontakter Lev Uden Volds hotline. Han er meget frustreret. Han skulle i dag have hentet sin 
datter i børnehaven, det havde han glædet sig meget til. Da han i går mødte op i børnehaven, havde 
hans ekskone allerede hentet datteren og var kørt i et lejet sommerhus sammen med datteren. Kasper 
kan ikke få kontakt til dem, og han ved ikke, hvor sommerhuset ligger. Det er ikke første gang, at 
Kaspers ekskone henter deres datter, når det er hans tur til samvær. Da han for et år siden gik fra 
hende, truede hun også med, at hvis han gjorde det, ville han ikke få lov at se sin datter. Han har fået 
bevilget samvær i Familieretshuset, men ved ikke, hvad han skal stille op, når hun ikke overholder de 
fælles aftaler.

CASE IV

Malik fortæller, at han har været sammen min sin kæreste Daniel i 2 år. Siden de blev kærester, har 
Maliks familie ikke villet se ham. Flere af hans venner har også taget afstand til ham. De venner, han nu 
har, er oprindeligt Daniels venner. Malik tør derfor ikke snakke med sine venner om, hvordan han har 
det. Daniel har et meget stort temperament og kan blive utrolig jaloux, når de er sammen med andre. 
Han bliver også tit vred på Malik, hvis han ikke har lyst til sex, når Daniel har. Det ender derfor tit med, 
at de har sex, selvom Malik ikke har lyst, eller på måder, som Malik ikke vil. Malik er derfor ked af den 
måde, deres forhold har udviklet sig på, men samtidig er Daniel den eneste relation, han har tilbage.

Vignetter anvendt i fokusgruppeinterview
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Lev Uden Vold
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv
1553 København V
kontakt@levudenvold.dk
Tlf. 3151 4441
CVR: 38677519

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

eller kontakt os på:


