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Dette litteraturstudie er den første i en række 
af undersøgelser, som Lev Uden Vold 
gennem fører med henblik på at udvide  
vidensniveauet om partnervold mod mænd. 
Arbejdet med dette litteraturstudie blev 
påbegyndt i september 2020 og afsluttet i 
januar 2021 og har haft til formål at beskrive 
den nordiske – primært forskningsbaserede 
– viden om partnervold mod mænd. Rapporten 
hviler på en gennemgang af 69 studier fra 
Danmark, Norge, Sverige og Finland.
   
Partnervold mod mænd er et forholdsvis nyt 
vidensfelt, og vi har set et behov for at have et 
overblik over den nordiske viden på område. 
Dels for at få kendskab til den eksisterende 
viden på området og dels for at kvalificere 
og nuancere forståelsen af mænds erfaringer 
med partnervold. Litteraturstudiet giver et 
indblik i, hvilken viden vi har om forskellig-
hederne i mænds partnervoldserfaringer, 
giver indsigt i forskelle og ligheder mellem 
mænds og kvinders partnervoldserfaringer  
og peger på videnshuller inden for området 
partnervold mod mænd og vold i nære rela-
tioner i bredere forstand. 

Litteraturstudiet henvender sig til politikere, 
forskere og fagfolk både i og udenfor volds-
området, som ønsker at blive klogere på den 
viden, der er tilgængelig på området, og få et 
indblik i mænds erfaringer med partnervold. 
Det er vores håb, at denne gennemgang af 
litteratur kan være et skridt på vejen.

For at kvalitetssikre indholdet har litteratur-
studiet været i eksternt review ved professor 
Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi 
og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

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

God læselyst. 

Sine Gregersen
Direktør, Lev Uden Vold

Forord
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Vold kan defineres på forskellige måder, som 
tager farve af kulturelle forståelser, samfunds-
mæssige strømninger og forskernes teoretiske 
positioneringer. I litteraturstudiet tager vi 
udgangspunkt i forfatternes og forskernes 
egne forståelser og afgrænsninger af vold. 

På trods af forskellige og skiftende opfattelser 
af vold, er der grundlæggende en normativ 
dimension i afgrænsningen af voldelige 
handlinger. Det vil sige, at når en handling 
kategoriseres som vold, er det typisk på bag-
grund af en bred enighed i samfundet om, at 
handlingerne er negative – ikke kun fordi vi 
har besluttet det, men fordi handlingerne har 
konsekvenser for det enkelte menneske, som 
udsættes for dem (Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020; Sayer 2011). 

Vold i nære relationer henviser i litteratur-
gennemgangen til en paraplybetegnelse for 
voldsudsættelse begået af en nærtstående.  
Det kan være en partner, forældre, et voksent 
barn, andre familiemedlemmer eller menne-
sker, som på forskellig vis skal drage omsorg 
for den voldsudsatte (Bindesbøl Holm  
Johansen et al. 2020). Partnervold er således 
en form for vold i nære relationer. 

Generel voldsudsættelse henviser til ud-
sættelse for vold uanset relation til udøveren. 
Her kan både indgå nære relationer, bekendte 
som kollegaer og fremmede. 

Sårbarhed er et begreb, vi anvender for at 
kunne rammesætte, hvordan mænd kan være 
marginaliserede på forskellige måder som 
voldsudsatte. Vi forstår sårbarhed ud fra tre 
dimensioner: 1) Hvor udsat man er i forhold 
til partnervold, 2) Hvor sårbar man er i for-
hold følgevirkningerne af partnervold og 3) 
Hvilke resurser man har til rådighed som 
voldsudsat - herunder muligheden for adgang 
til disse resurser (Sundström 2016). 

Intersektionalitet er et teoretisk begreb, der 
refererer til den måde, hvorpå dimensioner  
af vores identitet som køn, etnicitet, klasse  
og livsvilkår som opvækst og funktions-
nedsættelse kan spille sammen og forstærke 
hinanden og øge vores tilbøjelighed til  
at opleve diskrimination og privilegier  
i samfundet (Crenshaw 1990). 

I litteraturstudiet anvender vi det inter-
sektionelle perspektiv som en ramme for at 
forstå, hvordan mænd kan være sårbare som 
voldsudsatte på forskellige måder, som kan 
være påvirket af, hvordan de er positioneret  
i samfundet i forhold til seksuel orientering, 
etnicitet, alder, funktionsevne og vold  
i opvæksten herunder socioøkonomiske 
vilkår. 

I litteraturstudiet hjælper det intersektionelle 
perspektiv os til at se, hvordan dimensioner af 
mænds sociale identitet og livsvilkår kan gøre 

Begrebsafklaring
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forskellige grupper af voldsudsatte mænd 
særligt sårbare i forhold til risikoen for vold, 
oplevelse af følgevirkninger og adgang til 
hjælp og støtte. 

Hegemonisk maskulinitet er et teoretisk 
begreb, der benyttes i flere af de undersøgelser, 
som indgår i litteraturstudiet. Begrebet hen-
viser til et normativt ideal for maskuli nitet, 
og dermed hvordan mænd bør agere. Det vil 
sige, at hegemonisk maskulinitet er et begreb 
for nogle kulturelle forventninger til, hvordan 
”rigtige mænd” agerer. 

Disse kulturelle forventninger til maskuline 
væremåder og værdier står typisk i modsæt-
ning til det, der opfattes som kvindeligt, og 
de karakteristika, som forbindes med det 
hegemoniske maskulinitetsideal, vil være 
placeret hierarkisk over andre former for 
maskulinitet og femininitet generelt. 

At være fysisk stærk, ikke vise følsomhed, 
have kontrol og være selvforsøgende er typisk 
væremåder knyttet til det hegemoniske  
maskulinitetsideal i den vestlige kultur.  
Det er centralt at være opmærksom på, at  
det er et kulturelt ideal, som kun en minoritet 
af mænd vil udøve i praksis (Connell and  
Messerschmidt 2005). 
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Baggrund og formål
Gennem det sidste årti er der kommet en 
øget samfundsmæssig interesse og et større 
fokus på partnervold mod mænd i Danmark. 
Således indeholdt den nationale handlings-
plan for voldsområdet fra 2010 en efter-
spørgsel på viden om mænd, der udsættes  
for vold fra en partner (Regeringen 2010).

Indenfor de senere år er der også etableret 
flere rådgivnings- og krisecentertilbud, som 
har fokus på mænd udsat for partnervold. 
Endnu er der i Danmark kun gennemført 
enkelte undersøgelser og vidensopsamlinger, 
der specifikt omhandler partnervold mod 
mænd.

Formålet med litteraturstudiet er at under-
søge, hvilke undersøgelser og vidensopsam-
linger der findes i Norden om partnervold 
mod mænd med henblik på at beskrive det 
eksisterende nordiske vidensgrundlag samt 
at identificere, hvor der er behov for mere 
viden.

Metode
Litteraturstudiet er baseret på en systemati-
seret litteratursøgning efter danske, svenske, 
norske og finske undersøgelser i en række 
udvalgte forskningsdatabaser suppleret  
med kædesøgning, hvor der findes litteratur 
gennem referencer i artikler, rapporter og 
undersøgelser på området. 

Hovedfokus i litteratursøgningen har været 
på nordiske undersøgelser, som afdækker 
mænds erfaringer med partnervold herunder 
karakteren af volden og følgevirkninger samt 
mænds håndtering af de behov, som opstår i 
kølvandet på volden. I alt indgår 69 publika-
tioner, som hovedsageligt udgøres af kvanti-
tative omfangsundersøgelser og kvalitative 
undersøgelser med voldsudsatte mænd og 
fagpersoner i kontakt hermed. 

Af sprogmæssige hensyn har vi afgrænset den 
nordiske kontekst til Danmark, Sverige og 
Norge og kun søgt efter litteratur fra Finland 
på engelsk. Island, Færøerne og Grønland har 
vi således ikke søgt systematisk efter litteratur 
fra, og vi er heller ikke stødt på undersøgelser 
om partnervold mod mænd fra Island,  
Færøerne og Grønland i vores gennemgang 
af litteratur fra de øvrige lande.

Karakteristik af den nordiske litteratur 
Dette kapitel giver en karakteristik af den 
litteratur, som vi har fundet om partnervold 
mod mænd både som nordisk forsknings-/ 
vidensfelt og som nationalt forsknings-/ 
vidensfelt i Danmark, Sverige og Norge. 
Kapitlet viser: 

•  Litteraturstudiet hviler på 21 publikationer 
fra Danmark, 29 publikationer fra Norge, 
17 publikationer fra Sverige og to engelsk-
sprogede publikationer fra Finland. 

Resumé
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•  På tværs af de nordiske lande er det den 
forskningsbaserede litteratur, som er 
dominerende, hvilket indikerer en høj 
kvalitet, idet denne form for publikationer 
typisk underkastes peer-review. Omfanget 
af undersøgelser fra styrelser, konsulent-
huse og private organisationer er relativt 
begrænset, ligesom der kun er få erfarings-
opsamlinger fra aktører indenfor volds-
feltet.  

•  Samlet set er der fundet relativt få  
publikationer, der specifikt omhandler 
partnervold mod mænd. Norge er i den 
forbindelse det af de nordiske lande, som 
har publiceret flest studier heraf. Der er 
desuden få komparative kvalitative studier 
af mænds og kvinders partnervolds-
erfaringer. 

Forekomsten af partnervold mod 
mænd
Dette kapitel beskriver omfanget af partner-
vold mod mænd og kvinder, anlægger et 
kønsperspektiv på resultaterne og gennemgår 
metoderefleksioner, som er væsentlige for 
fortolkningen af de tal, som fremgår af stati-
stikkerne. Kapitlet viser:

•  På tværs af de nordiske lande er psykisk 
vold den mest udbredte form for partner-
vold for mænd og kvinder. Derefter 
kommer fysisk partnervold, mens seksuel 
partnervold er mindst udbredt. Overord-
net set viser de danske og den svenske 
omfangsundersøgelse, at mænd er mindre 
udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold, 
end kvinder er.

•  Omfangsstudierne og supplerende  
analyser viser, at der er væsentlige køns-
forskelle i sammenhængene mellem 
forskellige former for vold, karakteren  
af voldshandlingerne og frygt for skade 
og drab. 

•  For en mindre andel af de voldsudsatte 
mænd kan der være en tendens til sammen-
hæng mellem flere voldsformer. 

Mænds partnervoldserfaringer 
Dette kapitel beskriver, hvad litteraturen viser 
om karakteren af den vold, som mænd kan 
opleve fra en partner, parforholdsdynamikker 
og magtforhold, måder at reagere på partner-
vold på og sammenhænge mellem partner-
vold, maskulinitet og offerrolle, som går igen 
i litteraturen. Kapitlet viser:

•  I litteraturen er der talrige beskrivelser af 
de psykiske og fysiske voldshandlinger, 
som mænd kan blive udsat for, men der er 
kun få beskrivelser af materiel, økonomisk 
og seksuel vold. Der er beskrivelser af, at 
mænd i et heteroseksuelle parforhold kan 
blive udsat for grov fysisk vold og varie-
rende grad af kontrol fra deres kvindelige 
partner, ligesom der er beskrivelser af 
handlinger, som udfordrer afgrænsningen 
af psykisk vold som fænomen.

•  Gennemgangen af litteraturen viser, at 
dér hvor mænds partnervoldserfaringer 
blandt andet adskiller sig fra kvinders er  
i forhold til seksuel vold og beskyldninger 
om voldsudøvelse, som mænd henholds-
vis er mindre og mere tilbøjelige til at 
opleve end kvinder.

•  Litteraturen viser, at mænd kan reagere, 
både når de udsættes for vold og forebyg-
gende, for at undgå at partneren reagerer 
voldeligt. I litteraturen er der også be-
skrivelser af, hvordan voldsudsatte mænd 
forholder sig forskelligt til selv at anvende 
vold. Således kan nogle udøve gensidig 
vold, respondere med vold på partnerens 
voldsudøvelse eller bevidst afholde sig fra 
at anvende fysisk magt for ikke at skade 
partneren.
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•  Litteraturstudiet viser, at mænds reaktions-
mønstre kan være formet af kulturelle 
forventninger til mænd om at være i 
stand til at klare problemerne selv, at 
kunne forsvare sig selv og at have kontrol. 
De kulturelle forventninger kan både 
udfordre mænds opfattelse af sig selv som 
voldsudsat og omverdenens opfattelse 
heraf. Mænds selvopfattelser og mødet 
med omverdenen bærer præg af, at volds-
offer-voldsudøver-relationen er formet af 
et konstrueret kønsmæssigt sårbarheds-
forhold, hvor kvinder i tilfælde af partner-
vold kan have lettere adgang til offer -
positionen.

Partnervold i et intersektionelt  
perspektiv
Dette kapitel omhandler den nordiske litte-
ratur, som har undersøgt sammenhængen 
mellem partnervold og seksuel orientering, 
minoritetsetnisk baggrund, funktionsnedsæt-
telser, senioralder og vold i opvæksten. Med 
andre ord belyser kapitlet, hvordan forskellige 
dimensioner af mænds sociale identitet og 
livsvilkår kan forme deres erfaringer med 
partnervold, og i nogle tilfælde stille dem i en 
særlig sårbar position i forhold til vold fra en 
partner og hjælp fra omverdenen. 

•  Gennemgangen af litteraturen, som 
belyser sammenhængen mellem partner-
vold og seksuel orientering, etnicitet, 
funktionsevne, alderdom og vold i op-
væksten, viser, at der er yderst begrænset 
viden om partnervold og samspillet 
mellem de førnævnte forhold.

•  Litteraturen om samkønnet partnervold 
peger på, at heteronormative samfunds-
strukturer kan forme karakteren af den 
vold som homo-og biseksuelle mænd (og 
kvinder) kan udsættes for, ligesom det 
kan påvirke deres vej til hjælp.

•  Litteraturen om minoritetsetniske mænd 
og partnervold er yderst sparsom, men 
nogle studier peger på, at de er overre-
præsenterede blandt mænd på krisecentre 
i Danmark og kan være særligt sårbare på 
grund af usikkert opholdsgrundlag, 
manglende netværk og manglende viden 
om samfundets opbygning.

•  Litteraturen om mænd og kvinder med 
funktionsnedsættelse viser, at funktions-
nedsættelser kan øge risikoen for at blive 
udsat for vold i en nær relation. Både 
mennesker med nedsat funktionsevne og 
seniorer uanset køn kan være særligt 
sårbare som voldsudsatte, fordi de lige-
som mænd og kvinder med funktions-
nedsættelser kan være afhængige af 
voldsudøveren. 

•  Vold i opvæksten og socioøkonomisk 
position indgår i litteraturen som forhold, 
der på tværs af køn kan gøre mennesker 
særligt sårbare i forhold til vold både i og 
uden for en nær relation. Samlet set peger 
de gennemgåede studier på, at der er 
sammenhænge mellem voldsudsættelse i 
barndommen, socioøkonomisk livsvilkår og 
voldsudsættelse fra en partner som voksen.

Følgevirkninger og støttebehov  
hos mænd
Dette kapitel gennemgår, hvad litteraturen 
kan fortælle os om de følgevirkninger og 
støttebehov, som mænd udsat for partnervold 
kan have. Kapitlet viser:

•  De nordiske omfangsundersøgelser finder 
sammenhænge mellem voldsudsatte 
mænd og udvalgte helbredsmæssige og 
psykosociale forhold, men undersøgelser-
ne kan ikke afgøre årsagssammenhænge.

 
•  I kvalitative studier er der beskrivelser af 

mænd, der har fået behandlingskrævende 
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fysiske skader af fysisk partnervold og 
oplevet psykosociale effekter af voldsud-
sættelsen såsom følelser af skam, alkohol-
misbrug, ensomhed, frygt, for hvad der vil 
ske med deres børn, og mistillid til andre. 

•  Litteraturen om mænds støttebehov 
peger på ligheder mellem voldsudsatte 
mænds og kvinders støttebehov for ek-
sempel i form af tryghed, anerkendelse 
og rådgivning. Behovet for beskyttelse er 
dog mindre fremtrædende i litteraturen 
for voldsudsatte mænd end for voldsud-
satte kvinder.

•  Mænds behov for hjælp og støtte kan 
være forskellige og afhænge af deres 
livssituation. Samtidig kan vejen mod 
hjælp være udfordret af personlige, kultu-
relle og vidensmæssige barrierer. Her 
fremhæves både mændenes egen skepsis 
til omverdenens mulighed for at hjælpe, 
og myndigheders skepsis til mændene og 
deres voldsudsathed som centrale barrierer. 

Konklusion og videnshuller
•  På baggrund af gennemgangen af littera-

tur konkluderer vi, at der findes flere 
nordiske kvantitative og kvalitative 
under søgelser, der undersøger partner-
vold mod mænd – særligt i Norge. Dog 
er det stadig beskedent, hvad der findes  
af nordiske undersøgelser dedikeret  
alene til at udforske mænds udsathed  
for partnervold som et mangfoldigt 
fænomen i sig selv. 

•  Med afsæt i det stærkt begrænsede 
videns grundlag i Danmark om vold 
blandt mænd med minoritetsetnisk 
baggrund, seniorer og med funktions-
nedsættelser, konkluderer vi, at der ikke 
alene er behov for danske undersøgelser 
om partnervold blandt disse grupper, 
men tilsvarende er behov for under-

søgelser, som kan afdække vold i nære 
relationer indenfor målgrupperne.

•  Der findes få komparative kvalitative 
studier af mænds og kvinders voldserfa-
ringer, få studier med et intersektionelt 
perspektiv på partnervold og få studier, 
der forsøger at sætte partnervold mod 
mænd som fænomen ind i en teoretisk 
ramme. Med afsæt i den viden konklude-
rer vi, at partnervold mod mænd bør 
udforskes fra forskellige perspektiver med 
fokus på at teoretisere og kontekstualisere 
mænds erfaringer i relation til samfunds-
mæssige strømninger.

•  Med afsæt i gennemgangen af litteratur 
og de konklusioner vi drager, peger vi på 
en række videnshuller, som vi ser både i 
forhold til mænds partnervoldsudsathed 
alene og i forhold til vold i nære relatio-
ner i et mangfoldighedsperspektiv. 
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Dette litteraturstudie er blevet til på bag-
grund af en øget interesse for partnervold 
mod mænd – både i det specialiserede felt 
indenfor voldsområdet og i samfundet gene-
relt. Gennem det sidste årti er der således 
kommet et øget samfundsmæssigt fokus på 
partnervold mod mænd i Danmark. Dette 
ses blandt andet med den nationale hand-
lingsplan for voldsområdet fra 2010, hvor 
der efterspørges viden om mænd, der ud-
sættes for vold fra en partner (Regeringen 
2010).

Der er indenfor de senere år også blevet 
etableret flere rådgivnings- og krisecenter-
tilbud målrettet mænd, herunder til mænd 
udsat for partnervold. Sidenhen er der blevet 
gennemført enkelte undersøgelser og videns-
opsamlinger, der helt eller delvist omhandler 
partnervold mod mænd (Plauborg and  
Helweg-Larsen 2013; Helweg-larsen 2012; 
Deen et al. 2018; Mandecentret 2020). 

En igangværende litteraturkortlægning,  
som Lev Uden Vold laver af undersøgelser  
og forskning i Danmark om vold i nære 
relationer, og som laves parallelt med dette 
litteraturstudie, viser, at det er meget begræn-
set, hvad der findes af litteratur om partner-
vold mod mænd herhjemme (igangværende 
udg. 2021). 

Den begrænsede viden på området begrænser 
vores kendskab til, hvad mænd bliver udsat 

for, og hvordan mænd erfarer dette og deres 
behov for hjælp, og hvilke forskelle og ligheder 
der er med kvinders voldserfaringer, samt 
hvilke forskelle der kan være imellem forskellige 
grupper af mænd. 

Den begrænsede viden på området indskrænker 
også vores mulighed for at udvikle teoretiske 
forståelser af partnervold mod mænd som 
fænomen og forstå, hvordan fænomenet er 
relateret til samfundsmæssige strukturer og 
strømninger. Praksiserfaringer og forskning 
indenfor voldsområdet peger på, at forhold 
relateret til vores sociale identitet som køn, 
etnicitet, seksuel orientering og alder kan 
spille en rolle for voldens karakter og konse-
kvenser (se fx Johnson 2008; Kimmel 2002; 
Plauborg and Helweg-Larsen 2012; Dobash 
and Dobash 2004). 

For at kunne sikre en vidensbaseret udvikling 
på området er det derfor centralt, at vi står  
på den eksisterende viden om partnervold 
mod mænd, og at vi ved, hvilke videnshuller 
der er på området. 

Formålet med nærværende litteraturstudie er 
at undersøge, hvilke undersøgelser og videns-
opsamlinger der findes om partnervold mod 
mænd i Danmark og andre nordiske lande 
med henblik på at beskrive det eksisterende 
vidensgrundlag samt at identificere, hvor der 
er behov for mere viden. 

Baggrund
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Litteraturstudiet skal give et vidensgrundlag 
at stå på i udviklingen af fremtidige indsatser 
og igangsættelsen af nye vidensprojekter og 
undersøgelser indenfor områder, hvor vores 
forståelse og viden i dag er begrænset. 

Rammerne for litteraturstudiet har været at 
besvare følgende undersøgelsesspørgsmål:

•  Hvad karakteriserer den eksisterende viden 
om partnervold mod mænd?

•  Hvad ved vi fra eksisterende undersøgelser 
om omfang og karakter af partnervold mod 
mænd?

•  Hvad karakteriserer mænds erfaringer med 
partnervold, og hvilken betydning spiller 
maskulinitet herfor? 

•  Hvilken betydning har forhold som køn, 
etnicitet, seksuel orientering, handicap og 
alder for mænds partnervoldserfaringer? 

•  Hvilke følgevirkninger og behov for støtte 
og hjælp har voldsudsatte mænd?

•  Indenfor hvilke områder mangler der viden 
om mænd udsat for partnervold?

I det følgende afsnit beskrives den metodiske 
tilgang for at besvare ovenstående undersøgel-
sesspørgsmål. 
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Litteraturstudiet er baseret på en systematise-
ret litteratursøgning efter danske, svenske, 
norske og finske undersøgelser. Hovedfokus  
i litteratursøgningen har været på nordiske 
undersøgelser, som afdækker mænds erfaringer 
med partnervold herunder karakteren af 
volden og følgevirkninger samt mænds  
håndtering af de behov, som opstår i køl-
vandet på volden. 

Sekundært har vi været interesseret i under-
søgelser, der sammenholder mænds partner-
voldserfaringer med kvinders i en nordisk 
kontekst, og undersøgelser, som beskriver 
vold mod mænd begået af andre nære  
relationer end en partner, for eksempel  
voksne børn. 

Vi har valgt at fokusere på undersøgelser fra 
Norden, da de nordiske lande har ligheder, 
når det kommer til samfundsstrukturer  
og værdier, som kan have en betydning for  
erfaringer, opfattelser og tilgange til partner-
vold (Gracia and Merlo 2016; Gottzén 2016; 
Nordisk Ministerråd 2005). Norden udgør en 
særlig kontekst, når det kommer til velfærds-
system, ligestilling, rettigheder i forhold til 
familieliv og frisind, som for eksempel mani-
festerer sig i accept af regnbuefamilier og 
seksuelle minoriteter. Med afsæt i denne 
viden mener vi, at der i den nordiske viden  
på området kan være erfaringer og viden,  
som må antages lettere at kunne overføres  
fra vores nabolande til en dansk kontekst. 

Af sprogmæssige hensyn har vi afgrænset den 
nordiske kontekst til Danmark, Sverige og 
Norge og kun søgt efter litteratur fra Finland 
på engelsk. Island, Færøerne og Grønland har 
vi således ikke søgt systematisk efter litteratur 
fra, og vi er heller ikke stødt på undersøgelser 
om partnervold mod mænd herfra i litteraturen 
fra de øvrige lande.

Litteraturstudiet er tilrettelagt med en  
systematiseret søgestrategi, hvor vi har 
gennemført en række søgninger i forskellige 
forskningsdatabaser ved hjælp af neden-
stående bloksøgning på dansk, svensk,  
norsk og engelsk som fremgår af tabel 1.  
Vi har søgt i følgende databaser: 

•  EBSCOhost 
•  PubMed 
•  Scopus 
•  Forskningsdatabasen
•  Idunn
•  Libris
•  Swepub
•  Google Scholar

EBSCOhost og Scopus kan betegnes som 
paraplydatabaser. Paraplydatabaser giver 
mulighed for at søge på tværs af faglige 
felter og har derfor givet os mulighed for at 
søge bredt på tværs af videnskabelige felter. 
PubMed er også en form for paraplydatabase 
dog kun indenfor det sundhedsvidenskabelige 
felt. Fælles for de tre databaser er, at de 

Metode
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fleste af deres artikler har en engelsk titel. 
Derfor var der ingen relevante artikler ved 
anvendelsen af bloksøgninger på dansk, 
norsk eller svensk. 

I databasen EBSCOhost kom der 125 artikler 
frem ved anvendelse af bloksøgningen,  
hvoraf kun fire artikler vurderedes relevante 
 i forhold til litteraturstudiet. Hovedparten  
af artiklerne omhandlede kvinder eller børn 
udsat for vold. Dette skyldes med stor sand-
synlighed, at bloksøgningen også fanger 
artikler, hvor kun nogle af ordene fra blok-
søgningen indgår. I Scopus kom der 77  
artikler frem, hvoraf fem af dem indgår i 
litteraturstudiet. En del artikler gik igen  

i søgningerne i Scopus og EBSCOhost.  
I begge databaser blev artiklerne begrænset 
til nordiske lande. I PubMed gav bloksøg-
ningen ingen relevante resultater, idet de 
fleste af artiklerne havde et fokus på kvinder 
eller misbrugsproblemer.

De fire nordiske databaser, der er anvendt, er 
Forskningsdatabasen fra Danmark, Idunn fra 
Norge og Swepub og Libris fra Sverige. I alle 
fire databaser er det ikke muligt at lave større 
bloksøgninger, og som konsekvens blev antal-
let af ord i søgningerne reduceret, og der blev 
i stedet søgt ad flere omgange. Forskningsdata-
basen gav tre relevante publikationer, Idunn 
gav tilsvarende tre relevante publikationer, 

Sprog Partnervold Mod mænd

Dansk Partnervold, vold i nære relationer, vold 
i familien, samkønnet vold, gensidig 
vold, indbyrdes vold, situationel vold, 
voldsudsat*, voldsramt*, kærestevold, 
voldtægt, seksuelle overgreb, seksuelle 
krænkelser

mod mænd, mænds erfaringer, volds-
udsatte mænd, voldsramte mænd, 
*ramt mand, voldsudsat mand, mænd 
udsættes, mod mand*, mandlige ofre, 
mænd udsat*, mænd rammes

Svensk Partnervåld, våld i nära relationer, 
samkönat våld, våld i hemmet, miss-
handlad

mot män, *utsatt män, *utsatt man, 
män utsätts, misshandlade män, 
misshandlad man, manliga offer, mot 
manlig*

Norsk vold i nære relasjoner, utsatt for vold, 
vold av samme kjønn, situasjonsvold, 
kjærestevold, relasjonsvold

mot menn, menns opplevelser, mis-
handlede menn, slått mann, mishand-
let mann, menn utsatt, mot mann*, 
slått menn, mishandlet menn, mann 
utsatt, mannlige ofre

Engelsk spouse violence, abused man, abused 
men, coercive control, social control, 
domestic violence, intimate terrorism, 
situational violence, family violence, 
partner abuse,
interpersonal violence, IPV, mutual 
violence, same-sex violence, same sex 
violence, violence in close relationships, 
partner violence, dating violence, 
mutual violence, common couple 
violence, patriarchal terrorism, hus-
band-abuse, intrafamily violence, 
emotional abuse
physical abuse

battered man, battered men, exposed 
man, exposed men, against men, 
against man, men’s experiences, 
abused men, abused man
men exposed, man exposed, male 
victim*, against male, against men, 
against husband, husband-abuse, 
male victimization 

Context: Denmark, Norway, Sweden, 
Finland

Tabel 1. Søgeord
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mens Swepub og Libris ikke gav nogle rele-
vante studier om partnervold mod mænd. 
Derudover har vi søgt efter litteratur fra 
følgende forskningsinstitutioner:

•  Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 
•  Det Nationale Forsknings- og Analyse-

center (VIVE)
•  Nationalt Centrum för Kvinnofrid (NCK)
•  Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og 

Traumatisk Stress (NKVTS) 
•  Velferdsforskningsinstituttet NOVA 

Vi har samtidig forholdt os åbne overfor 
litteratur, som vi har fundet gennem kæde-
søgning, og som vi har fået anbefalet i inter-
view med nordiske forskere og fagpersoner i 
forbindelse med en anden undersøgelse, som 
laves parallelt med dette litteraturstudie, men 

som ikke er fremkommet i vores systematise-
rede søgning. Denne litteratur har suppleret 
den systematiserede litteratursøgning væsent-
ligt i forhold til vold mod mænd i samkønnede 
parforhold, vold mod mænd med funktions-
nedsættelser og vold mod seniorer samt 
teoretiske forståelser af partnervold mod 
mænd.

Litteraturen udgøres samlet set af bøger, 
rapporter og videnskabelige artikler og enkelte 
specialer baseret på empiriske undersøgelser, 
forskningsprojekter og vidensopsamlinger 
indenfor området. Litteraturen er udvalgt 
med udgangspunkt i nedenstående inklu sions- 
og eksklusionskriterier. De udvalgte studier 
fordeler sig mellem de tre nordiske lande 
Danmark, Norge og Sverige og indeholder 
kun enkelte studier fra Finland på engelsk.

Kriterium Inklusion Eksklusion

Årstal 1980-2020 Studier uden for disse årstal

Sprog Dansk, svensk, norsk og engelsk Andre sprog

Kontekst Norden Udenfor Norden

Metode Kvalitative og kvantitative undersøgel-
ser samt vidensopsamlinger og teoreti-
ske diskussioner

Undersøgelser, som forsøger at 
estimere omfanget af partnervold ud 
fra registerdata.

Målgruppe Mænd udsat for partnervold fra 18 år og 
opefter.

Unge mænd under 18 år og kvinder 
udsat for partnervold.

Temaer Mænds erfaringer med partnervold, 
karakteren af volden, behov som følge 
af voldsudsættelse, betydningen af køn, 
seksuel orientering, etnicitet og alder 
for voldserfaringer, sammenhold af 
kvinders og mænds partnervolds-
erfaringer, og teoretiske perspektiver 
på mænds voldsudsættelse.

Temaer, som ikke berører mænds 
voldserfaringer og særligt partner-
vold, og temaer, som er specifikke for 
ikke-nordiske kontekster.

Kvalitet Transparens i empiriske undersøgelser 
herunder metode, rekruttering og 
analyse.

Ingen eller mangelfuld metode-
beskrivelse.

Tabel 2. Inklusions- og eksklusionskriterier
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De nordiske publikationer, som vi har  
inkluderet i litteraturstudiet, kommer fra 
forskningsinstitutioner, styrelser, private 
organisationer, konsulenthuse og studerende. 
Litteraturen består af forskellige former for 
vidensprodukter, som dog hovedsageligt 
udgøres af kvantitative omfangsundersøgelser 
og kvalitative under søgelser med voldsudsatte 
mænd og fagpersoner i kontakt hermed. 

Derudover indgår litteraturstudier, evalu-
eringer, årsstatistikker og videnskabelige 
artikler, der diskuterer teoretiske perspektiver 
på partnervold mod mænd samt erfarings-
opsamlinger fra mandeorganisationer.  
Endvidere har vi valgt at inkludere nogle  
få specialer, da de giver indblik både i  
praktikeres og mænds personlige erfaringer 
med partnervold og den samfundsmæssige 
kontekst, hvori problematikken konstrueres.

Som udgangspunkt har metodetransparens 
været et kvalitetskriterium for inklusion af en 
publikation. Det vil sige, at vi har været op-
mærksomme på, om publikationen har haft 
en tydelig metodebeskrivelse, så vi har kunne 
forholde os kritisk til vidensproduktet. Dette 
kriterium har vi dog valgt at fravige, når det 
kommer til enkelte erfaringsopsamlinger, 
hvor der ikke er metodetransparens. Når vi 
har valgt at inkludere litteraturen alligevel, 
skyldes det dels, at de giver et indblik i de 
erfaringer, som mandeorganisationer har på 
området, dels at de udgør en central kontekst 
for de politiske strømninger, som ramme-
sætter partnervold mod mænd som fænomen. 
Således er det også væsentligt at fremhæve,  
at publikationer fra private organisationer, 
konsulenthuse og styrelser samt specialer ikke 
har gennemgået peer-review og dermed den 
kvalitetssikring, som de videnskabelige vi-
densprodukter har. 
 
Temaerne, som berøres i litteraturstudiet,  
er udvalgt dels med afsæt i at besvare under-
søgelsesspørgsmålene og dels med afsæt i de 

fund som beskrives i den litteratur, vi har 
gennemgået. Således er temaerne i kapitlerne 
2-5 og de tilhørende undertemaer i hvert af 
de fire kapitler udviklet både deduktivt og 
induktivt. Vi har tilstræbt at samle væsentlige 
fund på tværs af litteraturen inden for de fire 
overordnede temaer. 

Fokus er på mænd udsat for partnervold og 
mænds erfaringer hermed, og som led i at 
nuancere indsigten heri, har forskere i en  
del af de studier, som vi har gennemgået, 
valgt at parallelisere eller perspektivere til 
viden om kvinders partnervoldserfaringer.  
I nogle tilfælde er kvinder også en del af 
interview personerne eller populationen, som  
for eksempel de nationale omfangsunder-
søgelser eller undersøgelser blandt sårbare 
grupper, som for eksempel mænd og kvinder 
med funktionsnedsættelse. 

For at bidrage til at nuancere indsigten  
i ligheder og forskelle mellem mænds og 
kvinders partnervoldserfaringer inddrager  
vi forskernes komparative perspektiver, når 
fundene 1) viser en central kønsmæssig  
forskel, eller 2) viser at det, der fremhæves  
i nogle studier som særligt for mænd, også  
er noget, kvinder udsat for partnervold  
kan opleve, og det derfor ikke er særligt  
for mænd. Med dette håber vi, at litteratur-
studiet kan være med til at nuancere centrale 
kønsmæssige dimensioner af vold i nære 
relationer. 
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Resultaterne af litteraturstudiet afrapporteres 
i fem kapitler. I det første kapitel giver vi  
en karakteristik af den nordiske litteratur, 
som vi har fundet og gennemgået i studiet.
 
Dernæst gennemgår vi i kapitel 2 resultaterne 
af de seneste nationale omfangsstudier,  
inddrager et kønsperspektiv på resultaterne 
samt beskriver de nuværende metodemæssige 
begrænsninger i undersøgelsesdesignet. 

I kapitel 3 beskriver vi, hvad litteraturen 
viser om mænds erfaringer med partnervold. 
Vi ser på karakteren af voldshandlingerne, 
dynamikker i parforholdet og magtforhold 
på relationelt og samfundsmæssigt niveau, 
mænds reaktioner på voldsudsættelse, og 
endelig hvordan mænd forholder sig til 
offerrollen. 

Kapitel 4 omhandler fem forhold knyttet til 
mænds sociale identitet og livsvilkår, som, 
litteraturen peger på, kan påvirke mænds 
erfaringer med partnervold. I kapitlet  
gennemgår vi, hvilken viden der findes om 
betydning af seksuel orientering, etnicitet, 
funktionsevne, alder, vold i opvæksten og 
socioøkonomisk position for erfaringer med 
partnervold. 

Det sidste kapitel – kapitel 5 – indeholder 
en gennemgang af, hvad litteraturen fortæller 
os om følgevirkninger og støttebehov for 
mænd, der har været udsat for partnervold. 
Afslutningsvis konkluderer vi, hvad den 
nordiske litteratur på området viser, og 
hvilke videnshuller vi stadig står med. 

Resultater
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Karakteristik  
af den nordiske 
litteratur

Kapitel 1
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I dette kapitel giver vi en karakteristik af den 
litteratur, som vi har fundet om partnervold 
mod mænd både som nordisk forsknings- / 
vidensfelt og som nationalt forsknings-/ 
vidensfelt i Danmark, Sverige og Norge. 
Karakteristikken hviler på gennemgangen  
af den litteratur, som vi har fundet, og over-
sigten over litteraturen, som vi har udarbejdet 
i tabel 3.
 
Af sprogmæssige hensyn har vi ikke søgt 
systematisk efter litteratur fra Island, Færøerne 
og Grønland, men er heller ikke stødt på 
undersøgelser om partnervold mod mænd 
herfra i litteraturen fra de øvrige lande.

Tabel 3 indeholder en oversigt over publika-
tioner pr. land fordelt på publikationstype, 
metode, referencer og antal. Heri indgår ikke 
baggrundslitteratur eller teoretisk litteratur, 
som også inddrages undervejs. Samlet set 
hviler litteraturstudiet på 69 studier, hvoraf 
hovedparten af litteraturen på området – helt 
konkret 29 publikationer – er fra Norge.
 
Fra Danmark indgår 21 publikationer, mens 
vi har fundet 17 relevante publikationer fra 
Sverige. Kun to publikationer er fra Finland. 
Finske studier er kun inkluderet i begrænset 
omfang, da vi ikke behersker det finske sprog, 
og derfor kan vi ikke give et retvisende billede 
af litteraturen om partnervold mod mænd i 
Finland. 

I forhold til de publikationstyper vi har fundet, 
skelner vi her imellem videnskabelige videns-
produkter (artikler/bogkapitler/bøger) og 
forskningsrapporter, som er peer-reviewed, og 
undersøgelser (evalueringer/årsstatistikker) fra 
styrelser, konsulenthuse og private aktører og 
erfaringsopsamlinger fra organisationer samt 
specialer, som er tilrettelagt og gennemført af 
studerende. Specialer er ikke systematisk 
inkluderet i litteraturstudiet, men udvalgt 
efter relevans. 

Forskningsrapporter (28) er den mest ud-
bredte publikationstype på tværs af landene, 
mens andre videnskabelige produkter (22) 
som artikler og bogkapitler er den anden 
mest udbredte form for litteratur. Således er 
omfanget af undersøgelser (9) fra styrelser, 
konsulenthuse og private organisationer 
relativt begrænset, ligesom der kun er få 
erfaringsopsamlinger fra aktører indenfor 
voldsfeltet (3), som vi har fundet relevante  
at inddrage.  

Enkelte publikationer er baseret på samme 
empiriske undersøgelse. I Norge gælder det 
både et par forskningsbaserede undersøgelser 
og undersøgelser af private aktører (fx Fjell 
2013; 2012; Lien, Lorentzen, and Staalesen 
2017; Lien and Lorentzen 2019). I Danmark 
er det samme datagrundlag, som indgår i 
Oxford Researchs evaluering af Mandecentret 
tilbud til voldsudsatte mænd (Oxford  
Research 2019) og Mandecentrets egen 
erfaringsopsamling (Mandecentret 2020). 

I kategorien forskningsrapporter indgår 
 også litteraturstudier (6), der inkluderer 
international litteratur indenfor et afgrænset 
område som for eksempel vold i samkønnede 
parforhold. Den forskningsbaserede viden,  
vi har på området, er derfor ikke alene 
baseret på empiriske undersøgelser i en 
nordisk kontekst eller alene baseret på 
mænds erfaringer specifikt med partnervold. 
I en del af litteraturen indgår både kvinder 
 og mænd, og volden kan være begået af en  
partner eller andre, som man kan være i en 
nær relation til. Disse nuancer fremhæves 
løbende igennem litteraturstudiet.
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Land/Publikationstype/Metode Referencer Antal

Danmark

Videnskabelige artikler/bogkapitler

Kvantitative (Laursen and Bindesbøl Holm Johansen 2020;  
Dammeyer and Chapman 2018; Dean et al. 2018; 
 Ingerslev 2002)

4

Forskningsrapporter

Kvantitative (Damgaard, Steffensen, and Bengtsson 2013; Deen et  
al. 2018; Helweg-larsen 2012; Ottosen and Østergaard 
2018a)

4

Kvalitative (Bindesbøl Holm Johansen et al. 2016) 1

Mixed-methods (Plauborg and Helweg-Larsen 2013; Røgeskov 2020) 2

Undersøgelser/evalueringer/årsstatistikker

Kvantitative (Barlach and Stenager 2016; 2013; 2014) 3

Kvalitative (Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020) 1

Mixed-methods (Oxford Research 2019; Stevenson et al. 2014) 2

Erfaringsopsamlinger

Ingen metodebeskrivelse (Mandecentret 2020; Volsing and Rasmussen 2020) 2

Specialer

Kvalitative (Sørensen 2020; Gravesen, Olsen, and Winther 2015) 2

Danske publikationer i alt 21

Sverige

Videnskabelige artikler/bogkapitler

Kvantiative (Ahnlund et al. 2020; Nybergh et al. 2013) 2

Kvalitative (Hellgren, Andersson, and Burcar 2015; Holmberg and 
Stjernqvist 2007; Nybergh, Enander, and Krantz 2016)

3

Diskussion/teoretisk (Ernlund 2015; Jönsson 2004) 2

Forskningsrapporter

Kvantiative (Heimer, Andersson, and Lucas 2014; Holmberg and 
Stjernqvist 2008)

2

Mixed-methods (Anderssen and Malterud 2013) 1

Litteraturstudie (Heimer and Berglund 2013; Nybergh 2013; Stolt 2009; 
2010; 2018)

5

Tabel 3. Oversigt over fordelingen af publikationstyper 
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Undersøgelser/evalueringer/årsstatistikker

Kvantiative (Eriksson 2001) 1

Specialer

Kvalitative (Mogren and Pilhav 2012)v 1

Svenske publikationer i alt 17

Norge

Videnskabelige artikler/bogkapitler/bøger

Kvantitative (Bjelland 2014; Bjørnholt and Hjemdal 2018) 2

Kvalitative (Bjørnholt 2019; 2020; Bjørnholt and Rosten 2020;  
Fjell 2012; 2013; Øverlien 2020; Rosten 2020)

7

Mixed-methods (Gundersen and Vislie 2019) 1

Diskussion/teoretisk (Bredal, Eggbø, and Eriksen 2020) 1

Forskningsrapporter

Kvantiative (Flood and Frugård 2019; Myhre, Thoresen, and Hjemdal 
2015; Sandmoe 2019; Sandmoe, Wentzel-Larsen, and 
Hjemdal 2017; Thoresen and Hjemdal 2014)

5

Kvalitative (Grøvdal 2019; Grøvdal and Jonassen 2015; Gundersen 
and Vislie 2017; Jonassen and Sandmoe 2012)

4

Mixed-methods (Bjørnholt and Helseth 2019a; Gundersen, Madsen, and 
Winsvold 2014; Sogn and Hjemdal 2010)

3

Litteraturstudie (Fjær, Gundersen, and Mossige 2013) 1

Undersøgelser/evalueringer/årsstatistikker

Kvalitative (Lien and Lorentzen 2019; Lien, Lorentzen, and  
Staalesen 2017)

2

Erfaringsopsamlinger

Inden metodebeskrivelse (Nordfjell 2009) 1

Specialer

Kvalitative (Bjerkeseth 2010; Mo 2013) 2

Norske publikationer i alt 29

Finland*

Videnskabelige artikler/bogkapitler

Kvantitative (Fagerlund 2020; Venäläinen 2020) 2

Finske publikationer i alt 2

Publikationer i alt for Danmark, Sverige, Norge og Finlan 69

* Finske studier er kun inkluderet i begrænset omfang, da vi ikke behersker det finske sprog, derfor giver tabellen ikke et retvisende 
billede af omfanget af publikationer om partnervold mod mænd.
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Rent metodemæssigt finder vi på tværs af 
landene en jævn fordeling mellem kvantita-
tive (25) og kvalitative (23) undersøgelser 
– når vi ser bort fra mixed-methods studier. 
Der er dog få kvalitative undersøgelser, der 
specifikt udforsker mænds erfaringer med 
partnervold. Således indgår der i de kvalita-
tive publika tioner også studier, der under-
søger sammenhængen mellem vold mod 
mænd og alderdom, funktionsevne og  
seksuel orientering. 

Der er også få studier, som kontekstualiserer 
analyserne af mænds erfaringer i forhold  
til bredere samfundsmæssige tendenser og 
udvikler teoretiske forståelser for mænds 
erfaringer. Kontekstualisering og teoriudvik-
ling er central for at forstå partnervold – og 
ikke kun mod mænd, men som fænomen i 
det hele taget, fordi partnervold – eller vold  
i nære relationer, som ofte bliver brugt som 
synonym hermed – er politiserede sociale 
fænomener, som ikke kan ses løsrevet fra de 
interesser, som forskellige aktører på området 
har, og de strømninger, der findes på området 
i den almene befolkning (Bjørnholt and 
Rosten 2020). 

I Danmark er den viden, vi har om mænd 
udsat for partnervold, baseret på omfangs-
undersøgelser (12), der har fokus på vold i 
bred forstand, og et mindre antal kvalitative 
og mixed-methods undersøgelser (6). Derud-
over har vi fundet et mindre antal erfarings-
opsamlinger fra aktører indenfor voldsfeltet. 
Det er ganske få af undersøgelserne, der har 
specifikt fokus på partnervold mod mænd,  
og der findes kun enkelte undersøgelser, som 
omhandler sårbare voldsudsatte grupper 
såsom personer med funktionsnedsættelse. 

Vidensgrundlaget bærer således præg af,  
at det er forholdsvis sparsomt, hvad der i 
Danmark er lavet af eksplorative studier  
om mænds forskelligartede erfaringer med 
partnervold. Det bør i den forbindelse frem-

hæves, at Danmark i modsætning til Sverige 
og Norge ikke har forskningscentre, hvor der 
forskes specifikt i vold. 

At der er kommet et stigende fokus på mænd 
udsat for partnervold de seneste ti år, kan 
blandt andet skyldes strømninger i samfundet, 
som har fokuseret på at neutralisere køns-
aspektet i partnervold  (Wagner Sørensen, 
Danneskiold-Samsøe, and Østerby Sørensen 
2019). I 2011 lancerede Trygfonden og tænke-
tanken Mandag Morgen et debatoplæg, hvor 
de blandt andet fremlagde, at ’vold i nære 
relationer i højere grad skal behandles som  
et socialt problem og i mindre grad som et 
spørgsmål om ligestilling og kønspolitik’,  
for også at kunne rumme mænd som volds-
udsatte, fordi ’den kønspolitiske retorik fører 
til en unuanceret debat, hvor det bliver et 
spørgsmål om ”mændene mod kvinderne”’ 
(Mandagmorgen & TrygFonden 2011, 52). 

’Kønspolitik’ og ligestilling blev i debat-
oplægget fremstillet som perspektiver, der 
primært vedrører kvinder og ikke køn i bred 
forstand, og hvilken betydning det har for 
partnervold. Siden oplægget er der kommet 
mere fokus på partnervold mod mænd i den 
offentlige debat, og politiske handleplaner på 
området inkluderer nu også mænd som part-
nervoldsofre (Udenrigsministeriet 2019; 
Regeringen 2014). 

I Sverige bærer vidensgrundlaget præg af,  
at det politiske og samfundsmæssige fokus 
primært er på mænds vold mod kvinder. I 
1998 fik man i Sverige en Kvinnofridsreform, 
hvor forbrydelsen grov kvinnofridskränkning 
indførtes i straffeloven, ligesom lovgivningen 
for de sociale myndigheders blev skærpet i 
forhold til mænds vold mod kvinder. 

Det svenske forskningscenter Nationelt 
Center för Kvinnofrid (NCK) ved Uppsala 
Universitet blev etableret i 2006 og har til 
formål at sikre viden og metodeudvikling  
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af behandling til kvinder udsat for vold af 
mænd. Siden 2008 har NCK også arbejdet 
med vold i samkønnede parforhold og æres-
relateret vold. NCK driver desuden den 
nationale kvinnofridslinje, og universitets-
hospitalet tager imod kvinder udsat for 
voldtægt og vold (se www.nck.uu.se). 

En stor del af litteraturen (6) kommer NCK, 
som dog ikke har gennemført kvalitative 
studier af mænd udsat for partnervold. Fra 
NCK har vi inkluderet nationale omfangs-
undersøgelser, litteraturstudier og kvalitative 
undersøgelser om voldsudsathed blandt 
sårbare grupper som LGBT-personer og 
seniorer. Derudover har vi inkluderet enkelt-
stående undersøgelser om partnervold mod 
mænd og samkønnet vold gennemført af 
forskere ved andre svenske universiteter. 

I Norge har vi fundet et større fokus på  
partnervold mod mænd sammenlignet med 
Danmark og Sverige. Det norske videns-
grundlag bærer præg af, at der i Norge er  
to forskningscentre – NOVA og NKVTS – 
rettet mod voldsforskning. Ligesom resurse-
centeret for mænd REFORM, der har  
eksisteret siden 2002, også har haft fokus  
på partnervold mod mænd (https://reform.
no/om-oss/). 

Den norske litteratur består af litteratur-
studier, omfangsstudier om mænds generelle 
udsathed for vold og kvalitative undersøgelser 
med specifikt fokus på partnervold mod 
mænd. I Norge er der også gennemført flere 
undersøgelser med fokus på voldsudsathed 
blandt sårbare grupper af mænd og kvinder 
som seniorer og personer med funktions-
nedsættelser, ligesom der er gennemført 
undersøgelser af de samfundsmæssige forhold 
for at varetage forskellige målgruppers behov. 

Det øgede fokus på partnervold mod mænd 
kan blandt andet tilskrives den norske rege-
rings handlingsplan Vendepunkt (2008-2011), 

som blev den første handlingsplan om vold  
i nære relationer, der inkluderede mænds 
voldsudsathed. Derudover kom der i 2010 
krisecentreloven, der stadfæstede, at krisecentre 
skal tage imod både voldsudsatte kvinder og 
mænd, hvor de indtil da hovedsageligt havde 
taget imod kvinder (Grøvdal and Jonassen 
2015; Sogn and Hjemdal 2010). 

På baggrund af karakteristikken og vores 
gennemgang af litteraturen finder vi, at mens 
der er inkluderet 69 publikationer i litteratur-
studiet, så findes der tilsyneladende relativt  
få publikationer, der specifikt omhandler 
partnervold mod mænd. Norge er i den 
forbindelse det af de nordiske lande, som  
har publiceret flest studier heraf. 

På tværs af de nordiske lande er det den 
forskningsbaserede litteratur, som er domine-
rende, hvilket indikerer en høj kvalitet idet 
denne form for publikationer typisk under-
kastes peer-review. Der er desuden få kompa-
rative kvalitative studier i mænds og kvinders 
voldserfaringer, hvilket kan begrænse vores 
forståelse af, hvordan partnervold mod mænd 
og kvinder både kan ligne og adskille sig fra 
hinanden. Ligeledes hæfter vi os ved, at der 
tilsyneladende er et fravær af studier med et 
intersektionelt perspektiv på partnervold i 
Norden. 

Sidst, men ikke mindst finder vi generelt  
en manglende teoretisering af partnervold 
mod mænd og mænds voldsudsathed, som 
begrænser den bredere samfundsmæssige 
forståelse af partnervold som fænomen, der 
hidtil er præget af forståelsesrammer udviklet 
på baggrund af kvinders erfaringer med 
partnervold. 
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I dette kapitel beskriver vi de seneste natio-
nale omfangsundersøgelser af partnervold 
mod mænd og kvinder og de metodiske 
tilgange og refleksioner, som er væsentlige  
for fortolkningen af de tal, som fremgår af 
statistikkerne. 

Tal får ofte en autoritativ stemme i offentlige 
debatter om partnervold og kan komme til  
at fremstå som en objektiv sandhed. Men  
bag udregningen af hvert tal ligger analyser  
af individuelle respondenters livserfaringer. 
Nogle gange regnes voldserfaringer ikke med 
af den grund, at der ikke spørges til dem i 
den pågældende undersøgelse. Andre gange 
kan voldserfaringer regnes med, selvom de 
ikke burde tælles med, fordi de egentlig ikke 
er vold. For eksempel hvis man er blevet 
skubbet for sjov. 

Dette kapitel er inddelt i tre afsnit. I det 
første afsnit beskriver vi forekomsten af 
partnervold mod mænd ud fra de seneste fire 
nordiske omfangsundersøgelser. I det næste 
afsnit præsenterer vi et kønsperspektiv på 
omfangsundersøgelserne for at nuancere de 
kønsforskelle, som vi finder i forekomsten  
af partnervold. Afslutningsvis diskuterer vi 
begrænsningerne i de metodiske tilgange, 
som er bestemmende for de tal, vi har på 
området.

Nordiske omfangsundersøgelser
I tabel 4 nedenfor har vi indsat resultater fra 
de nyeste nationale omfangsundersøgelser  
fra Danmark, Sverige og Norge. Desværre 
har det ikke være muligt for os at finde en 
national omfangsundersøgelse på engelsk  
fra Finland, hvor mænd indgår. Ældre eller 
mindre undersøgelser fra enkelte kommuner 
eller med små populationer er ikke inkluderet, 
fordi vi i dette kapitel har prioriteret under-
søgelser, der er repræsentative for en hel 
befolkning. 

Oversigten med de nordiske studier viser 
forekomsten af fysisk, seksuel og psykisk vold 
for både mænd og kvinder. Det er ikke muligt 
at sammenligne forekomsterne på tværs af 
undersøgelserne, da de er baseret på forskellige 
stikprøver, undersøgelseskontekster og 
spørge batterier. 

De to danske undersøgelser indeholder rela-
tivt få spørgsmål om vold, fordi de indgår  
i undersøgelser, som også spørger til andre 
emner som sundhedsvaner og psykisk trivsel. 
Den svenske og norske undersøgelse er begge 
gennemført som specifikke voldsundersøgelser, 
og derfor indgår her langt flere spørgsmål  
om for eksempel vold i barndommen, som 
ung og voksen. 

Resultaterne er også afrapporteret forskelligt 
i de forskellige undersøgelser. Der er for 
eksempel ikke angivet procentandele af  
forekomsten for fysisk, seksuel og psykisk 
partnervold indenfor de seneste 12 måneder  
i den svenske og norske undersøgelse. Derfor 
er de tal, som er med i oversigten, udtryk  
for forekomsten af fysisk, seksuel og psykisk 
partnervold i et livstidsperspektiv. De to 
danske undersøgelser måler ikke vold i et 
livstidsperspektiv, men spørger kun til volds-
udsættelse indenfor de seneste 12 måneder. 

I tabel 4 ser vi fordelingen på voldsformerne 
fysisk, seksuel og psykisk partnervold, som de 
er angivet i de fire nationale omfangsunder-
søgelser fra henholdsvis Danmark, Sverige  
og Norge. Den svenske og den norske under-
søgelse viser forekomsten af partnervold i et 
livstidsperspektiv, og derfor er forekomsterne 
højere end i de danske.

Når vi ser på fordelingen af forekomsten af 
partnervold på de forskellige voldsformer  
i de to danske undersøgelser fra henholdsvis 
Statens Institut for Folkesundhed (herefter 
SIF) og Det Nationale Forsknings- og  
Analysecenter for Velfærd (herefter VIVE), 
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Titel Land Årstal Spørgsmålsdesign Netto  
stik- 
prøve

Fysisk vold (%)
Seneste år

Seksuel vold (%) 
Seneste år

Psykisk vold (%)
Seneste år

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Vold og 
seksuelle 
krænkelser

Danmark 2018 Spørgebatteri 
baseret på CTS, 
The NorVold 
Abuse Question-
naire – NorAQ og 
’Våld och hälsa’- 
undersøgelsen.

14.022 0,8 1,6 0,2* 0,7 N/A N/A 

Psykisk 
partnervold: 
En kvantita-
tiv kortlæg-
ning  

Danmark 2018 Selvudviklet 
spørgebatteri 
baseret på  
Istanbul-konven-
tionens definition 
af ’vold i hjemmet’.

18.955 0,72 1,64 0,55 0,94 1,19 3,86

Titel Land Årstal Spørgsmålsdesign Netto  
stik- 
prøve

Fysisk vold (%)
Livstid

Seksuel vold (%) 
Seneste år

Psykisk vold (%)
Livstid

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

Våld och 
hälsa**

Sverige 2014 Spørgebatteri 
baseret på bl.a. 
CTS og tidligere 
prævalensstudier. 

10.335 5   14 N/A 5 8 20

Vold og 
voldtekt  
i Norge  
– En nasjo-
nal fore-
komst studie 
av vold i  
et livsløps-
perspektiv**

Norge 2014 Spørgebatteri 
baseret på,  
Psychological 
Maltreatment of 
Women Inventory, 
CTS og National 
Violence Against 
Women Survey.

4.527 17,2 17,1 0,1 3,8 31,6* 30,7*

* Disse tal er alene baseret på tre spørgsmål om kontrollerende handlemønster.

**Tallene angiver livstidsprævalensen for fys isk/seksuel/psykisk vold fra en partner efter respondenten er fyldt 18 år, derfor er de 
højere end i de danske undersøgelser, som er baseret på forekomsten indenfor de seneste 12 måneder.
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er psykisk vold den form for partnervold, som 
er mest udbredt – uanset køn. Det gælder 
også, når vi ser på livstidsforekomsten i  
undersøgelserne fra henholdsvis Sverige 
 og Norge, hvor psykisk vold også er den 
mest udbredte voldsform for både mænd  
og kvinder. 

Forekomsten af fysisk vold er stort set ens  
i de danske undersøgelser, hvor andelen af 
mænd, som er ofre for fysisk partnervold, er 
halvt så stor som andelen af kvinder, der er 
udsat for fysisk partnervold. I den svenske 
undersøgelse er andelen af mænd udsat for 
fysisk partnervold næsten tre gange lavere 
end andelen af kvinder, mens vi i den norske 
omfangsundersøgelse finder næsten en lige 
store andel voldsudsatte mænd som volds-
udsatte kvinder. Sidstnævnte resultat gælder 
både i forhold til fysisk og psykisk vold.  
Dette ser vi nærmere på i det efterfølgende 
afsnit ’Et kønsperspektiv på forekomsten  
af partnervold’. 

Seksuel vold er den mindst udbredte form  
for partnervold for mænd, og her finder vi  
i alle fire undersøgelser en markant større 
andel kvinder, som er udsatte end mænd.  

I forhold til omfanget af forskellige former 
for fysisk vold, så ser vi i SIF’s undersøgelse, 
at de hyppigste voldsformer er mildere former 
som skub og slag med flad hånd. I SIF’s 
undersøgelse har majoriteten af de mænd, der 
har været udsat for fysisk vold af en partner, 
været udsat for fysisk vold flere gange (Deen 
et al. 2018). VIVE’s undersøgelse har som 
den eneste undersøgelse også  inkluderet 
spørgsmål om økonomisk vold, og her har 
0,13 procent af mændene været udsat herfor 
(Ottosen and Østergaard 2018a), hvilket kan 
indikere nogen form af kontrol i parforholdet 
og en ulige magtbalance.

Ser vi nærmere på sammenhængen mellem 
de forskellige voldsformer, mænd rapporterer 

at blive udsat for af en partner, så viser den 
danske undersøgelse fra VIVE, at 41,5 pro-
cent af mændene, der har været udsat for 
fysisk vold, også har været udsat for psykisk 
vold (Ottosen and Østergaard 2018b). SIF’s 
undersøgelse viser også, at fysisk og seksuel 
partnervold ofte forekommer sammen, idet 
halvdelen af mænd udsat for seksuel partner-
vold også har været udsat for fysisk partner-
vold. Det skal dog understreges, at der er tale 
om meget få besvarelser, hvor totalt 8 mænd, 
angiver at have været udsat for seksuel  
partnervold (Laursen and Bindesbøl Holm 
Johansen 2020). 

Den norske undersøgelse viser, at to tredjedele 
af de mænd, der rapporterer at være udsat  
for grov fysisk vold også har oplevet kon-
trollerende adfærd fra deres partner, hvilket 
indikerer, at der også findes en sammenhæng 
mellem grov fysisk vold og psykisk vold 
(Thoresen and Hjemdal 2014).

Resultaterne fra de danske og den svenske 
omfangsundersøgelse viser, at mænd er mindre 
udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold, end 
kvinder er. Dog finder vi, at der for en mindre 
andel af de voldsudsatte mænd kan være 
samme tendens, som der er for udsatte  
kvinder, nemlig en sammenhæng mellem 
flere voldsformer.

Et kønsperspektiv på forekomsten  
af partnervold
Blandt aktører indenfor voldsområdet, poli-
tikere og den almene befolkning hersker der 
forskellige opfattelser af ligheder og forskelle 
mellem mænds og kvinders erfaringer med 
partnervold. Et kønsperspektiv er centralt i 
undersøgelser af ikke alene partnervold, men 
alle former for vold, fordi det giver mulighed 
for at have et vidensbaseret fundament, der 
kan anvendes til at nuancere forståelser og 
opfattelser på området. 
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Et kønsperspektiv handler ikke alene om at 
studere de kønsmæssige mønstre i volds-
udsathed. Det handler også om at udforske, 
hvordan forskellige grupper af mænds og 
kvinders adgang til resurser kan adskille sig 
fra hinanden på et strukturelt plan, samt at 
undersøge, hvordan opfattelser og forvent-
ninger knyttet til køn kan påvirke kvinder  
og mænd på et relationelt og subjektivt  
niveau i forhold til deres opfattelse af sig  
selv og deres parforhold (Bjørnholt 2020). 

Andre dimensioner af mænds og kvinders 
sociale identitet, såsom etnicitet, funktions-
evne og klasse kan også gøre en mere eller 
mindre sårbar i forhold til partnervold, men 
denne sårbarhed spiller ofte sammen med 
køn (Bjørnholt 2020, 33). I dette afsnit  
dykker vi derfor ned i de kønsmæssige  
mønstre, som vi finder i tabel 4 og som  
er undersøgt i litteraturen.  

Ser vi først på de danske og den svenske 
undersøgelse, finder vi, at andelen af mænd, 
der rapporterer at blive udsat for fysiske, 
seksuelle og psykiske voldshandlinger er 
mindre end andelen af kvinder (Deen et  
al. 2018; Ottosen and Østergaard 2018a; 
Heimer, Andersson, and Lucas 2014).  
Anderledes forholder det sig i den norske 
undersøgelse, hvor andelen af mænd og 
kvinder er lige stor, når det gælder fysisk og 
psykisk vold, og først adskiller sig markant, 
når det kommer til seksuel vold, hvor kvinder 
er mere udsatte end mænd (Thoresen and 
Hjemdal 2014). Sammenligner vi de køns-
mæssige mønstre på tværs af lande, er Norge 
interessant, fordi resultaterne her adskiller  
sig fra de øvrige nordiske lande. 

To norske forskere har set på datamaterialet i 
den norske omfangsundersøgelse (Thoresen 
and Hjemdal 2014), hvor de dels har set på 
de eksisterende resultater fra undersøgelsen 
og dels har lavet en ny analyse, hvor de har 
inkluderet frygt (Bjørnholt and Hjemdal 

2018). Mens resultaterne ved første øjekast, 
som de er præsenteret i tabel 4, tegner en 
kønssymmetri i udsættelsen for fysisk og 
psykisk partnervold, viser både omfangs-
undersøgelsen og den efterfølgende nye 
analyse kønsmæssige mønstre. Der er således 
centrale kønsforskelle, når man ser på  
sammenhængen mellem køn og grov fysisk 
partnervold (sparket, udsat for kvælertag  
og banket), antal voldshændelser og seksuel 
partnervold (Bjørnholt and Hjemdal 2018). 

Andelen af kvinder (9,2 %), der er udsat for 
grov fysisk partnervold, er større end andelen 
af mænd (1,9 %) udsat for samme. Færre 
mænd (0,8 %) end kvinder (7 %) rapporterer 
at have været udsat for flere former for grov 
fysisk vold af en partner. Der er ligeledes 
færre mænd, der angiver at opleve voldtægt 
(0,1 %) eller andre former for seksuelle kræn-
kelser af en partner (0,5 %) sammenlignet 
med kvinder, der havde oplevet voldtægt fra 
en partner (3, 8 %) eller andre former for 
seksuelle krænkelser af en partner (5,5 %).  
Af de respondenter, som havde været udsat 
for mindre alvorlig vold mere end fem gange, 
var andelen blandt voldsudsatte mænd  
mindre (28 %) end andelen af voldsudsatte 
kvinder (40 %) (Thoresen and Hjemdal 2014; 
Bjørnholt and Hjemdal 2018). 

I den nye analyse undersøger forskerne  
sammenhængen mellem køn, partnervold, 
skadevirkning og “frygt for at komme til 
skade eller blive dræbt” (Bjørnholt and 
Hjemdal 2018). Her finder forskerne en 
statistisk signifikant forskel mellem mænd  
og kvinder i sammenhængen mellem at  
have været udsat for grov fysisk partnervold  
og frygte at komme til skade eller blive  
slået ihjel. 

De finder en kønsratio på 17,9, hvilket vil 
sige, at der er 17,9 kvinder for hver mand, 
hvor denne sammenhæng findes (Bjørnholt 
and Hjemdal 2018, 475). I undersøgelsen er 
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det en fjerdedel af de mænd, der har været 
udsat for grov fysisk partnervold og to tredje-
dele af kvinder udsat for samme, der frygter 
at komme til skade eller at blive slået ihjel.  
I forhold til voldtægt begået af en partner 
oplevede mere end halvdelen af kvinderne, 
der havde været udsat herfor, frygt for at 
komme til skade eller blive dræbt, hvorimod 
ingen af mændene rapporterede dette  
(Bjørnholt and Hjemdal 2018). 

Frygt kan derfor være en central variabel  
at inkludere, konkluderer forskerne, fordi  
den udsattes frygt kan være en indikator i 
vur deringen af risikoen for partnerdrab og  
dermed behovet for akut hjælp (Bjørnholt 
and Helseth 2019b). 

Nye analyser baseret på data fra den danske 
undersøgelse fra SIF viser i tråd med den 
norske undersøgelse, at andelen af mænd,  
der er udsat for livstruende vold, er mindre 
(0,04 %) end andelen af kvinder udsat for 
samme (0,33 %) (Laursen and Bindesbøl 
Holm Johansen 2020). 
  
Samlet set peger analyserne på, at der er 
væsentlige kønsforskelle i forekomsten og 
sammenhænge mellem forskellige former  
for vold, karakteren af voldshandlingerne  
og frygt for skade og drab. Det vidner om,  
at selvom individuelle mænd og kvinders 
partnervoldserfaringer i nogle tilfælde kan 
ligne hinanden, så tegner erfaringer på et 
aggregeret plan kønsmæssige mønstre.  
Det understreger behovet for at kunne lave 
nuancerede statistiske analyser på området.

Metodemæssige begrænsninger 
De nordiske nationale omfangsundersøgelser 
er baseret på forskellige metodemæssige 
tilgange. Som det fremgår af tabel 4 varierer 
spørgsmålsdesign og stikprøve fra under-
søgelse til undersøgelse, ligesom konteksten 
for undersøgelserne er forskellige. Nogle 

undersøgelser har således kun fokus på vold, 
mens andre også ser på andre former for 
kriminalitet, sundhedsforhold eller hver-
dagsliv.

Måden, man beregner omfanget af partner-
vold mod mænd og kvinder, har været gen-
stand for debat både i og udenfor forsknings-
verdenen (Kimmel 2002; Sylvia Walby and 
Towers 2017). Det skyldes blandt andet,  
at de spørgsmål, som typisk anvendes i  
nationale omfangsundersøgelser for at måle 
forekomsten af vold både i og udenfor en  
nær relation, er rettet mod at kunne lave 
incidentbaserede opgørelser. Det vil sige,  
at forekomsten af partnervold opgøres på 
baggrund af rapporteringen af enkeltstående 
voldshandlinger. Det har fået nogle forskere 
til foreslå, at spørgsmål om skadevirkning  
og frygt også inkluderes (Sylvia Walby and 
Towers 2017; Bjørnholt and Hjemdal 2018)

Ser vi på tværs af de nordiske omfangsunder-
søgelser er spørgsmålene, der anvendes til  
at måle forekomsten af fysisk partnervold, 
typisk formuleret med inspiration fra spørge-
batteriet Conflict Tactics Scale. Conflict 
Tactics Scales (herefter CTS). Det blev 
udviklet af den amerikanske sociolog Murray 
Strauss i 1970’erne til at måle aggression i 
parforhold (Straus et al. 1996). 

I spørgebatteriet indgår spørgsmål til erfaringer 
med konkrete voldshandlinger som for  
eksempel ”at blive skubbet”. Metoden er 
teoretisk forankret i familievoldsforskningen, 
hvor voldshandlinger opfattes som afledt af 
en konflikt og ikke formet af kønsmæssige 
magtstrukturer, som den feministiske  
forskning har haft fokus på (Bredal, Eggbø, 
and Eriksen 2020; Oldrup 2020). 

I CTS spørges til erfaringer med konkrete 
handlinger, som kan defineres som vold  
som for eksempel det at blive skubbet.  
Det betyder, at der spørges til konkrete  
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sige noget om, hvilken kontekst og magt-
relation handlingerne forekommer i, hvilket 
har betydning for fortolkningen af tallene  
i statistikkerne (Walby et al. 2017). Det vil 
sige, spørgsmålene kan ikke sige noget om, 
om det er for sjov, i alvor eller som modværge, 
at respondenten for eksempel er blevet skub-
bet eller slået af sin partner.

Formålet med at måle omfanget af partner-
vold og andre former for vold i nære relationer 
er at bidrage til at sikre et så virkelighedsnært 
vidensgrundlag som muligt, og derfor peger 
nogle forskere på, at CTS-metoden bør 
suppleres med spørgsmål, der tilstræber en 
nuanceret afdækning af vold og sammen-
hænge af betydning herfor. Kun derved  
kan vi sikre, at vidensgrundlaget udgør et så 
virkelighedsnært fundament som muligt for 
den offentlige debat, politikker og indsatser 
på området. Denne viden er også central for 
at følge udviklingen af voldsformer over tid 
og vil kunne dokumentere kønsmæssige 
tendenser i voldsudsættelse og muliggøre 
udviklingen af teorier og afprøvningen heraf  
i forhold til årsagerne til vold (Sylvia Walby 
and Towers 2017; Walby et al. 2017).

Baseret på de to foregående og dette afsnit 
konkluderer vi, at der er behov for danske  
undersøgelser, som kan give et nuanceret 
billede af mænds (såvel som kvinders) volds-
udsathed i Danmark ved at estimere flere 
former for vold end de hidtil målte, og som 
har mulighed for at inddrage konteksten 
herunder effekten af voldshandlingerne som 
frygt og skadevirkning. Desuden er der behov 
for undersøgelser, som kan se på udsættelsen 
for vold i et livstidsperspektiv, som de  
nuværende danske omfangsundersøgelser 
ikke giver mulighed for. 

handlinger fremfor formuleringer som,  
’har du været udsat for fysisk vold?’, hvor 
besvarelsen vil afhænge af, om respondenten 
selv opfatter sin erfaring som vold, sådan som 
det for eksempel er tilfældet i de nationale 
offerundersøgelser (Balvig, Kyvsgaard, and 
Pedersen 2018). 

Men brugen af CTS-spørgsmål til konkrete 
voldshandlinger kan ikke udelukke bias i 
besvarelserne. Således viser et opfølgnings-
studie på den norske omfangsundersøgelse 
fra 2013 (Thoresen and Hjemdal 2014), at 
nogle af de mænd og kvinder, som havde 
rapporteret at være udsat for partnervold 
 i spørgeskemaundersøgelsen, enten ikke 
kunne huske nogen erfaringer med vold  
eller beskrev erfaringer, som forskerne  
var forsigtige med at rubricere som vold 
(Bjørnholt and Helseth 2019a). 

Forskerne peger på, at de opfølgende interview 
med respondenter fra omfangsundersøgelsen 
rejser spørgsmål om, hvordan vi definerer  
og afgrænser et voldeligt parforhold fra et 
parforhold, der er dysfunktionelt (Bjørnholt 
and Helseth 2019c, 43ff ), hvilket har betyd-
ning for, hvordan vi beregner omfanget af 
partnervold mod både mænd og kvinder. 

Den incidentbaserede tilgang, som CTS og 
andre spørgebatterier afledt heraf, tilbyder, er 
blevet kritiseret af blandt andre sociologerne 
Sylvia Walby og Judy Towers. Når man  
anvender den incidentbaserede tilgang i 
CTS, er det, ifølge forskerne, ikke muligt på 
nuanceret vis at måle omfanget af partner-
vold, da den ikke medtager effekter af volden 
og intentionen bag handlingen (Walby et  
al. 2017). Dette er relevant, da frygt, som 
Bjørnholt og Hjemdal (2018) har vist, kan 
være en variabel, som har betydning for 
nuancer i resultaterne i forhold til køn. 

En anden kritik, der er rejst mod CTS-spørge-
batteriet, handler om, at den ikke kan ikke 
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I dette kapitel ser vi nærmere på karakteren 
af den vold, som mænd kan opleve fra en 
partner. Kapitlet bygger hovedsageligt på 
kvalitative undersøgelser af mænds erfaringer 
med partnervold, som i modsætning til kvan-
titative undersøgelser ikke siger noget om 
omfanget af vold eller resultaternes generali-
serbarhed. Til gengæld giver litteraturen 
indblik i, hvordan partnervold mod mænd 
kan komme til udtryk, og hvordan mænd kan 
reagere og forstå deres situation. 

Undersøgelserne er hovedsageligt baseret på 
heteroseksuelle mænd, som har været udsat 
for vold af en kvindelig partner. Enkelte af 
undersøgelserne (se fx Grøvdal and Jonassen 
2015; Lien and Lorentzen 2019; Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016) har også erfarin-
ger med fra mænd, som har været udsat for 
vold fra en mandlig partner, og vi fremhæver 
forskelle, når forskerne har gjort dette. Der-
udover har vi dedikeret et afsnit i kapitel 3 til 
litteraturen om samkønnet vold.

Kapitel 3 er inddelt i fire afsnit. I det første 
afsnit ser vi nærmere på, hvad der karak-
teriserer den vold, mænd kan opleve fra  
en partner. Dernæst ser vi nærmere på,  
hvordan dynamikker og magtforhold i 
mænds parforhold med vold er beskrevet. 
Efterfølgende ser vi på, hvad litteraturen  
viser om, hvordan mænd kan reagere på 
partnervold. Afslutningsvis ser vi på nærmere 
på en gennemgående tematik i en del af 
undersøgelserne på området, nemlig sammen-
hænge mellem partnervold, maskulinitet og 
offerrolle. 

Voldshandlingernes karakter
I dette afsnit ser vi på beskrivelser af partner-
voldshandlinger rettet mod mænd. Afsnittet er 
baseret på 20 publikationer, hvoraf hovedparten 
er baseret på kvalitative undersøgelser. Syv 
publikationer er fra Norge (Fjell 2013; 2012; 
Lien and Lorentzen 2019; Grøvdal and Jonassen 

2015; Nordfjell 2009; Sogn and Hjemdal 2010; 
Lien, Lorentzen, and Staalesen 2017), hvoraf 
fire publikationer er baseret på to undersøgelser. 
To publikationer er fra Sverige (Nybergh et al. 
2013; Nybergh, Enander, and Krantz 2016),  
og fra Danmark indgår fire undersøgelser 
(Plauborg and Helweg-Larsen 2013; Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020; 2016; Stevenson et 
al. 2014), tre årsstatistikker fra Socialstyrelsen 
(Barlach and Stenager 2014; 2013; 2016), en 
evaluering af den foregående nationale hand-
lingsplan (Oxford Research 2019) samt en 
erfaringsopsamling fra Mandecentret (Mande-
centret 2020). Derudover indgår også to danske 
specialer (Sørensen 2020; Gravesen, Olsen,  
and Winther 2015). 

På tværs af studierne beskrives mænds erfa-
ringer med forskellige former for psykisk 
vold. Herhjemme beskrives psykisk vold som 
den mest udbredte voldsform blandt mænd, 
der kontakter Mandecentrets afdelinger 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2016;  
Mandecentret 2020). 

Socialstyrelsens årsstatistik for ’mandecentre 
og mandekrisecentre’ fra 2012, 2013 og 2014 
viser, at henholdsvis 41 procent, 24 procent 
og 28 procent af mændene med ophold på et 
af centrene havde været udsat for psykisk 
vold. Psykisk vold kan være handlinger som 
’at blive degraderet og ydmyget, kontrolleret 
og domineret, at skulle ændre opførsel, når 
(eks)partneren er hjemme, at blive isoleret, at 
modtage trusler om ikke at se børnene, samt 
at (eks)partneren sår splid mellem manden 
og familie og/eller venner’ (Barlach and 
Stenager 2013, 30). 

Den første kvalitative undersøgelse af part-
nervold herhjemme, baseret på blandt andet 
interview med 12 mænd, viser også, at psy-
kisk vold er den hyppigst forekommende 
voldsform. Her gives eksempler på, at mænd 
har oplevet ’nedværdigende bemærkninger’, 
’ydmygelser under andres tilstedeværelse’ og 
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kontrol i forhold til deres kontakt til andre 
(Plauborg and Helweg-Larsen 2013). 

Af de 58 voldsudsatte mænd, som i perioden 
2016-2018 tog ophold på et af Mandecen-
trets botilbud, havde samtlige mænd været 
udsat for psykisk vold, som foruden de oven-
nævnte eksempler også inkluderer, at manden 
har oplevet at få at vide, at han ikke er ’en 
rigtig mand’ eller ’en god far’, har fået trusler 
fra sin (eks)partner om at begå selvskade og 
selvmord eller har modtaget trusler om, at 
(eks)partneren vil sende et ’tæskehold’ efter 
manden. Oxford Research evaluering af 
Mandecentrets tilbud til voldsudsatte mænd 
viser desuden, at voldsudøveren i 10 procent 
af tilfældene var andre nære relationer til 
manden end en partner (Oxford Research 
2019; Mandecentret 2020). 

I Lev Uden Volds seneste undersøgelse Veje 
mod et liv uden vold er psykisk vold også den 
mest forekommende form for partnervold 
blandt de seks mænd i undersøgelsen. Her er 
eksempler på, at mændene er blevet udsat for 
tre eller flere af følgende former for psykisk 
vold: kritik, ignorering, manipulation, domi-
nering, kontrol, trusler og afstraffelse. Det 
kan være kritik af deres udseende og måde at 
gøre ting på, at de skal navigere efter partne-
rens skiftende sindsstemning, at partneren 
ønsker at styre, hvem de omgås med, og at 
partneren truer med at bryde med manden 
eller udføre selvskade (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). 

Kigger vi uden for Danmarks grænser, frem-
hæves tilsvarende former for psykiske volds-
handlinger i andre nordiske studier. Det kan 
være at blive kaldt øgenavne, nedgjort foran 
andre, latterliggjort, blive skyldbelagt eller at 
få kritik for sit udseende, sin seksuelle præ-
station eller måde at være far på (Lien and 
Lorentzen 2019; Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016). 

Ligesom i de danske studier findes der i den 
nordiske litteratur også eksempler på psykisk 
voldelige handlinger, som trækker på dét, 
forskerne kalder en hegemonisk maskulinitet. 
Den hegemoniske maskulinitet er ikke klart 
afgrænset, men refererer grundlæggende som 
et normativt maskulinitetsideal, hvor de 
karakteristika, som forbindes hermed, er 
placeret hierarkisk over andre former for 
maskulinitet og femininitet generelt. 

Idealet, om hvordan man er ”rigtig mand”, 
muliggør, at den psykiske vold kan udøves 
ved at nedvurdere mænds måde at praktisere 
maskulinitet på i forhold til idéer om dette 
ideal. Det er for eksempel at latterliggøre 
manden for at græde, kalde manden homofo-
biske øgenavne som ’bøsse’, kritisere ham for 
ikke at tjene penge nok og true ham med at 
fortælle kollegaer, at han har en lille penis  
(Nordfjell 2009; Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016). 

I flere studier finder vi også eksempler på, at 
mænd kan blive truet med, at de i tilfælde  
af skilsmisse ikke vil få lov at se deres børn 
(Mandecentret 2020; Lien and Lorentzen 
2019; Fjell 2013). I to studier er der også 
eksempler på mænd, der har oplevet, at part-
neren er kommet med trusler om at slå deres 
fælles børn ihjel (Fjell 2013; Rosten 2020). 
Sådanne trusler kan medføre, at manden kan 
være tilbageholdende i forhold til at forlade 
partneren, fordi han frygter, hvad der så vil 
ske med hans børn (Fjell 2013; Grøvdal and 
Jonassen 2015; Stolt 2010). 

Endelig er der også beskrivelser af handlin-
ger, som udfordrer afgrænsningen af psykisk 
vold som fænomen. En pilotundersøgelse af 
erfaringerne med vold i nære relationer mod 
mænd, viser, at nogle af de norske krisecentre 
mødte voldsudsatte mænd før krisecenterre-
formen i 2010 (Sogn and Hjemdal 2010). 
Medarbejdere fra fem krisecentre giver  
eksempler på de psykiske voldshandlinger, 
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som mænd har henvendt sig med. Det kan 
være at blive nedgjort foran børnene, at blive 
talt nedsættende til, og at den kvindelige 
partner ophører med forskellige hushold-
ningsopgaver, som hun tidligere har udført 
- for eksempel at holde op med at lægge 
mandens tøj sammen og ikke at lave mad 
længere. Det kan også være, at hun ikke ville 
have sex (Sogn and Hjemdal 2010). 

Eksemplerne adskiller sig fra de foregående 
beskrivelser af, hvad psykisk vold kan dække 
over. De udfordrer så at sige afgræsningen  
af, hvad der kan regnes for psykisk vold, og 
understreger, at handlingerne bør vurderes  
i forhold til den relationelle kontekst og den 
bredere samfundsmæssige kontekst, hvor 
nogle mænd kan have særlige forventninger 
til kvinders omsorgsarbejde og ”pligter” i 
parforholdet (Bjørnholt and Helseth 2019a, 
se fx; Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 

Denne problematik med afgrænsningen af 
psykisk vold adresseres også i et nyligt speciale, 
der undersøger, hvordan partnervold mod 
mænd konstrueres som socialt problem af 
aktører i voldsfeltet i Danmark (Sørensen 
2020). Her fremanalyseres en paradoksalitet, 
idet psykisk vold på ene side bliver set af 
aktører i voldsfeltet som noget forskelligt fra 
et ”normalt” parforhold, men hvor samme 
aktører på den anden side beskriver, at  
grænsen mellem, hvornår der er psykisk  
vold, og hvornår der ikke er psykisk vold i et 
parforhold, er ’svært afgrænselig’ (Sørensen 
2020, 48–49). Tilsvarende viser Lev Uden 
Volds seneste undersøgelse, at tre af de seks 
mænds erfaringer udfordrer afgrænsningen 
mellem parforhold med partnervold og  
parforhold med dysfunktion (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020). 

Ser vi nærmere på fysisk partnervold, finder 
flere af de nordiske studier, at mænd kan være 
udsat for forskellige former for fysiske volds-
handlinger både af mildere og grovere karak-

ter. I Danmark viser årsstatistikkerne fra 
Socialstyrelsen for ’mandecentre og mande-
krisecentre’ fra 2012, 2013 og 2014, at hen-
holdsvis 22 procent, 29 procent og 18 procent 
af mændene med ophold på et af centrene 
havde været udsat for nogen form for fysisk 
vold (Barlach and Stenager 2013; 2016; 
2014). 

Af de 58 voldsudsatte mænd, som i perioden 
2016-2018 tog ophold på et af Mandecentrets 
botilbud, havde 81 procent været udsat for 
fysisk vold. Her gives eksempler på mænd, 
som har været udsat for at blive ’dasket til’, 
bidt, revet, sparket og få ’kastet ting’ mod sig 
(Oxford Research 2019; Mandecentret 2020). 

I et dansk studie med beskrivelser fra ulyk-
kesregistret fra fire danske sygehuse, er ek-
sempler på mænd, der er blevet udsat for bid, 
kvælningsforsøg, stukket med kniv, for-
brændt, slået med knytnæve eller med gen-
stande såsom støvsugerrør, flaske og stryge-
jern af en partner eller ekspartner (Plauborg 
and Helweg-Larsen 2013). 

Flere nordiske studier finder tilsvarende 
eksempler på mænd, der har været udsat  
for grove fysiske voldshandlinger af deres 
kvindelige partner (Lien and Lorentzen 
2019; Grøvdal and Jonassen 2015; Nordfjell 
2009; Fjell 2013; Rosten 2020). Et norsk 
studie baseret på interview med 16 mænd 
beskriver mænd udsat for slag, spark, bid og 
stik eller slag med genstande. Enkelte havde 
fået hovedet banket ned i et badeværelsesgulv 
eller oplevet at blive brændt med et strygejern 
(Grøvdal and Jonassen 2015). 

Et studie fra Sverige med 20 mænd viser,  
at fysisk voldelige handlinger kan variere i 
alvorsgrad, konsekvenser og hyppighed. 
Voldshandlingerne inkluderer at blive skubbet, 
truet med kniv, få lussinger, spark og slag.  
En enkelt af mændene, som har været i et 
homoseksuelt parforhold, blev udsat for 
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alvorlige og gentagende ’tæsk’ (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016). 

Det indikerer, at styrkeforholdet mellem 
partnerne også kan have indvirkning på 
voldens karakter og skadevirkning. For  
eksempel beskrev ingen af de tre mænd i  
Lev Uden Volds seneste undersøgelse, som 
havde været udsat for grov fysisk vold, fysiske 
skadevirkninger i samme grad som kvinder-
ne, hvilket blandt andet kan tilskrives det 
ulige fysiske styrkeforhold mellem mændene 
og deres kvindelige partner (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020).

På trods af de fysiske voldshandlingers i 
nogle tilfælde grove karakter, findes på tværs 
af nogle studier en tendens blandt voldsud-
satte mænd til at negligere og bagatellisere 
den fysiske vold (Lien and Lorentzen 2019; 
Fjell 2013; Bindesbøl Holm Johansen et al. 
2020). I et norsk studie med 20 mænd be-
skriver ingen af mændene, som har oplevet 
grov fysisk vold såsom kvælningsgreb eller 
forsøg på ildspåsættelse, at de har været 
bange for at miste livet under disse volds-
episoder, fordi de oplevede, at de ville  
i stand til forsvare sig selv (Fjell 2013). 

I forhold til økonomisk, materiel og seksuel 
vold er der få beskrivelse heraf i litteraturen.  
I Socialstyrelsens årsstatistik for ’mandecentre 
og mandekrisecentre’ fra 2012, 2013 og 2014 
har få mænd været udsat for økonomisk vold 
(16%, 12% og 25%) og materiel vold (7%,  
9% og 20 %), mens ingen af mændene havde 
været udsat for seksuel vold. 

Erfaringerne fra Mandecentret viser, at det er 
få af de mænd, som Mandecentret har været i 
kontakt med, der har været udsat for seksuel 
vold. Ingen af de 58 voldsudsatte mænd, der 
har haft ophold på et mandecenter i perioden 
2016-2018, oplyser at have været udsat for 
seksuel vold (Mandecentret 2020). Det samme 
gør sig gældende i andre interviewunder-

søgelser, hvor mænd heller ikke beskriver  
at have været udsat for seksuel vold af deres 
kvindelige partner (Lien and Lorentzen 
2019; Plauborg and Helweg-Larsen 2013; 
Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 

De enkelte eksempler, som findes af seksuel 
vold, peger på, at mænd kan opleve at blive 
truet eller afpresset til at have sex eller blive 
manipuleret med sex, ved at den kvindelig 
partner bestemmer, hvornår dette skal foregå 
(Rosten 2020; Nybergh 2013; Sørensen 
2020). Dette indikerer i tråd med omfangs-
undersøgelserne beskrevet i kapitel 2, at 
mænd ikke er tilbøjelige til at blive udsat  
for seksuel vold i heteroseksuelle parforhold. 

Med hensyn til økonomisk og materiel vold 
er der få beskrivelser heraf. De indgår blandt 
andet i beskrivelser af henholdsvis psykisk 
vold i form af at blive presset til at tjene 
penge til partnerens forbrug eller tage råderet 
over manden økonomiske resurser (Grøvdal 
and Jonassen 2015; Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020) og i form af fysisk vold ved at 
ødelægge værdifulde ejendele eller kaste 
genstande efter manden (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Mandecentret 2020). 

Flere studier peger på, at mænd kan opleve, 
at volden fortsætter efter parbrud. Volden 
kommer her typisk til udtryk i handlinger, 
der forhindrer manden i samvær med fælles 
børn (Fjell 2013; Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020; Mandecentret 2020; Sogn and 
Hjemdal 2010; Sørensen 2020). I to norske 
studier beskriver mænd, at de kan opleve,  
at hjælpeinstanser ”overtager” en form for  
voldsudøvelse, i og med at de prioriterer den  
kvindelige partners forældrerolle (Lien and 
Lorentzen 2019; Fjell 2013). Dette eksem-
plificeres blandt andet med, at mændene 
oplever, at der i det offentlige system bliver 
lyttet mere til deres ekspartner, fordi hun er 
kvinde, og opfattes som et ’forsvarsløst offer’ 
og den bedst egnede forælder (Fjell 2013). 
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Lignende genfindes i en dansk undersøgelse, 
hvor nogle mænd har følt sig diskrimineret af 
den daværende statsforvaltning, der efter 
mændenes opfattelse prioriterer morens 
relation til barnet (Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013). Denne opfattelse findes  
også blandt enkelte af mændene i Lev Uden  
Volds seneste undersøgelse (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). 

Mens der blandt mænd i nogle studier kan 
være en opfattelse af, at der lyttes mere til 
deres kvindelige partnere i det offentlige 
system efter parforholdsbrud, fordi de er 
kvinder, så peger andre studier fra Danmark 
på, at kvindelige voldsudsatte også kan  
opleve, at der lyttes mere til deres mandlige 
ekspartner end dem i det offentlige system 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020;  
Johansen, Tjørnhøj-Thomsen, and Helweg- 
Larsen 2013). Chikane i forbindelse med 
fælles børn er derfor ikke en voldsform,  
som knytter sig til mænds erfaringer alene. 

En form for psykisk vold, som i et studie 
fremhæves som særlig for mænds partner-
voldserfaringer, er ’omsnuing av skyld/ 
udøver-rollen’. Begrebet henviser til, at  
offer-udøver-forholdet vendes om, så de 
voldsudsatte mænd beskyldes for at være 
voldsudøvere. Det kan også være trusler om 
at ville fremføre sådanne beskyldninger, hvis 
mændene ikke efterlever partnerens ønsker. 
At ’omsnure’ trækker på det stereotype part-
nervoldsscenarie, hvor en kvinde bliver udsat 
for vold af en mandlig partner. Det bevirker, 
ifølge forfatterne i studiet, at kun mænd kan 
udsættes for denne form for psykiske vold 
(Lien, Lorentzen, and Staalesen 2017). 

Andre studier har også fundet, at mænd, der 
er udsat for vold, kan blive genstand for 
beskyldninger eller anmeldelser om vold og/
eller incest efter parforholdsbrud (Plauborg 
and Helweg-Larsen 2013; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Fjell 2013; Rosten 

2020) eller frygte at blive anklaget herfor 
(Nybergh, Enander, and Krantz 2016). 

Samtidig viser flere undersøgelser, at nogle 
voldsudsatte mænd selv enten har udøvet 
fysisk, psykisk og seksuel vold mod deres 
partner eller reageret fysisk aggressivt ved  
for eksempel at banke i et bord, kaste med 
ting eller udøve fysisk vold efter selv at være 
blevet udsat for fysisk vold (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Mandecentret 2020; 
Grøvdal and Jonassen 2015; Nybergh,  
Enander, and Krantz 2016; Barlach and 
Stenager 2013; 2016). 

Den seneste evaluering af den nationale 
handlingsplan viser endvidere, at der blandt 
de 58 voldsudsatte mænd på Mandecentrets 
botilbud var tale om ’gensidig vold’ i 24 procent 
af sagerne, og at ekspartneren i omkring en 
tredjedel af sagerne var på kvindekrisecenter, 
samtidig med at manden var på mandecentret 
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).

Samlet set viser gennemgangen af litteraturen, 
at størstedelen af de kvalitative studier har 
erfaringsnære beskrivelser af den vold, de 
interviewede mænd har været udsat for. 
Beskrivelserne viser en spændvidde i erfarin-
gerne, og enkelte studier illustrerer, at der kan 
være erfaringer, som udfordrer afgrænsningen 
af, hvad der opfattes som psykisk partnervold. 

Den eksisterende litteratur har talrige eksem-
pler på den psykiske og fysiske vold, mænd 
kan udsættes for, men der er få beskrivelser 
af, hvordan seksuel, materiel og økonomisk 
vold kan komme til udtryk, når mænd ud-
sættes herfor. Dér, hvor karakteren af mænds 
partnervoldserfaringer særligt adskiller sig fra 
kvinders, er i forhold til seksuel vold og falske 
beskyldninger om voldsudøvelse, som mænd 
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henholdsvis er mindre og mere tilbøjelige til 
at opleve end kvinder. Endvidere peger litte-
raturen på, at nogle mænd selv har handlet 
voldeligt, eksempelvis som modværge eller i 
forbindelse med partnerens voldsudøvelse.

Parforholdsdynamikker  
og magtforhold
I dette afsnit ser vi nærmere på, hvad littera-
turen siger om de relationelle og kønnede 
magtdynamikker, der kan være på spil, når 
mænd bliver udsat for partnervold. Erfarings-
nære beskrivelser af parforholdsdynamikker 
og magtforhold optager ikke meget plads 
generelt i litteraturen, men det er ikke desto 
mindre væsentligt at undersøge dette for at 
forstå, hvordan voldelige handlinger kan 
påvirke mænd og de støttebehov, som måtte 
følge heraf. 

Det er ligeledes væsentligt at undersøge 
parforholdsdynamikker og magtforhold for at 
sikre, at fagfolk har viden at stå på, når de 
skal vurdere sager, hvor der kan være gensidi-
ge beskyldninger om voldelige handlinger i 
parholdet. 

Vi har fundet 12 studier, hvor der er forskelli-
ge beskrivelser af parforholdsdynamikker og 
magtforhold. Syv af studierne er fra Norge 
(Lien and Lorentzen 2019; Rosten 2020; 
Grøvdal and Jonassen 2015; Fjell 2013; 2012; 
Bjelland 2014; Bjørnholt and Hjemdal 2018), 
et er fra Sverige (Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016), og fire er fra Danmark (Bin-
desbøl Holm Johansen et al. 2020; Plauborg 
and Helweg-Larsen 2013; Mandecentret 
2020; Sørensen 2020). 

I afsnittet ser vi først på de relationelle par-
forholdsdynamikker, som i nogle undersøgel-
ser rammesættes af den amerikanske sociolog 
Michael P. Johnsons typologi. Dernæst ser vi 
på, hvordan nogle undersøgelser beskriver, 
hvordan parforholdsdynamikker også kan 

være præget af kønsmæssige magtforhold 
formet af samfundsmæssige og kulturelle 
strukturer.

Partnervold kan komme til udtryk i og præge 
et parforhold på forskellige måder. Michael P. 
Johnsons har i den forbindelse udviklet en 
typologi, der har vundet stort indpas i volds-
forskningen. I fire af publikationerne henvises 
til Johnsons typologi, og mændenes erfaringer 
forsøges kategoriseret i forhold til denne. 
Indledningsvist skitserer vi derfor kort  
Johnsons typologi. 

Johnson opdeler partnervold i typerne intim 
terrorisme, situationel vold, voldelig mod-
stand og gensidig voldelig kontrol, hvor hver 
type henviser til den dynamik, volden indgår 
i parterne imellem ( Johnson 2008). 

Intim terrorisme henviser til en fysisk og/eller 
seksuel vold, som kombineres med et kon-
trollerende handlemønster for at opnå magt i 
parforholdet. Det kan for eksempel være 
gennem intimidering, trusler, regler for part-
neren og overvågning af partnerens gøren og 
færden, som den voldelige partner kan benyt-
te, og som kan cementere en ulige magtba-
lance i parforholdet ( Johnson 2008; Ny-
bergh, Enander, and Krantz 2016). 

Situationel partnervold involverer, at en eller 
begge parter anvender vold eller kontrol 
ved særlige og enkeltstående tilfælde som 
konfliktsituationer. Til forskel fra intim 
terrorisme er situationel partnervold ikke 
baseret på den ene partners ønske om magt 
og et behov for kontrol over den anden 
( Johnson 2008). 

Voldelig modstand henviser til den ene part-
ners brug af fysisk vold uden nogen former 
for kontrolstrategier som respons på den 
anden partners fysiske/seksuelle voldelige 
handlinger og kontroludøvelse. 
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Gensidig voldelig kontrol er den sidste og 
fjerde kategori, som henviser til parforhold, 
hvor begge parter anvender kontrolstrategier 
i kombination med fysisk/seksuel vold. Denne 
type er, ifølge Johnson, sjælden (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016). 

Fælles for kategorierne er, at de er idealtyper, 
og det mest centrale forhold, der adskiller 
kategorierne, er graden og karakteren af 
kontrol, der følger den fysiske og/eller seksu-
elle vold (Nybergh, Enander, and Krantz 
2016).

Johnsons typologi inddrages i fire publikatio-
ner til at forstå parforholdsdynamikker og 
magtforhold i mænds partnervoldserfaringer 
(Grøvdal and Jonassen 2015; Lien, Lorent-
zen, and Staalesen 2017; Nybergh, Enander, 
and Krantz 2016; Sørensen 2020). Intim 
terrorisme har hovedsageligt været anvendt til 
at kategorisere kvinders partnervoldserfarin-
ger og som en måde at forstå, hvordan ele-
mentet af kontrol i parforholdet kan være en 
del af det, der adskiller kvinders og mænds 
partnervoldserfaringer (Nybergh, Enander, 
and Krantz 2016). 

Ikke desto mindre peger et nyt speciale, 
baseret på interview med fagpersoner, der 
arbejder indenfor det specialerede voldsfelt  
i Danmark, at der blandt fagpersonerne 
italesættes to former for partnervold mod 
mænd, som kan svare til kategorierne intim 
terrorisme og situationel partnervold – dog 
uden at denne distinktion laves af fagperso-
nerne selv (Sørensen 2020).

Ligeledes finder et norsk studie, baseret på 
interview med 16 mænd (heraf to homosek-
suelle), at nogle af mændene har været udsat 
for intim terrorisme, mens andre har været 
udsat for situationel partnervold, og en enkelt 
mands erfaringer karakteriseres som ’gensidig 
vold’. Nogle mænd har selv anvendt fysisk 
modmagt og vold som respons mod deres 

partners voldelige handlinger (Grøvdal and 
Jonassen 2015). Det fremgår dog ikke, hvor-
dan forskerne har vurderet, hvem af interview -
personerne, som var udsat for henholdsvis 
intim terrorisme og situationel partnervold og 
dermed grundlagt for kategoriseringen af 
mændenes erfaringer i de to idealtyper. 

Et studie, som går tættere på grundlaget for 
at vurdere mænds partnervoldserfaringer  
i forhold til Johnsons typolgi, er et norsk 
studie baseret på interview med 18 mænd 
(heraf tre homoseksuelle). Her vurderer 
forfatterne, at de fleste af mændene er udsat 
for det, som Johnson karakteriserer som 
intim terrorisme. I vurderingen er lagt vægt 
på, at de voldelige handlinger indgår i et 
mønster af ’aggressiv’ og ’kontrollerende 
adfærd’, trusler, nedvurderinger og det, for-
skerne har karakteriseret som ’psykisk terror’, 
og at handlingerne sker i kombination med 
fysisk vold – og seksuel vold for de tre homo-
seksuelle mænds vedkommende (Lien,  
Lorentzen, and Staalesen 2017, 66). 

I studiet er der enkelte mænd, der fortæller,  
at de har anvendt fysisk magt for at afværge 
partnerens vold, men de har ikke udøvet 
fysisk vold mod partneren (Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017). Her lægges også vægt 
på, at mændene udsættes for intim terrorisme 
på trods af, at de er deres kvindelige partner 
fysisk overlegen og befinder sig i en privilege-
ret økonomisk position. De kvindelige part-
nere beskrives som havende en form for 
psykologisk kontrol over mændene, fordi 
mændene er bange for at komme i problemer 
med partneren, at blive udsat for chikane og 
for at miste kontakten til deres eventuelt 
fælles børn (Lien and Lorentzen 2019). 

Anvendelsen af intim terrorisme i forhold til 
mænds partnervolderfaringer udfordres til 
gengæld i en svensk undersøgelse baseret på 
interview med 20 voldsramte mænd (heraf to 
homoseksuelle), hvor erfaringerne analyseres 
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i forhold til den udstrækning, de passer til 
Johnsons typologi (Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016). Her finder forskerne, at kun  
én homoseksuel mands partnervoldserfaring  
kan kategoriseres som intim terrorisme, idet 
manden har været udsat for systematisk tvang 
og kontrol (coercion) gennem overvågning 
 og isolering, haft behov for lægehjælp efter 
gentagne og fysiske skader som følge af fysisk 
vold og har haft brug for beskyttelse mod 
partneren. Forskerne finder ikke samme grad 
af kontrol i parforholdene, hvor kvinden er 
voldsudøver. 

Dette er i tråd med fund i et litteraturstudie fra 
Sverige, som både indeholder svensk og inter-
national forskning, hvor det beskrives, at nogle 
studier viser, at mænd, der er udsat for partner-
vold, ikke nødvendigvis føler et tab af kontrol 
eller føler sig domineret af partneren (Nybergh 
2013). I den svenske undersøgelse er de mest 
udbredte former for kontrol, udøvet af de 
kvindelige partnere, nedsættende tale, ned-
gørelse, privat og offentlig ydmygelse, jalousi og 
trusler om at tage børnene fra dem. De kvinde-
lige partnere etablerer ikke kontrol gennem 
fysisk og seksuel voldsudøvelse, som kende-
tegner intim terrorisme, fordi mændene er i 
stand til at forlade situationen, holde deres 
partner eller gengælde volden, når de udøver 
fysisk vold. Mændene giver generelt ikke udtryk 
for frygt, og de opfatter ikke deres partners 
fysiske vold som ’seriøs’ eller ’skræmmende’ 
(Nybergh, Enander, and Krantz 2016, 196). 

Til gengæld giver mændene i den svenske 
undersøgelse – i tråd med mændene i den 
norske undersøgelse af Lien et al. (2017) – 
udtryk for at være ængstelige for partnerens 
ydmygelser, latterliggørelse og vredesudbrud, 
og de indretter deres gøren og laden for at 
undgå disse (Nybergh, Enander, and Krantz 
2016). 

Samtidig peger forskerne på, at nogle af de 
20 mænd i undersøgelsen selv har anvendt 

psykisk vold som nedgørelse, jalousi og stalking, 
men at disse mænd rationaliserer og forsvarer 
brugen af disse, og samtidig ’forstørrer’ og 
’overdriver’ deres partners vold på en måde, 
der af forskerne opfattes som karakteristisk 
for udøvere af partnervold (Nybergh, Enander, 
and Krantz 2016, 197). Som konsekvens 
opfatter forskerne det som tvetydigt, hvorvidt 
nogle af mændene er de primære ofre eller 
udøvere af vold i parforholdene (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016). 

Dette illustrerer de udfordringer, der er  
forbundet med at undersøge partnervolds-
erfaringer, når man kun har den ene parts 
perspektiv. Samtidig peger forskerne på, at 
flere af mændenes parforhold er udfordrende 
at kategorisere efter Johnsons typologi, fordi 
dynamikkerne mellem partnere kan variere, 
volden kan være gensidig, og mændene  
beskriver erfaringer, som udfordrer afgræs-
ningen af et parforhold med partnervold. 

Forskerne konkluderer, at der er risiko for at 
udvande kategorien situationel partnervold, 
fordi denne kategori kan ende med at blive 
anvendt som paraplybegreb for de parfor-
hold, hvor der ikke er intim terrorisme – på 
trods af at der i disse parforhold kan være 
store variationer i voldsudøvelsen (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016). 

Netop udfordringer ved at kategorisere for-
skelligartede partnervoldserfaringer indenfor 
Johnsons typologi har også fået forfatterne 
bag Lev Uden Volds seneste undersøgelse til 
at udvikle begrebet partnervoldskontinuum 
som en begrebsmæssig ramme for at forstå, 
hvordan dynamikker i et parforhold med vold 
kan bevæge sig over tid i et kontinuum mellem 
dysfunktion og intimidering (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020). 

Undersøgelsen viser, at det i tre af de seks 
interviewede mænds parforhold er svært at se 
et mønster i de voldelige handlinger, ligesom 
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ingen af mændene frygter for deres liv eller 
partnerens fysiske voldsudøvelse. Dette er 
med til at indplacere deres erfaringer tættere 
på den ’dysfunktionelle’ ende end den ’intimi-
derende’ ende af kontinuummet (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020, 64).  

I litteraturen peges der også på, hvordan 
reelle og kulturelle kønsforskelle kan forme 
magtdynamikker i parforhold med vold. I 
forhold til reelle kønsforskelle, så fremhæves 
styrkeforholdet mellem kvinder og mænd 
som en forskel, der kan have betydning for, 
hvordan vold kan påvirke magtforholdet og 
parrelationen. Flere undersøgelser peger på, 
at det kan skyldes, at mænd ikke nødven-
digvis føler sig fysisk truet af en kvindelig 
partners fysiske vold, hvorfor frygt ofte  
fremhæves som en kønsforskel (Plauborg  
and Helweg-Larsen 2013; Nybergh,  
Enander, and Krantz 2016; Fjell 2012). 

Forskellen kan dels skyldes, at manden er 
bevidst om sin egen fysiske styrke og mulig-
heden for at forsvare sig, hvis det bliver nød-
vendigt (Mandecentret 2020; Plauborg and 
Helweg-Larsen 2013), og dels at manden 
kan være mindre tilbøjelig til at ville give 
udtryk for frygt, da det strider mod hege-
moniske maskulinitet idealer (Fjell 2012).  
I Lev Uden Volds undersøgelse er det kun  
en af de seks mænd, der nogle gange er blevet 
bange for sin partner, men han frygter ikke 
for sit liv til forskel fra nogle af kvinderne 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 

Kulturelle forventninger i forhold til køn  
ser også ud til at kunne understøtte magt-
dynamikker i heteroseksuelle parforhold  
med vold, hvor der kan være kønsbestemte 
forventninger til fordelingen af arbejdsopgaver 
i hjemmet og omsorgsarbejde (Bjørnholt 
2020). Så hvor nogle voldsudsatte kvinder 
kan være udsat for økonomisk kontrol ved  
at blive afskåret fra at arbejde eller afhængig 
af lommepenge fra partneren, viser nogle 

undersøgelser, at mænd udsat for partnervold 
kan være økonomisk uafhængige af deres 
kvindelige partner (Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016; Bindesbøl Holm Johansen et  
al. 2020; Fjell 2013). I en norsk undersøgelse 
beskrev nogle af mændene derimod, at deres 
kvindelige partner havde et forbrug, der var 
ødelæggende for deres fælles økonomi (Fjell 
2013, 41). 

Gennemgangen af litteraturen illustrerer, at 
Johnsons typologi til at rammesætte forskellige 
dynamikker i parforhold med vold både kan 
give indsigt i mænds partnervoldserfaringer 
og udfordres af samme. Anvendelsen af typo-
logien kan afhænge ikke alene af mændenes 
partnervoldserfaringer, men også af forfatternes 
vurdering af afgrænsningen mellem de fire 
kategorier. 

Flere studier peger på, at mænd i hetero-
seksuelle parforhold kan opleve varierende 
grad af kontrol fra deres kvindelige partner, 
men at de ofte ikke frygter deres kvindelige 
partner, idet de typisk er fysisk overlegen.  
Der peges i stedet på, at den kvindelige part-
ner kan have en form for psykologisk kontrol 
over manden. Der er generelt få studier, hvor 
der er erfaringsnære beskrivelser af parfor-
holdsdynamikker og magtforhold, og vi 
savner derfor undersøgelser, som kan belyse, 
hvordan vold i parforhold kan udspille sig,  
og hvilke behov for støtte og hjælp forskellige 
parforholdsdynamikker kan give. 

Reaktioner på voldsudsættelse
I dette afsnit ser vi på, hvad undersøgelserne 
kan fortælle os om, hvordan mænd reagerer, 
når de udsættes for partnervold, og hvordan 
de prøver at håndtere dette i parforholdet. 
Afsnittet er baseret på 15 publikationer. 

Syv af publikationerne er fra Norge (Fjell 
2013; Grøvdal and Jonassen 2015; Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017; Lien and  
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Lorentzen 2019; Mo 2013; Rosten 2020; 
Bjerkeseth 2010), fire er fra Sverige (Hellgren, 
Andersson, and Burcar 2015; Nybergh 2013; 
Nybergh, Enander, and Krantz 2016; Nybergh 
et al. 2013), og fem er fra Danmark (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020; Mandecentret 
2020; Plauborg and Helweg-Larsen 2013; 
Oxford Research 2019; Gravesen, Olsen, and 
Winther 2015). 

I litteraturstudiet finder vi forskellige beskri-
velser af de måder, hvorpå mænd har reageret 
på udsættelsen af partnervold. Reaktionerne 
kan både være øjeblikkelige og opstå som  
en direkte respons i nuet på partnerens  
voldshandlinger, og de kan være ændringer  
i handlemønstre over tid som en måde at 
undgå voldelige handlinger fremadrettet.  
I litteraturen har vi fundet beskrivelser af, 
hvordan mænd kan reagere på måder, som vi 
her i litteraturstudiet vælger at kalde reaktivt 
og proaktivt, hvor reaktivt er med modstand  
i en situation med vold, og proaktivt er ved 
aktivt at forsøge at tilpasse sig partnerens 
behov og undgå ny voldsudsættelse. 

Det reaktive reaktionsmønster er eksemplifi-
ceret i beskrivelser af mænd, der yder direkte 
fysisk modstand – herunder vold – og verbal 
modstand såsom at sige fra og konfrontere 
partneren verbalt med hendes/hans volds-
handlinger (Bindesbøl Holm Johansen et  
al. 2020; Mo 2013; Nybergh, Enander, and 
Krantz 2016; Grøvdal and Jonassen 2015; 
Oxford Research 2019; Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013). 

I flere undersøgelser er der eksempler på,  
at nogle mænd selv har anvendt fysisk og 
psykisk vold – typisk som en reaktion på 
partnerens vold. Det kan for eksempel være 
at slå partneren i situationer, hvor de har følt 
sig truet, eller at råbe af partneren (Nybergh, 
Enander, and Krantz 2016; Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017; Fjell 2013; Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020; Oxford Research 

2019; Sørensen 2020), hvilket vi også finder 
eksempler på, at nogle kvinder har gjort i Lev 
Uden Volds seneste undersøgelse (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020). Der er også 
eksempler på, at mænd yder modstand ved  
at holde partneren nede eller holde hendes 
hænder fast for at stoppe de fysiske voldelige 
handlinger (Grøvdal and Jonassen 2015; 
Bjerkeseth 2010; Lien, Lorentzen, and  
Staalesen 2017; Fjell 2013). 

Det proaktive reaktionsmønster kan dække 
over måder at tilpasse sig partnerens behov 
og humør enten ved at undgå situationer, der 
kan udløse partnerens vold, eller ved at trække 
sig fra omverdenen for at undgå spørgsmål  
til parforholdet (Bindesbøl Holm Johansen  
et al. 2020; Nybergh, Enander, and Krantz 
2016; Plauborg and Helweg-Larsen 2013). 
To kvalitative og et kvantitativt studie finder, 
at nogle mænd forsøger at undgå volden ved 
at bruge mindre tid derhjemme og i stedet 
bruge mere tid på jobbet (Nybergh 2013; 
Lien, Lorentzen, and Staalesen 2017;  
Nybergh et al. 2013). Andre mænd trækker 
sig fra sociale netværk (Mandecentret 2020; 
Nybergh, Enander, and Krantz 2016), og i en 
undersøgelse, er der enkelte eksempler på 
mænd, der undlader at give udtryk for glæde 
over personlige ejendele for at undgå, at 
partneren ødelægger disse (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). Nogle mænd håndterer 
voldsudøvelsen ved at se det som et udtryk 
for deres partners psykiske lidelser, og at de 
som konsekvens må drage omsorg for og 
rumme deres partners voldsomme tempera-
ment og voldsudøvelse (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Rosten 2020; Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017). 

På tværs af undersøgelserne fremhæves det 
fysiske styrkeforhold mellem mænd og kvinder 
både som en ”fordel” for mænd udsat for 
partnervold, fordi de ikke nødvendigvis frygter 
deres partner, og som en ”ulempe”, fordi de 
med fysisk modstand eller modvold har 
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mulighed for at skade partneren fysisk og/
eller blive mistænkt for selv at være (den 
primære) voldsudøver (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020; Hellgren, Andersson, 
and Burcar 2015; Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013; Fjell 2013; Rosten 2020; Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017; Gravesen, 
Olsen, and Winther 2015). 

En mindre svensk undersøgelse, baseret på 
interview med fem voldsudsatte mænd, 
finder, at mændene kan føle sig mistænkelig-
gjort for, om de mon selv har udøvet vold 
mod deres kvindelige partner. Nogle mænd  
er blevet mødt med en forventning om, at de 
burde forsvare sig fysisk. Dette kan samtidig 
lede til yderligere mistro fra omverdenen, da 
fysisk selvforsvar kan skade kvinden og lede 
til, at hun opfattes som det primære offer,  
og manden som initiativtager til volden 
(Hellgren, Andersson, and Burcar 2015). 

På trods af at der ikke er spurgt direkte ind til 
mændenes handlinger, så fremhæver mændene, 
at de ikke selv har udøvet vold eller bidraget 
til, at volden eskalerer. Dette kan ses som en 
måde at adressere de forestillinger, som kan 
være i samfundet af, at mændene måske selv 
har været voldsudøver, og på den måde skabe 
en legitimitet til deres position som offer.  
De beskriver også, at erfaringerne med vold 
har haft positive indvirkninger på deres egen 
person, såsom at ’modne’ og ’vokse som per-
son’ (Hellgren, Andersson, and Burcar 2015).

I flere studier fremgår det, at de fleste af de 
mænd, der indgår, ikke selv har udøvet vold 
mod partneren, fordi de har en grundlæggende 
idé om, at man ikke slår kvinder (Mandecentret 
2020; Lien and Lorentzen 2019; Plauborg 
and Helweg-Larsen 2013; Grøvdal and 
Jonassen 2015; Fjell 2013; Gravesen, Olsen, 
and Winther 2015). I et norske studie, for-
tæller nogle af mændene om deres manglende 
fysiske modstand som et tegn på styrke. Det 
at ”holde ud”, ikke slå tilbage og tage ansvar 

for børn og familie opleves som en bekræftelse 
på, at de er ”ordentlige” mænd og fædre. På 
den måde distancerer de sig fra offerrollen  
og fremhæver sig selv som ”kontrollerede”  
og ”anstændige” mænd og fædre (Lien and 
Lorentzen 2019; se også Gravesen, Olsen, 
and Winther 2015). 

I et andet norsk studie beskrives det, hvordan 
mændene står i et spænd mellem en norm 
om, at en mand ikke slår en kvinde, og en 
opfattelse af, at mænd selv skal håndtere 
deres egne problemer (Grøvdal and Jonassen 
2015). Andre studier peger på, at  mænd 
fortæller, at de også har været bange for at 
skade partneren – og i enkelte tilfælde sågar 
at slå partneren ihjel (Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013; Fjell 2013; Rosten 2020; Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017) eller  
at komme i problemer med politiet eller 
myndigheder på børneområdet, hvis de  
selv udøver fysisk modvold (Plauborg and 
Helweg-Larsen 2013; Lien and Lorentzen 
2019). 

Samlet set viser gennemgangen af litteraturen, 
at mænd kan benytte både reaktive og pro-
aktive handlemønstre for at håndtere partne-
rens voldshandlinger, og at disse handlinger 
kan opstå i forbindelse med en konkret 
voldssituation såvel som være forebyggende 
handlinger for at undgå, at partneren reagerer 
voldeligt fremadrettet. Af litteraturen fremgår 
det, at det fysiske styrkeforhold både kan 
være en ”fordel” og en ”ulempe” for voldsud-
satte mænd, fordi de har mulighed for at 
forsvare sig, hvis det bliver nødvendigt, men 
at de typisk vil have større risiko for at skade 
partneren, hvis de reagerer med fysisk mod-
stand eller vold, end en kvinde har.
 
I litteraturen er der primært fokus på mæn-
denes reaktioner i forhold til sig selv, og vi ser 
et behov for viden om, hvordan voldsudsatte 
mænd handler i forhold til at beskytte even-
tuelle børn. Vi savner endvidere viden, der 
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kan belyse, hvordan maskulinitetsopfattelser 
eventuelt kan forme mænds forhold til at 
reagere henholdsvis uden og med modvold.

Offerrolle og maskulinitet 
Et tilbagevendende tema på tværs af under-
søgelserne om mænds erfaringer med part-
nervold er forholdet mellem offerrolle og 
maskulinitet. I dette afsnit beskriver vi både 
empiribaserede studier, som adresserer dette 
forhold, og teoretiske publikationer, som 
behandler offerrolle og/eller kulturelle idéer, 
som knytter sig til at leve som mand i en 
nordisk/vestlig kontekst. 

Afsnittet trækker på teoretiske artikler (Christie 
1986; Connell and Messerschmidt 2005; 
Ernlund 2015) og otte studier fra Norge 
(Bjerkeseth 2010; Rosten 2020; Fjell 2013; 
Grøvdal and Jonassen 2015; Nordfjell 2009; 
Bjørnholt 2020; Lien and Lorentzen 2019; 
Bjørnholt and Helseth 2019a), et studie og 
 et speciale fra Sverige (Hellgren, Andersson, 
and Burcar 2015; Mogren and Pilhav 2012), 
en undersøgelse fra Finland (Venäläinen 
2020) og et studie, en erfaringsopsamling  
og et speciale fra Danmark (Plauborg and 
Helweg-Larsen 2013; Mandecentret 2020; 
Gravesen, Olsen, and Winther 2015).

I 1986 udgav den norske kriminolog Nils 
Christie artiklen The Ideal Victim, som 
sidenhen er blevet et nøglebidrag i teoretise-
ringen af offerrollen (Christie 1986). De 
kulturelle opfattelser af, hvem og hvornår 
nogen socialt set identificeres som et offer,  
er relevant at inddrage her, fordi mænd udsat 
for partnervold – særligt af en kvindelig 
partner – udfordrer både de kulturelle for-
ståelser af offer-udøver-relationen i partner-
vold og de kulturelle forventninger til mænds 
relation til kvinder. 

En central pointe i Christies artikel er, at det 
at indtage offerrollen ikke er et objektivt 

fænomen, men en position, som afhænger af 
omverdenens definition heraf. Det betyder, at 
der kulturelt set er visse omstændigheder og 
individuelle karakteristika, som lettere giver 
adgang til en legitim status som offer end 
andre, og det på trods af at personer kan have 
være udsat for samme kriminelle handling 
(Christie 1986). 

Siden Christies artikel er der kommet større 
fokus samfundsmæssigt set på partnervold, 
men erfaringer fra både mænd og kvinder 
viser, at der stadig er opfattelser, som afgrænser 
den ideelle offer-udøver-relation fra den 
ikke-ideelle (se fx Bindesbøl Holm Johansen 
et al. 2020). Det ideelle offer er ifølge Christie 
i en underordnet og svag position, mens  
den ideelle udøver ofte er en fremmed med 
inhumane karaktertræk (Christie 1986).

Idealtypen for et offer passer umiddelbart 
bedre på det, der kulturelt set opfattes som 
kvindelige egenskaber som for eksempel 
fysisk svaghed, sårbarhed og omsorgsfuldhed 
end mandlige egenskaber (Ernlund 2015). 
Med Christies artikel taget i betragtning  
er det derfor ikke overraskende, at flere af 
studierne i litteraturstudiet viser, at mænd 
udsat for partnervold kan have svært ved at 
identificere sig som et offer for partnervold, 
herunder have svært ved at blive identificeret 
dersom af omverdenen. 

Således peger et norsk studie netop på, at det 
for mænd kan være sværere end for kvinder  
at se sig selv som voldsudsat, fordi opfattelsen 
af et offer for partnervold ikke er kulturel 
tilgængelig for mænd (Fjell 2013). Mænd er 
ofte fysisk stærkere end kvinder, og det gør 
det ydmygende og udfordrende for mænd at 
tale om at være udsat for partnervold (Fjell 
2013). En svensk undersøgelse baseret på 
interview med fem voldsudsatte mænd viser, 
at mændene har en opfattelse af selv at skulle 
klare partnervolden, fordi det at være volds-
udsat bliver set som et svaghedstegn, der ikke 



51

Nordisk viden om partnervold mod mænd – et litteraturstudie

er forenelig med den hegemoniske maskuli-
nitetsopfattelse (Hellgren, Andersson, and 
Burcar 2015; Connell and Messerschmidt 
2005). 

Mændene har en opfattelse af, at det vil blive 
set som en svaghed, hvis de fortæller andre, at 
de bliver udsat for partnervold, fordi kvinders 
vold mod mænd ikke er konstrueret som et 
tydeligt socialt problem. De oplever ikke, at 
partnervold mod mænd er et problem, som 
italesættes i den offentlige debat, og det kan 
gøre det svært at se sig selv som offer for 
partnervold (Hellgren, Andersson, and  
Burcar 2015). 

At kvinders partnervold mod mænd kan 
latterliggøres i samfundet, fremhæves også 
som en barriere for mænds adgang til offer-
positionen. Et speciale fra Sverige baseret  
på et interview med en jurist, der rådgiver 
voldsudsatte mænd i Manjouren samt inter-
netbaserede grupper for mænd udsat for 
partnervold, peger på, at medierne kan spille 
en afgørende rolle i at forme opfattelser  
af voldsudsatte mænd i heteroseksuelle  
par forhold. 

I medier kan mænd blive portrætteret som 
nogen, der har fortjent volden, og at kvinder 
derfor er berettiget til at slå. Det kan også 
være latterliggørelse af voldsudsatte mænd 
ved at fremstille dem humoristisk i for ek-
sempel reklamer (Mogren and Pilhav 2012). 
Heri kan også ses en forbindelse til den hege-
moniske maskulinitetsopfattelse – det vil sige 
stereotype opfattelser af maskulinitet – hvor 
det at blive domineret af en kvinde kan blive 
set som en ydmygelse og muligvis ærekræn-
kende, fordi det at have kontrol er en central 
markør i konstruktionen af mandlighed 
(Bjerkeseth 2010; Grøvdal and Jonassen 
2015). 

Vender vi blikket mod mænds selvrepræsen-
tationer, tegner flere undersøgelser et billede 

af, at mænd udsat for partnervold balancerer 
mellem et behov for anerkendelse af deres 
voldsudsathed og et behov for at positionere 
sig som mænd i overensstemmelse med 
hegemoniske maskulinitetsopfattelser  
(Rosten 2020; Hellgren, Andersson, and 
Burcar 2015; Bjerkeseth 2010; Gravesen, 
Olsen, and Winther 2015). 

Denne balancegang har en norsk forsker 
undersøgt, og på baggrund af 13 interview 
med voldsudsatte mænd peger hun på tre 
måder, hvorpå mændene i undersøgelsen 
konstruerer sig selv som både værdige ofre  
og overlegne i forhold til den sårbare offer  
position (Rosten 2020). 

For det første tager nogle mænd ansvar for 
den psykisk syge/sårbare partner og børn, 
hvilket bliver en måde at fremstå som en 
stærk omsorgsgiver, der står i kontrast til det 
kvindelige offer. For det andet italesætter 
nogle mænd kun frygt i relation til partnerens 
uforudsigelighed, idet de anser sig selv som 
fysisk overlegen over for deres kvindelige 
partner. I et tilfælde, hvor partneren er en 
mand, bevarer den voldsudsatte mand vær-
dighed ved at indtage rollen som ”den stærke 
overlever” i lighed med kvindelige ofre. Den 
tredje og sidste måde for mændene at bevare 
værdighed på i offerrollen er ved at fokusere 
på deres evne til beherske deres fysiske styrke 
(Rosten 2020). 

I det førnævnte mindre svenske studie  
(Hellgren, Andersson, and Burcar 2015) 
fremhæver mændene i højere grad deres 
kvindelige partners moralske brister end 
italesætter egen offerrolle. Ved at fremhæve 
kvindens ugerninger får de indirekte fremstillet 
sig selv som voldsudsatte. De fremhæver 
også, at de ikke er bange, fordi kvinderne  
er fysisk svagere, og nedtoner samtidig  
voldshandlingernes alvor og konsekvenser. 
Samtidig lægger de vægt på, at de ikke selv 
har udøvet vold, og at det er den kvindelige 
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partner, som har initieret volden. På den 
måde fremstiller mændene sig selv som 
uskyldige, men ikke hjælpeløse, konkludere 
forskerne (Hellgren, Andersson, and Burcar 
2015). 
 
Mænds behov for anerkendelse som volds-
udsatte undersøges i et nyere finsk studie 
(Venäläinen 2020). Med afsæt i online tråde 
om mænds udsathed for partnervold af  
kvinder, fremanalyseres en tendens til både  
en kønsneutralisering af partnervold for at 
legitimere mænds offerposition og en tendens 
til at indplacere mænd i en overordnet ud-
øverposition, som forbinder mænd med fysisk 
styrke og evnen til at kontrollere denne force 
(Venäläinen 2020). På den måde bliver køn 
både udvisket og fremhævet i kønsforskelle  
i partnervold.

Ligesom nogle studier peger på, at mænd kan 
være tilbageholdende i forhold til at omtale 
sig selv som et offer, viser litteraturen på 
området også, at det er sjældent, at mændene 
selv omtaler de voldshandlinger, de udsættes 
for, som vold (Plauborg and Helweg-Larsen 
2013; Mandecentret 2020; Lien and Lorentzen 
2019; Grøvdal and Jonassen 2015; Fjell 2013; 
Nordfjell 2009). Flere studier peger på, at 
mænd kan opfatte deres kvindelige partnere 
som gerningspersoner ud fra en psykologiseret 
forklaringsramme, hvor deres voldshandlinger 
bliver set som udtryk for narcissisme, ’over-
følsomhed’ eller psykisk sygdom (Hellgren, 
Andersson, and Burcar 2015), og refererer  
til partneren som ’manipulerende’, ’tempera-
mentsfuld’ eller ’psykisk syg’ (Mandecentret 
2020; Lien and Lorentzen 2019; Fjell 2013). 

I et norsk studie udviser nogle mænd desuden 
forståelse for, at partneren også bærer på 
svære livserfaringer, og ser sig selv som en 
form for omsorgsperson for den voldsud-
øvende, som de beskriver som det ”virkelige 
offer” (Rosten 2020). Et andet norsk studie 
finder også, at både kvindelige og mandlige 

voldsudsatte kan tage ansvar for partnerens 
trivsel og psykiske problemer, hvilket også 
kan gøre det sværere at forlade partneren, 
som konstrueres som den sårbare i parfor-
holdet (Bjørnholt 2020).

Samlet peger studierne på, at kulturelle op-
fattelser af maskulinitet præger voldsudsatte 
mænd og omverdenens syn på, hvem der kan 
indtage positionen som offer for partnervold. 
Både mænds selvrepræsentationer og kon-
struktionen af de kvindelige voldsudøvere 
bærer præg af, at offer-udøver-relationen  
er formet af både et kulturelt konstrueret  
og et reelt kønsmæssigt sårbarhedsforhold. 
Litteraturen indikerer, at der er behov for  
at fokusere på, hvordan kønsopfattelser  
både kan påvirke mænds livserfaringer med 
partnervold og kan påvirke, hvordan mænd 
og omverdenen ser på mændenes partner-
voldserfaringer.   
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I dette kapitel beskriver vi den nordiske 
litteratur, som beskæftiger sig med dimen-
sioner af mænds sociale identitet og livsvilkår, 
der kan påvirke deres erfaringer med partner-
vold og i nogle sammenhænge gøre dem 
særligt sårbare som voldsudsatte. 

Vi forstår sårbarhed ud fra tre dimensioner: 
Hvor udsat man er i forhold til partnervold, 
hvor sårbar man er i forhold til følgevirknin-
gerne af partnervold, og hvilke resurser man 
har til rådighed herunder muligheden for 
adgang til disse resurser (Sundström 2016).
 
På tværs af de nordiske lande har vi kun 
fundet relativt få studier, der beskæftiger  
sig med voldsudsathed og dimensioner, der 
knytter sig til mænds sociale identitet og 
livsvilkår som seksuel orientering, etnicitet, 
alder og funktionsevne. Det fremhæves flere 
steder i litteraturen, at der generelt savnes  
et mangfoldighedsperspektiv på mænds  
(og kvinders) erfaringer med partnervold i 
undersøgelser og forskning på området, som 
kan supplere kønsmagtperspektivet (Rosten 
2020; Bredal, Eggbø, and Eriksen 2020). 

For at forstå diversiteten i mænds erfaringer 
med partnervold er det centralt at have under-
søgelser, der belyser, hvordan dimensioner af 
mænds identitet og livsvilkår, som knytter sig 
til seksuel orientering, etnicitet/nationalitet, 
alder, socioøkonomisk position/klasse,  
funktionsevne og vold i opvæksten, kan få 
betydning for voldsudsættelse og den måde, 
omverdenen møder en på. 

De aspekter af mænds sociale identitet og 
livsvilkår, som vi har fokus på i dette kapitel, 
tager afsæt i litteratur på området, som viser, 
at disse forhold kan gøre voldsudsatte mænd 
særligt sårbare i forhold til de ovenstående tre 
dimensioner af sårbarhed: risikoen for vold, 
oplevelse af følgevirkninger og adgangen  
til hjælp og støtte. Det vil sige, at de sociale 
identiteter og livsvilkår ikke nødvendigvis gør 

mænd indenfor kategorierne fundamentalt 
mere sårbare eller marginaliserede sammen-
lignet med andre grupper i forhold til alle 
aspekter af deres liv. I dette kapitel er der 
alene fokus på, hvordan forholdene kan 
indvirke negativt på deres erfaringer med 
vold. 

I den internationale forskning har der i flere 
årtier været rettet opmærksomhed mod at 
forstå, hvordan forskellige sociale dimensioner 
af kvinders identitet kan gøre dem særligt 
sårbare, når det kommer til partnervold.  
Denne opmærksomhed blev igangsat af 
forsker Kimberlé Crenshaw tilbage i 1990  
i artiklen Mapping the Margins: Intersectio-
nality, Identity Politics, and Violence Against 
Women of Color. Artiklen blev banebrydende, 
da den viser, hvordan strukturer i samfundet 
knyttet til etnicitet og hudfarve kan margi-
nalisere voldudsatte særligt sorte/afrikansk- 
amerikanske kvinder og indvandrekvinder  
i USA (Crenshaw 1990). Artiklen blev det 
teoretiske afsæt for begrebet intersektionalitet 
(Christensen 2019) . 

Intersektionalitet refererer til den måde, hvor-
på forskellige dele af vores sociale identitet  
kan gøre os mere eller mindre sårbare i forhold 
til bærende samfundsmæssige strukturer som 
for eksempel heteronormativitet, lovgivning  
og samfundets fysiske indretning. Med et 
intersektionelt perspektiv er fokus på, hvordan 
marginalisering og diskrimination kan være 
knyttet til forskellige magtstrukturer, som 
aktualiseres i kontekstspecifikke sammen-
hænge (Bredal, Eggbø, and Eriksen 2020; 
Danneskiold-Samsøe, Mørck, and Sørensen 
2011, 33ff ). På den måde kan forskellige 
dimensioner af vores sociale identitet øge 
sandsynligheden for, at vi kan opleve diskrimi-
nation eller føle os marginaliserede for eksempel 
på grund af køn, etnicitet, socioøkonomi og 
klasse, eller ved at give os adgang til særlige 
”privilegier” som voldsudsatte som fx adgang 
til en krisecenterplads og psykologhjælp. 
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En konsekvens af mødet med magtstrukturer 
kan være minoritetsstress. Minoritetsstress 
fremhæves i litteraturen om LGBT-personer 
(Stolt 2009). Begrebet dækker over den stress 
som personer, der tilhører en (seksuel) mino-
ritet, kan opleve som følge af mødet med 
diskrimination og vold fra omverdenen. At 
tilhøre en seksuel eller etnisk minoritet – eller 
begge dele – kan lede til en internalisering  
af den homofobi eller racisme, som man 
kan opleve i mødet med andre (Stolt 2009).  
Dette kan både gøre én særligt sårbar i for-
hold til vold fra en partner, men kan også 
være medvirkende til, at nogen udøver vold 
mod en partner. Minoritetsstres kan være 
medvirkende til, at en mand – eller kvinde 
– vil forsøge at etablere en følelse af kontrol 
og magt i parforholdet, fordi personen kan 
opleve at tabe denne følelse i mødet med 
diskrimination og ydmygelse i samfundet 
(Stolt 2009). 

Dette kapitel er inddelt i fem afsnit. Det 
første afsnit beskæftiger sig med litteratur om 
vold mod mænd i samkønnede parforhold. 
Dernæst følger et afsnit om vold mod mænd 
i minoritetsetniske positioner. Det tredje 
afsnit omhandler vold mod mænd med funk-
tionsnedsættelse. I afsnit fire ser vi på mænd  
i senioralderen, som bliver udsat for vold.  
Til slut har vi et afsnit om sammenhængen 
mellem vold i opvæksten og senere volds-
udsættelsen som voksen. 

De fem sociale forhold, som vi her løfter 
frem, refererer ikke til homogene grupper af 
mænd, men derimod dimensioner af mænds 
sociale identitet eller livsvilkår, som alene 
eller i samspil kan få indflydelse på sårbar-
hed her forstået som: Risikoen for at opleve 
partnervold, voldens følgevirkninger og 
mulighederne for at få adgang til støtte og 
hjælp herunder barrierer såsom strukturel 
ulighed og diskrimination. Klasse indgår  
ikke som et særskilt livsvilkår, da vi ikke  
har fundet studier, der specifikt forholder 

sig til klasseaspektet i mænds erfaringer 
med partner vold. Ikke desto mindre træder 
mænds socioøkonomiske position frem i 
gennemgangen af litteraturen på tværs af  
de sociale identitets dimensioner og andre 
livsvilkår, som vi behandler i de følgende 
afsnit. 

Samkønnede parforhold 
I alt har vi identificeret otte publikationer fra 
Norge og Sverige, som beskæftiger sig med 
samkønnet partnervold med fokus på mænd. 
Heraf er tre litteraturstudier, der både inde-
holder svensk og international litteratur 
(Stolt 2018; 2009; Fjær, Gundersen, and 
Mossige 2013), tre omfangsundersøgelser 
(Holmberg and Stjernqvist 2008; Moseng 
2007; Anderssen and Malterud 2013) og  
to kvalitative undersøgelser af både mænds  
og kvinder erfaringer med samkønnet  
partnervold i henholdsvis Norge og Sverige  
(Øverlien 2020; Holmberg and Stjernqvist 
2007). 

Vold i samkønnede parforhold er et  
forskningsfelt, som er vokset frem i USA  
i 1980’erne, men som stadig betragtes som  
et forskningsområde, hvor der savnes viden 
(Stolt 2009). Internationalt set har hoved-
parten af forskningen på området været rettet 
mod partnervold i lesbiske parrelationer,  
og der findes betydelig mindre forskning 
internationalt om partnervold blandt  
homoseksuelle mænd samt biseksuelle og 
trans personer (Stolt 2009). 

På trods af den mindre forskning om  
samkønnet partnervold er der generelt 
konsensus indenfor den internationale 
forskning om, at voldsformerne ikke ad-
skiller sig fra partnervold i heteroseksuelle 
parforhold (Stolt 2009). Dette understøttes 
af den eneste nordiske omfangsundersøgelse 
indenfor området Våldsamt lika och olika 
– Om våld i samkönade parrelationer mål-
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rettet voksne LGBT-personer. Den blev 
gennemført blandt 2.013 medlemmer i den 
svenske organisation Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners 
och queeras rättigheters (herefter RFSL- 
undersøgelsen) i 2005 (Holmberg and 
Stjernqvist 2008). 

Foruden den svenske omfangsundersøgelse  
er der i Norge gennemført en omfangsunder-
søgelse blandt unge homoseksuelle mænd  
og kvinder i 2006, men denne undersøgelse 
er ikke inddraget her, da vi ikke har fokus  
på unge under 18 år (Moseng 2007).

Ser vi på omfanget af partnervold i sam-
kønnede parforhold, har vi ikke tal herfor i 
Danmark. I den danske omfangsundersøgelse 
fra SIF, indgår der spørgsmål om seksuel 
orientering. Dog indgår der ikke analyser  
af samkønnet partnervold specifikt, men det 
oplyses, at 11 procent af mænd er udsat for 
fysisk partnervold fra en mandlig partner 
(Deen et al. 2018). At der ikke er yderligere 
analyser, kan skyldes, at der er for få be-
svarelser fra mænd med en mandlig partner 
til at lave selvstændige analyser på området. 
Vi kan derfor ikke sige noget om, hvorvidt 
homoseksuelle og biseksuelle mænd har en 
højere risiko for at blive udsat for partnervold 
end heteroseksuelle mænd. 

I VIVE’s undersøgelse rapporterer 10,2 
procent af mænd, der har været udsat for 
psykisk vold, at opleve dette fra en mandlig 
partner. For kvinder er dette tal under 1 
procent, hvilket betyder, at der er en signifi-
kant større andel mænd end kvinder, der har 
oplevet psykisk partnervold i homoseksuelle 
parforhold (Ottosen and Østergaard 2018a). 
I den norske omfangsundersøgelse Seksuell 
orientering og levekår var det henholdsvis  
4 procent og 7 procent af de voldudsatte 
homoseksuelle og biseksuelle mænd, der  
var blevet udsat for volden af en partner 
(Anderssen and Malterud 2013). 

Selvom RFSL-undersøgelsen ikke er repræ-
sentativ, kan den give nogle indikationer på 
udbredelsen af partnervold blandt seksuelle 
minoriteter og transpersoner. Et repræsenta-
tivt studie er ikke muligt, da man ikke kender 
den samlede fordeling af LGBT-personer  
i befolkningen. Det bør derfor understreges, 
at resultaterne ikke kan sammenlignes med 
nationale befolkningsundersøgelser i kapitel 2. 

RFSL-undersøgelsen viser, at af de svar-
personer, som har været udsat for nogen form 
for partnervold, er 46 procent homoseksuelle 
mænd, hvoraf 91 procent har været udsat for 
vold af en mandlig partner (Holmberg and 
Stjernqvist 2008, 31). Undersøgelsen viser,  
at homoseksuelle og biseksuelle mænd kan 
opleve indskrænket frihed, psykologisk  
kontrol og isolering, som indikerer det ulige 
magtforhold, der kan være mellem parterne 
(Holmberg and Stjernqvist 2008). I forhold 
til udøvelse af psykisk vold gennem trusler 
om at gøre skade på andre eller sig selv viser 
undersøgelsen, at knap en femtedel af de 
homoseksuelle mænd har været udsat for 
denne form for trusler af en tidligere partner 
(Holmberg and Stjernqvist 2008, 43). 

Inddrager vi et binært kønsperspektiv, viser 
undersøgelsen, at en højere andel homo-
seksuelle mænd (17%) rapporterede at have 
været udsat for seksuel vold af deres nu-
værende partner end homoseksuelle kvinder 
(7%). Det samme var også gældende i forhold 
til fysisk vold, hvor knapt en tredjedel af de 
homoseksuelle mænd (31%) og lidt over en 
fjerdedel af de homoseksuelle kvinder (26 %) 
har været udsat for fysisk vold af en nuværende 
partner (Holmberg and Stjernqvist 2008, 46). 

Samlet set viser RFSL-undersøgelsen, at der 
er en relativ høj frekvens for alle voldsformer 
for især homoseksuelle mænd. Det vides ikke, 
om fundene kan generaliseres til homo-
seksuelle mænd som gruppe i befolkningen.  
Undersøgelsen viser, at homoseksuelle og 
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biseksuelle mænd kan opleve de samme 
former for vold, som mænd i heteroseksuelle 
parforhold, men også at der måske kan være 
en større tendens til seksuel vold blandt 
mænd i samkønnede parforhold, end vi finder 
blandt mænd udsat for vold i heteroseksuelle 
parforhold. Det kan indikere, at mænd i 
samkønnede parforhold kan være særligt 
sårbare, når det gælder risikoen for seksuel 
partnervold.

De to kvalitative studier fra henholdsvis 
Norge, baseret på fire interview med  
henholdsvis to homoseksuelle mænd og  
to homoseksuelle kvinder (Øverlien 2020), 
og Sverige, baseret på fritekstsvar fra 57 
personer, som har været i eller lever i et par-
forhold med vold (Holmberg and Stjernqvist 
2007), peger på, at det at tilhøre en seksuel 
minoritet kan gøre voldsudsatte mænd  
særligt sårbare, fordi heteronormativitet og 
homofobi i samfundet kan skygge for den 
voldsudsatte mands egen og omverdenens 
erkendelse af partnervolden (Øverlien 2020).

Nogle homoseksuelle mænd beskriver, hvor-
dan de oplever trusler om ’outing’. Det vil 
sige, at partneren tvinger eller truer med at 
fortælle andre om den voldsudsattes seksuelle 
orientering. Da homofobi stadig er udbredt  
i de nordiske lande, kan trusler om ”outing” 
være en effektiv måde at udøve psykisk  
vold og etablere kontrol i et parforhold på 
(Holmberg and Stjernqvist 2007). 

Tidligere erfaringer med homofobi i om-
gangskredsen kan påvirke homoseksuelle 
mænds tilbøjelighed til at søge hjælp fra 
andre negativt, fordi det dels indebærer at 
skulle fortælle andre, at de er homoseksuelle/
biseksuelle, dels at fortælle, at de er udsat for 
partnervold (Øverlien 2020). Det kan deslige 
være en udfordring at være åben om volden, 
da det kan stille fælles venner i LGBT- 
miljøet i en loyalitetskonflikt (Holmberg  
and Stjernqvist 2007). På den måde kan 

partnervold gøre voldsudsatte mænd i sam-
kønnede parforhold særligt sårbare i forhold 
til adgang til støtte og hjælp fra omverdenen.

Det svenske studie peger på, at hjælp og 
støtte oftest søges hos venner, hvis de volds-
udsatte LGBT-personer overhovedet har 
søgt dette (Holmberg and Stjernqvist 2007). 
At søge hjælp som voldsudsat LGBT-person 
indebærer ikke alene at fortælle om partnerens 
voldshandlinger, det indebærer også at være 
åben om sin seksuelle orientering. I det svenske 
kvalitative studie lægger flere voldsudsatte 
LGBT-personer derfor vægt på at møde 
fagpersoner, der har  kendskab til LGBT -
gruppens særlige livserfaringer og livs-
situation (Holmberg and Stjernqvist 2007). 

Vejen til hjælp kan være begrænset af, at 
eksisterende tilbud opfattes som værende 
heteronormative, fordi de er målrettet hetero-
seksuelle kvinder og mænd (Stolt 2009). I det 
svenske kvalitative studie beskriver en del af 
dem, der har søgt hjælp, at de har oplevet 
homofobi eller stigmatisering, hvor deres 
samkønnede parforhold problematiseres og 
ikke voldsudøverens handlinger (Holmberg 
and Stjernqvist 2007). Nogle har ikke søgt 
hjælp, fordi de har været bange for, at deres 
LGBT-anonymitet ville blive kompromitteret, 
hvis de henvendte sig til en specialiseret 
LGBT-organisation. Det kan for eksempel 
være, hvis de er offentligt kendte, og derfor 
ikke har kunne bibeholde en anonymitet 
overfor en behandler (Holmberg and  
Stjernqvist 2007). 

Samlet set vidner studierne om, at mænd 
udsat for samkønnet partnervold kan være 
særligt sårbare i forhold til særligt seksuel 
vold og adgangen til støtte, som kan være 
udfordret af heteronormative strukturer i 
samfundet. Vold i samkønnede parforhold er 
et underbelyst område i Norden, idet der kun 
er gennemført fire empiriske undersøgelser 
på området. I Danmark har vi på nuværende 
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tidspunkt ingen viden om, hvordan omfanget 
og karakteren af partnervold blandt LGBT- 
personer og mulighederne for at få støtte og 
hjælp.

Minoritetsetnisk baggrund 
I gennemgangen af litteratur er vi ikke stødt 
på studier, der specifikt har undersøgt, hvilke 
udfordringer mænd med migrantbaggrund, 
der har været udsat for partnervold, kan 
møde. Dette afsnit hviler derfor primært  
på to kvalitative studier, hvor nogle af de 
interviewede mænd har haft udenlandsk 
baggrund (Lien, Lorentzen, and Staalesen 
2017; Grøvdal and Jonassen 2015). 

I Danmark er der til gengæld lavet flere 
undersøgelser om vold mod kvinder med 
minoritetsetnisk baggrund, som blandt andet 
peger på, at disse kvinder kan være særligt 
sårbare i forhold til partnervold, da de typisk 
ikke kender til mulighederne for hjælp, kan 
være juridisk afhængig af partneren som 
familiesammenført og ikke har økonomiske 
og sociale resurser for at kunne etablere sig 
væk fra partneren og i nogle tilfælde dennes 
familie (Danneskiold-Samsøe, Mørck, and 
Sørensen 2011; LOKK 2003).

Ser vi på de nordiske omfangsstudier, er der 
generelt for lav deltagelse fra personer med 
anden etnisk baggrund til at kunne udlede 
nogen sammenhæng mellem voldsudsættelse 
og etnicitet. Antallet af mænd udsat for fysisk 
partnervold, der har deltaget i omfangsstudier 
i Danmark, er lille. Det betyder, at der ikke 
kan siges noget signifikant om, hvorvidt der er 
flere eller færre mænd med etnisk minoritets-
baggrund, der udsættes for partnervold end 
mænd med etnisk majoritetsbaggrund (Deen 
et al. 2018; Ottosen and Østergaard 2018a). 

I den norske undersøgelse er der også for få 
respondenter med minoritetsetnisk baggrund 
til at kunne sige noget om sammenhængen 

mellem etnicitet og voldsudsathed (Thoresen 
and Hjemdal 2014). I den svenske omfangs-
undersøgelse har man ikke undersøgt sammen-
hængen mellem minoritetsetnisk baggrund 
og voldsudsathed (Heimer, Andersson, and 
Lucas 2014). Der savnes derfor generelt  
på tværs af de nordiske lande data, der kan 
belyse sammenhænge mellem etnicitet og 
voldsudsættelse.

I en dansk kontekst viser en opgørelse fra 
Oxford Research, at 47 procent af de volds-
udsatte mænd (N=58), der boede på et af 
mandecentret tilbud i perioden 2016-2018 
havde anden etnisk baggrund end dansk 
(Mandecentret 2020). I Norge har der været 
en stigning i andelen af mænd med etnisk 
minoritetsbaggrund, der kommer på krise-
center (Lien and Lorentzen 2019). På trods 
heraf finder vi ingen studier med fokus på 
dette. 

Et enkelt studie har haft fokus på mænd  
med migrantbaggrund. Her har seks af de 18 
interviewpersoner migrantbaggrund. To af 
dem har været udsat for vold fra en mandlig 
partner, mens de sidste fire har været udsat 
for vold fra en kvindelig partner (Lien and 
Lorentzen 2019). I et andet norsk studie 
 af mænd på krisecenter har fem af de 16 
interviewede mænd udenlandsk baggrund 
(Grøvdal and Jonassen 2015). Der er altså 
ikke studier, som har et særskilt fokus på 
mænd med migrantbaggrund, som udsættes 
for partnervold.

De to studier fra Norge viser, at konsekven-
serne for mænd uden permanent opholds-
tilladelse kan have en eksistentiel karakter, 
som kan være mere omfattende end for 
mænd med permanent opholdstilladelse 
(Lien and Lorentzen 2019). Mænd uden 
permanent opholdstilladelse frygter blandt 
andet at miste deres opholdsgrundlag, hvis  
de forlader deres voldelige partner, og kan 
opleve, at partneren kan true hermed.  
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Forfatterne beskriver også, at disse mænd 
oplever isolation, ensomhed og frygter stig-
matisering. Mændene, der er migreret til 
Norge, oplever, at deres netværk er knyttet  
til partneren, og at et eventuelt brud med 
partneren medfører, at de mister hele deres 
netværk (Lien and Lorentzen 2019). De to 
homoseksuelle mænd med migrant baggrund 
oplevede i tillæg hertil trusler og udelukkelse 
fra netværk på grund af deres seksuelle orien-
tering (Lien and Lorentzen 2019). 

I en norsk undersøgelse af mænd på krise-
center peger forskerne ligeledes på, at mænd, 
der er kommet til Norge gennem familie-
sammenføring, har begrænset kendskab til 
det norske samfund og savner et netværk  
i Norge (Grøvdal and Jonassen 2015). 

Samlet set viser gennemgangen af litteraturen, 
at mænd, der udsættes for partnervold, og 
som tilhører en etnisk minoritet, kan være 
mere sårbare i forhold til partnervold end 
mænd i den majoritetsetniske del af befolk-
ningen. Dels fordi de kan have et opholds-
grundlag, som er knyttet til voldsudøveren. 
Dels fordi de ikke nødvendigvis besidder de 
nødvendige sproglige og sociale kompetencer 
til at opsøge hjælp. Og dels fordi de kan  
opleve diskrimination knyttet til deres  
etnicitet og seksuelle orientering. 

Alligevel findes der ingen undersøgelser med 
fokus på voldsudsættelse blandt disse mænd. 
De to undersøgelser, hvor mænd med uden-
landsk baggrund indgår, viser, at mændene  
kan være særligt sårbare på grund af usikkert 
opholdsgrundlag, manglende netværk og viden 
om samfundets opbygning. Det indikerer, at 
der er behov for at blive klogere på partnervold 
mod mænd, der immigrerer til Danmark. 

Funktionsnedsættelser
I vores systematiserede litteratursøgning er vi 
kun stødt på enkelte studier fra Norge 

 (Gundersen and Vislie 2019) og Sverige 
(Heimer and Berglund 2013), der omhandler 
funktionsnedsættelser og voldsudsathed. Vi 
har derfor søgt at supplere denne litteratur 
med studier fundet via kædesøgning og via 
Google Scholar, hvor vi har lavet søgninger 
med nordiske termer for ”funktionsned-
sættelser” og ”(partner)vold”. 

Vi har ikke fundet studier, der specifikt  
omhandler partnervold mod mænd, der har 
kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser. 
Vi har dog fundet flere nordiske studier, som 
beskæftiger sig med kvinder med funktions-
nedsættelser og voldsudsathed – dog ikke 
med fokus på partnervold alene (se fx Malm-
berg 2014; Heimer and Berglund 2013; för 
Kvinnofrid 2001; Olsvik 2010). 

Dette afsnit hviler på tre studier fra Norge 
(Gundersen and Vislie 2019; Gundersen, 
Madsen, and Winsvold 2014; Gundersen and 
Vislie 2017), et studie fra Sverige (Heimer 
and Berglund 2013) og fire studier fra  
Danmark (Ottosen and Østergaard 2018a; 
Damgaard, Steffensen, and Bengtsson 2013; 
Dean et al. 2018; Røgeskov 2020). 

Rapporten När samhället inte ser, hör eller 
förstår. Könsrelaterad våld og funktionshinder 
fra Nordisk Ministerråd peger på, at vi på 
tværs af de nordiske lande generelt savner 
viden om voldsudsættelse blandt mennesker 
med funktionsnedsættelser, og at denne 
manglende viden gør det svært at både 
op dage voldsudsathed og håndtere problemet 
(Montefusco 2016). 

Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse kan 
gøre både mænd og kvinder særligt sårbare  
i forhold til partnervold. Det gælder risikoen 
for at blive udsat for vold, konsekvenser  
af volden og adgangen til hjælp både fra  
de nære omgivelser og fra samfundet. Den 
særlige sårbarhed, der er knyttet til menne-
sker med funktionsnedsættelse, skyldes, at de 
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i forskelligt omfang vil være afhængige af 
deres nære relationer eller plejepersonale for 
at kunne gebærde sig i hverdagslivet. Volds-
handlingerne kan derfor også tage form af 
den afhængighed, som manden med funktions-
nedsættelse har til andre. 

Voldshandlingerne kan for eksempel være  
at blive nægtet mad eller hjælp til personlig 
hygiejne, eller at partneren eller andre nære 
relationer fjerner hjælpemidler eller flytter 
møbler i hjemmet, så personen med funkti-
onsnedsættelse falder eller ikke kan komme 
rundt i hjemmet. Voldshandlingerne kan også 
være at blive kaldt øgenavne knyttet til ens 
funktionsnedsættelse eller blive presset til 
seksuelle handlinger som modydelse til at  
få hjælp til at klare nødvendige gøremål 
(Gundersen and Vislie 2019). På den måde 
kan mænd med en nedsat funktionsevne være 
særligt sårbare dels i forhold til særlige for-
mer for vold, som udnytter deres handicap, 
ligesom de kan være i en overrisiko for særlige 
voldsformer sammenlignet med personer 
uden nedsat funktionsevne.

I de nordiske nationale omfangsundersøgelser 
indgår spørgsmål om funktionsevne kun i 
VIVE’s undersøgelse (Ottosen and Østergaard 
2018a). Undersøgelsen viser, at der er statistisk 
signifikant sammenhæng mellem at blive 
udsat for psykisk vold og have fysisk handicap 
for mænd (og kvinder), og forskerne konklu-
derer, at personer med en fysisk funktions-
nedsættelse har en øget risiko for at blive 
udsat for psykisk partnervold (Ottosen and 
Østergaard 2018a, 55). 

De øvrige nordiske omfangsstudier kan 
ikke sige noget om den partnervold, som 
mænd med funktionsnedsættelse kan blive 
udsat for. Derimod findes der en dansk 
spørge skema undersøgelse (Damgaard, 
Steffensen, and Bengtsson 2013) og en 
registerbaseret undersøgelse (Dean et al. 
2018), som hver især tegner et billede af 

forekomsten af vold blandt mennesker med 
funktionsnedsættelse. 

I den danske nationalt repræsentative 
SHILD-undersøgelse fra 2012 blandt  
mennesker både med og uden funktions-
nedsættelse undersøges voksne danskeres 
levevilkår, herunder oplevelser med vold 
(Damgaard, Steffensen, and Bengtsson 
2013). I SHILD-undersøgelsen konkluderer 
forskerne, at det at have en funktionsnedsæt-
telse øger risikoen for at blive udsat for vold  
i en nær relation (Damgaard, Steffensen, and 
Bengtsson 2013, 144). Undersøgelsen viser,  
at både fysisk og psykisk funktionsnedsættel-
se øger sandsynligheden for at blive udsat  
for psykisk vold og seksuel vold. Det er ikke 
muligt på baggrund af analyserne at se på 
forekomsten af partnervold alene, for ana-
lyserne af vold begået af en nærtstående 
inkluderer nuværende partner, tidligere  
partner og andet familiemedlem. 

Blandt mennesker med en større fysisk funk-
tionsnedsættelse har 8 procent været udsat 
for vold i nære relationer, mens det samme 
gælder for 5 procent af personer uden fysisk 
funktionsnedsættelse. I forhold til større 
psykisk funktionsnedsættelse har 16 procent 
indenfor det seneste år været udsat for en 
voldstype af en person, som de er i intim 
relation med. Til sammenligning er tallet for 
personer uden psykisk funktionsnedsættelse  
5 procent (Damgaard, Steffensen, and 
Bengtsson 2013, 144). 

Dette er i tråd med et dansk registerbaseret 
studie, der viser, at mennesker med psykiske 
funktionsnedsættelser, herunder kognitive, 
oftere bliver ofre for voldskriminalitet  
(Dean et al., 2018). Ligesom flere svenske 
undersøgelser peger på en overrisiko for 
voldsudsættelse for mænd med funktions-
nedsættelser sammenlignet med mænd uden 
(Heimer and Berglund 2013). 
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Inddrager vi et kønsperspektiv, viser den 
danske undersøgelse tydelige kønsforskelle, 
da forekomsten af vold i nære relationer er 
markant større for kvinder med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse, end den er for 
mænd i samme grupper. For eksempel viser 
undersøgelsen, at 21 procent af kvinder  
og 8 procent af mænd med større psykisk 
funktionsnedsættelse har været udsat for  
vold i nære relationer (Damgaard, Steffensen, 
and Bengtsson 2013, 147). 

En anden analyse af samme data finder  
samtidig, at der er signifikante kønsforskelle  
i sammenhængen mellem de udsattes køn  
og den voldsform, de har været udsat for. 
Kvinder med fysisk eller psykisk funktions-
nedsættelse er mere tilbøjelige end mænd  
til at have været udsat for grov seksuel vold, 
mens mænd med fysisk funktionsnedsættelse 
er mere tilbøjelige end kvinder med samme 
til at rapportere udsættelse for fysisk vold, 
trusler om vold og at udøve vold mod andre 
(Dammeyer and Chapman 2018). Samlet  
set indikerer resultaterne, at det er nødven-
digt at undersøge samspillet mellem køn og 
funktionsevne i forhold til udsættelsen for  
og udøvelse af partnervold.

I forhold til den viden, som findes i de nordiske 
lande omkring støtte og hjælp til voldsudsatte 
personer med funktionsnedsættelser, har vi 
set på tre studier i Norge (Gundersen and 
Vislie 2019; 2017; Gundersen, Madsen, and 
Winsvold 2014), et studie i Sverige (Heimer 
and Berglund 2013) og et studie fra VIVE  
i Danmark (Røgeskov 2020). 

Et af studierne fra Norge finder, at de norske 
specialiserede tilbud målrettet ofre for vold 
får få henvendelser fra personer med funkti-
onsnedsættelser, og samtidig peger undersø-
gelsen på, at de kan være længere tid i et 
forhold med vold end personer uden funkti-
onsnedsættelse (Gundersen, Madsen, and 
Winsvold 2014). I studiet beskrives det, 

hvordan der generelt ikke er fokus på volds-
udsathed blandt personer med funktionsned-
sættelser i offentlige instanser og tilbud. 

Der savnes både viden til voldsudsatte om, 
hvor de kan få hjælp, når de har funktions-
nedsættelse, og viden og retningslinjer for 
fagpersoner om, hvordan de skal håndtere en 
mistanke om vold og følge op herpå for 
eksempel på bosteder (Gundersen, Madsen, 
and Winsvold 2014). Dermed kan voldsud-
satte med funktionsnedsættelse stå i en særlig 
sårbar situation, fordi deres adgang til hjælp 
typisk også er afhængig af andre.

Et andet norsk studie viser, at for voldsudsatte 
med funktionsnedsættelser er vejen mod 
hjælp udfordret af barrierer på individuelt, 
relationelt og strukturelt plan. De individuelle 
barrierer, der særligt knytter sig til funktions-
nedsættelser, kan være afhængighed til  
voldsudøvere, frygt for repressalier og usikker-
hed i forhold til at skelne hjælp til intim  
hygiejne fra grænseoverskridende handlinger 
(Gundersen and Vislie 2019). 

De relationelle barrierer kan være en splittelse 
mellem at ville rapportere om volden, men  
samtidig være bange for konsekvenserne af 
dette, da voldsudøveren måske yder hjælp til  
at dække basale behov i hverdagen. Strukturelt 
set handler barriererne om, at det offentlige 
system ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset  
og kan imødekomme de behov, voldsudsatte 
mænd og kvinder med funktionsnedsættelse 
har (Gundersen and Vislie 2019). Det gælder 
for eksempel, når kommuner ikke har hand-
lingsplaner for vold i nære relationer, der ind-
befatter personer med funktionsnedsættelser, 
eller, som norske studier viser, ikke har syste-
matisk oplæring i at afdække og underrette  
om vold mod mænd og kvinder med funktions-
nedsættelser (Gundersen and Vislie 2017). 

En ny dansk undersøgelse fra VIVE (Røge-
skov 2020) beskriver mødet med retssystemet 
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for mænd og kvinder med kognitive og  
psykiske funktionsnedsættelser, efter de har 
været udsat for personfarlig kriminalitet. 
Selvom undersøgelsen ikke indeholder 
er faringer med partnervold, kan resultaterne 
ikke desto mindre være relevante for partner-
voldsudsatte mænd (og kvinder) med en 
funktionsnedsættelse. 

Undersøgelsen peger på, at mennesker med 
kognitive og psykiske funktionsnedsættelser 
kan opleve en række borgerrelaterede, system-
relaterede og relationelle faktorer, der kan 
have negativ betydning for deres møde med 
retssystemet. Det kan for eksempel handle 
om, at retssystemet ikke formår at tage  
hensyn til de kommunikative og kognitive 
udfordringer, den voldsudsatte har, og som 
kan være en barriere i forhold til at forstå 
spørgsmål under afhøring eller at beskrive 
overgrebet på en måde, fagpersoner i rets-
systemet opfatter som troværdig. 

Andre barrierer kan være manglende kom-
petencer i at afhøre personer med kognitive 
og kommunikative funktionsnedsættelser og 
manglende udvisning af empati i afhørings-
situationer, som kan resultere i utryghed hos 
den voldsudsatte (Røgeskov 2020). Dette 
vidner om et behov for, at fagpersoner i 
retssystemet har de nødvendige kompetencer 
til at møde voldsudsatte på en måde, der 
tager hensyn til deres funktionsevne, hvilket 
kræver viden og uddannelse. 

Samlet set viser litteraturstudiet, at mænd  
(og kvinder) med en funktionsnedsættelse er 
særligt sårbare i forhold til partnervold, dels 
fordi de er i øget risiko for at blive udsat  
for vold, dels fordi de kan være afhængig af 
voldsudøveren, og dels fordi der i samfundet 
ikke ser ud til at være tilstrækkelig fokus på 
denne sårbarhed. 

Litteraturen peger på, at vi har behov for at 
undersøge vidensniveauet blandt fagpersoner 

i forhold til at være opmærksomme på den 
sårbare situation, som voldsudsatte mænd  
og kvinder med funktionsnedsættelser står  
i, herunder fagpersoners erfaringer med og 
mulighed for at tilbyde hjælp. Endelig viser 
gennemgangen af litteratur på området, at 
det ikke er meningsfuldt alene at se på part-
nervold, men snarere at se på sammenhængen 
mellem køn, funktionsnedsættelser og volds-
udsættelse fra nære relationer generelt, da 
voldsudøvere også kan være andre omsorgs-
personer.

Seniorer 
I litteraturstudiet benytter vi betegnelsen 
”seniorer” om mennesker over 60 år. Seniorer 
– eller ”ældre” som ofte anvendes i daglig  
tale – refererer til aldersrelateret inddeling, 
der typisk er forbundet med den samfunds-
bestemte pensionsalder, som for nuværende 
falder omkring 67-årsalderen. I både Danmark 
og de øvrige nordiske lande udgør seniorer  
en voksende andel af befolkningen ( Jonassen 
and Sandmoe 2012; Danmarks Statistik 
2020). 

Hvornår man er senior, er en social konstruk-
tion, der er bestemt af arbejdsmarkedsforhold 
snarere end af egenskaber hos de mennesker, 
som kategoriseres som dette (Sundström 
2016). Når vi taler om seniorer, er der, som 
med alle andre sociale grupperinger, tale om 
en heterogen gruppe mennesker, og der kan 
for eksempel være stor forskel i funktions-
evne mellem personer i 60-årsalderen og 
personer i aldersgruppen 80-90 år. Ligesom 
mænd i seniorgruppen også kan være sårbare 
på måder, som ikke er knyttet til alder. 

I et svensk studie af vold mod ældre kvinder 
fremhæves vigtigheden af at have et intersek-
tionelt perspektiv på seniorer udsat for vold 
for at have øje for den strukturelle ulighed, 
som kan knytte sig til andre dimensioner af 
ældre kvinders – og vi kan tilføje mænds – 
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identitet (Sundström 2016). Det kan handle 
om at leve i et samkønnet parforhold, have 
funktionsnedsættelse, være socioøkonomisk 
udsat eller leve på et usikkert opholdsgrundlag.

I litteraturstudiet er der ikke fundet under-
søgelser, der specifikt omhandler ældre mænd 
udsat for partnervold. Dette kan eventuelt 
hænge sammen med, at vi ikke har søgt 
specifikt på søgetermer, der knytter sig hertil 
såsom ”ældre” eller ”seniorer”. I litteratur-
studiet har vi fundet tre publikationer fra 
Sverige rettet specifikt mod vold mod ældre 
( Jönsson 2004; Ahnlund et al. 2020; Eriksson 
2001) og tre publikationer fra Norge ( Jonassen 
and Sandmoe 2012; Sandmoe 2019; Sandmoe, 
Wentzel-Larsen, and Hjemdal 2017). Vi har 
fundet én undersøgelse, som omhandler vold 
mod seniorer i Danmark (Ingerslev 2002). 
De norske undersøgelser viser, at der er  
gennemført yderligere norske forsknings-
projekter om vold mod seniorer end de  
undersøgelser, vi har fundet i litteratursøg-
ningen (se Jonassen and Sandmoe 2012).

Ingen af de nordiske studier har fokus specifikt 
på partnervold, men ser på vold mod seniorer 
i bred forstand og i forskellige relationelle 
kontekster. Som senior kan man grundet 
funktionsnedsættelser eller aldersrelaterede 
helbredsproblemer være afhængig af andre, 
og det kan gøre en sårbar overfor vold ikke 
kun fra en partner, men også fra voksne børn 
eller plejepersonale ( Jönsson 2004; Jonassen 
and Sandmoe 2012). Derfor har man i de 
nordiske studier ikke fundet det meningsfuldt 
at se på partnervold alene, men inkluderet 
vold fra alle nære relationer. 

I en norsk kvalitativ undersøgelse baseret på 
interview med voldsudsatte kvinder og mænd 
mellem 62 og 95 år var voksne børn for 
eksempel den primære voldsudøver, og ingen 
af de fem mænd i undersøgelsen opgav at 
have været udsat for partnervold ( Jonassen 
and Sandmoe 2012). Den danske undersø-

gelse er foretaget blandt 260 patienter på tre 
københavnske geriatriske sygehusafdelinger i 
2004-2005. Undersøgelsen viser, at mere end 
en tredjedel af patienterne havde været udsat 
for fysisk eller psykisk overgreb eller vold, 
økonomisk misbrug eller omsorgssvigt  
indenfor de sidste tre år (Ingerslev 2009). 

Ser vi på de nordiske nationale omfangs-
studier, falder forekomsten af partnervold 
ofte med alderen for både mænd og kvinder 
(Deen et al. 2018; Heimer, Andersson, and 
Lucas 2014; Thoresen and Hjemdal 2014).  
I omfangsundersøgelsen fra SIF er fore-
komsten af fysisk partnervold for mænd  
over 51 år 0,2 procent (Deen et al. 2018), 
mens VIVE’s undersøgelse af psykisk vold 
viser, at 0,4 procent af de 60-64-årige mænd 
har været udsat for psykisk vold (Ottosen  
and Østergaard 2018a). 

At prævalensen for partnervold falder med 
alderen i de nationale omfangsundersøgelser, 
giver dog ikke nødvendigvis et retvisende 
billede af forekomsten, idet der er forholdsvis 
få besvarelser i denne aldersgruppe, og der 
kan være praktiske udfordringer for ældre 
respondenter, som besværliggør muligheden 
for at deltage i spørgeskemaundersøgelser 
herunder adgangen til elektronisk post. 

En svensk undersøgelse af forekomsten af 
vold blandt mænd og kvinder mellem 65 og 
80 år i Umeå Kommune indikerer, at fore-
komsten af vold blandt seniorer kan være 
højere, end hvad nationale omfangsunder-
søgelser hidtil har vist (Eriksson 2001).  
I undersøgelsen fra Umeå havde 5,4 procent 
af mændene og 3,4 procent af kvinderne 
været udsat for psykisk vold af deres partner. 
Forekomsten var således højere blandt mænd 
end blandt kvinder, men mændene opgav i 
højere grad end kvinderne at være udsat for 
enkeltstående voldshændelser, mens kvinderne 
opgav at opleve voldshandlinger gentagende 
gange. Ingen mænd i undersøgelsen opgav  
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at have været udsat for fysisk, seksuel eller 
økonomisk vold (Eriksson 2001). 

I en nyere norsk omfangsundersøgelse  
blandt et nationalt repræsentativt udvalg  
af mænd og kvinder i alderen 66 til 90 år var 
fore komsten af fysisk vold – uanset relation 
til voldsudøver – 1,3 procent for både mænd  
og kvinder (Sandmoe, Wentzel-Larsen, and 
Hjemdal 2017). Når vi ser på, hvem der står 
bag fysiske voldshandlinger, opgav 13,8 
procent af de voldsudsatte mænd og 27,6 
procent af de voldsudsatte kvinder, at volds-
udøveren var en partner. For mænd var volds-
udøveren oftere en bekendt eller fremmed, 
end det var en partner (Sandmoe, Wentzel -
Larsen, and Hjemdal 2017).

I forhold til at opsøge hjælp og støtte kan 
seniorer være særligt sårbare, hvis de er af-
hængige af voldsudøverens hjælp i det daglige 
på grund af sygdom eller funktionsnedsæt-
telser. Den nye omfangsundersøgelse blandt 
seniorer i Norge viste, at kun 11 af de 168 
voldsudsatte havde opsøgt hjælp (Sandmoe, 
Wentzel-Larsen, and Hjemdal 2017). En 
barriere for at opsøge hjælp kan være, at den 
voldsudsatte ældre ikke nødvendigvis opfatter 
handlingerne som vold. Det kan for eksempel 
være psykisk og økonomisk vold fra en voksen 
søn eller datter, hvor der kan være en glidende 
overgang mellem, hvad der anses som gaver 
og økonomisk hjælp til det at føle sig presset 
til at forsørge sønnen eller datteren. En anden 
barriere kan være frygten for at miste kontakt 
til børnebørn eller det at være afhængig af 
voldsudøveren i forhold til omsorg, mad  
og funktioner i dagligdagen ( Jonassen and 
Sandmoe 2012). 

Samlet set peger den eksisterende nordiske 
viden på, at vold mod seniorer er et udbredt 
problem, men ikke desto mindre et problem, 
som ikke har fået nævneværdig forsknings-
mæssig opmærksomhed. Den eksisterende 
litteratur viser, at seniorer kan være sårbare 

dels i forhold til voldens fysiske skadevirk-
ninger grundet funktionsnedsættelser og 
aldersrelaterede helbredsproblemer, og dels  
i forhold til at få adgang til anden hjælp,  
hvis de er afhængige af voldsudøveren. 

I Danmark har vi på nuværende tidspunkt 
ikke et vidensbaseret grundlag at stå på i 
forhold til at forstå, hvordan udbredelse af 
vold i nære relationer, voldens karakter og 
behovet for hjælp kan være knyttet til alders-
relateret sårbarhed. Det betyder samtidig,  
at der må formodes at være ældre mænd og 
kvinder, som i dag bliver fastholdt i relatio-
ner, hvor de udsættes for vold. Samtidig viser 
det eksisterende vidensgrundlag, at det ikke 
er meningsfyldt at lave en undersøgelse om 
partnervold mod mænd i seniorgruppen,  
men snarere at undersøge ældre mænds og 
kvinders voldserfaringer – uanset relation  
til voldsudøveren.

Vold i opvæksten 
I den systematiserede litteratursøgning ind-
går ikke søgeord, der er specifikt rettet mod 
at finde studier, der beskæftiger sig med 
sammenhængen mellem vold i barndommen 
og vold i voksenlivet. Vi har således ikke søgt 
målrettet efter studier, der omhandler sammen-
hæng mellem vold i barndommen og partner-
vold mod mænd. Derimod er vi igennem de 
studier, der indgår i litteraturstudiet, blevet 
opmærksom på undersøgelser, der beskriver 
en sammenhæng mellem voldsudsættelse i 
barndommen og senere voldsudsættelse som 
voksen for mænd og kvinder. 
 
Litteraturen, vi inddrager, er baseret på to ud 
af de fire omfangsundersøgelser beskrevet i 
kapitel 2, et longitudinelt studie fra Norge 
(Flood and Frugård 2019), en mindre om-
fangsundersøgelse fra Sverige (Nybergh et al. 
2013) og en erfaringsopsamling fra Danmark 
fra behandlingstilbuddet Dialog mod Vold 
(Volsing and Rasmussen 2020). Derudover 
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indgår to kvalitative undersøgelser, der belyser 
sammenhængen mellem vold i barndommen 
og udsættelse for partnervold i voksenlivet 
(Bjørnholt 2019; Lien and Lorentzen 2019). 

Samlet set peger disse undersøgelser på, at 
det at blive udsat for vold i barndommen ser 
ud til at kunne gøre én særligt sårbar overfor 
også at blive udsat for vold senere i livet.  
Det er på den baggrund, at vi her vælger at 
inddrage vold i barndommen som et særligt 
sårbarhedsforhold og livsvilkår, der alene eller 
i samspil med andre dimensioner af mænds 
livssituation som for eksempel mænds socio-
økonomiske position kan øge deres sårbarhed 
i forhold til partnervold. 

Både den norske (Thoresen and Hjemdal 
2014) og den svenske omfangsundersøgelse 
(Heimer, Andersson, and Lucas 2014) inde-
holder spørgsmål om vold i barndommen.  
I den svenske undersøgelse er der ikke  
beskrevet en sammenhæng mellem volds-
udsættelse i barndommen og partnervold i 
voksenlivet, men forskerne finder en gennem-
gående sammenhæng på tværs af voldsformer 
mellem at blive udsat for fysisk, psykisk  
eller seksuel vold før 15 årsalderen og at  
blive udsat for vold som voksen (Heimer, 
Andersson, and Lucas 2014). 

I den norske omfangsundersøgelse findes der 
også en øget forekomst af vold blandt voksne, 
som har været udsat for vold af forældre eller 
seksuelle overgreb som børn, end blandt 
voksne, som ikke har oplevet dette. En af fire 
personer, som havde været udsat for alvorlig 
vold fra forældre i barndommen, rapporterede 
også at have været udsat for alvorlig partner-
vold som voksen. Til sammenligning var det 
én ud af 15 personer, som ikke havde været 
udsat for alvorlig vold fra forældre som barn, 
som opgav at have været udsat for alvorlig 
partnervold (Thoresen and Hjemdal 2014). 
Et mindre svensk omfangsstudie finder også, 
at det at vokse op i et hjem med vold er 

forbundet med at blive udsat for psykisk  
og fysisk/seksuel vold fra en partner senere  
i voksenlivet (Nybergh et al. 2013).

Hverken den svenske eller norske omfangs-
undersøgelse kan påvise årsagssammenhænge 
mellem voldsudsættelse i barndommen og 
senere voldsudsættelse som voksen, da det  
er tværsnitsundersøgelser. I en tværsnits-
undersøgelse er voldsudsættelse som barn 
 og voksen blev målt på samme tid, og derfor 
kan man ikke sige noget om forandringer og 
sammenhænge over tid (Flood and Frugård 
2019). Men resultaterne indikerer, at der 
 er sammenhænge mellem voldsudsættelse 
tidligt i livet og senere udsættelse for samme 
former for vold. 

I Norge har forskere forsøgt at overkomme 
de metodemæssige begrænsninger, der er  
i tværsnitsundersøgelser, ved at gennemføre 
et longitudinelt studie. Studiet er baseret på 
data fra undersøgelserne Vold og voldtekt  
i Norge (Thoresen and Hjemdal 2014)  
og Vold og voldtekt i oppveksten (Myhre, 
Thoresen, and Hjemdal 2015) samt to  
opfølgningsmålinger efter et til tre år fra 
første måling blandt respondenter i 17-35 
årsalderen (Flood and Frugård 2019). 

Den longitudinelle undersøgelse viser, at 
omkring en tredjedel af dem, som havde 
været udsat for vold i barndommen, også 
rapporterede at være udsat for ny vold mellem 
første og tredje måletidspunkt. Forskerne 
fandt, at vold i barndommen øgede risikoen 
for alle former for vold som voksen (Flood 
and Frugård 2019). 

I undersøgelsen peger forskere både på individ-
relaterede og sociale forhold, som ser ud til  
at hænge sammen med reviktimisering. De 
individrelaterede faktorer, som ser ud til at 
påvirke risikoen for revikmitisering, er hyppig 
beruselse og skam efter vold i barndommen, 
mens de sociale faktorer er social margina-
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lisering, der her handler om at have et  
for sørgelsesgrundlag baseret på offentlige  
ydelser, at have en partner med stof- eller 
alkoholproblemer eller venner, som er  
arresteret eller i fængsel. Her finder vi således 
et udtalt samspil mellem vold i opvæksten, 
socioøkonomisk situation og voldsudsættelse 
som voksen. Samtidig peger undersøgelsen 
på, at et velfungerende socialt netværk kan 
beskytte mod vold senere i livet (Flood  
and Frugård 2019). Undersøgelsen kan ikke 
forklare de mekanismer, som bidrager til 
reviktimisering, men peger på nogle forhold, 
som ser ud til at spille sammen med risikoen 
for gentagen voldsudsættelse. 

Den seneste erfaringsopsamling fra behand-
lingstilbuddet Dialog mod Vold i Danmark, 
som er baseret på klienter i behandling  
i perioden 2016-2018, indikerer også, at  
der kan være en sammenhæng mellem vold  
i barndommen og både voldsudsættelse  
og voldsudøvelse som voksen. Således har  
71 procent af de voldsudøvende klienter i  
behandling (93 % mænd og 7 % kvinder) 
været udsat for eller overværet vold i barn-
domshjemmet. 

Også vold fra jævnaldrende i form af mobning 
i skolen indgår, hvor 48 procent af klienterne 
angiver at have været udsat for mobning i 
skolen, og 47 procent af klienterne angiver 
selv at have mobbet, heraf angiver 27 procent 
at være både ofre for og udøvere af mobning 
(Volsing and Rasmussen 2020, 23). 

For partnere til klienterne i behandling  
gælder det, at 62 procent af partnerne  
(96% kvinder og 4% mænd) har været udsat 
for eller været vidne til vold i barndoms-
hjemmet. Hyppigst var fysisk og psykisk vold  
i opvæksten, mens seksuel vold var mindre 
forekommende i barndommen blandt både 
klienter og deres partnere (Volsing and  
Rasmussen 2020).

Vender vi blikket mod Norge, finder vi to 
kvalitative studier baseret på henholdsvis ni 
mænds erfaringer (Lien and Lorentzen 2019) 
og et casestudie af en kvindes erfaring med 
partnervold og vold i opvæksten (Bjørnholt 
2019). Begge studier viser, hvordan vold  
i opvæksten kan være med til at forme  
en særlig menneskelig sårbarhed, uden at 
voldserfaringerne direkte kan forklare partner-
vold i voksenlivet. At blive udsat for vold af 
forældre, seksuel vold fra nærtstående og 
mobning i skolen er alle eksempler på den 
vold, som beskrives i opvæksten. 

Voldserfaringerne er med til at indplacere en 
usikkerhed og en følelse af ikke at være god 
nok, som påvirker mændenes måde at opsøge 
og knytte relationer til andre. Flere af mændene 
beskriver, at de hurtigt finder sammen med 
den partner, som ender med at udøvere vold 
(Lien and Lorentzen 2019; Bjørnholt 2019). 

Lignende fund er gjort i Lev Uden Volds 
seneste undersøgelse Veje mod et liv uden vold 
(2020), hvor det at finde sammen med en 
partner som ung og blive i parforholdet  
på trods af, at partneren tidligt i parforholdet 
udøver vold, kan skyldes et behov for omsorg af 
en nær relation, som ikke dækkes af andre. En 
kvinde i undersøgelsen havde oplevet grov vold 
i opvæksten fra sin mor og havde efterfølgende 
være i flere voldelige parforhold til mænd og var 
også blevet udsat for vold af sine voksne børn 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 

I det ene af de norske studier findes desuden 
en forskel på mænd med majoritetsetnisk 
baggrund og mænd med minoritetsetnisk 
baggrund i forhold til vold i barndommen. 
Størstedelen af mændene med minoritets-
etnisk baggrund har været udsat for omfattende 
vold i barndommen. Samtidig normaliserer 
de volden som en del af deres opvækst og 
udviser tilbageholdenhed i forhold til at 
italesætte handlingerne som vold (Lien and 
Lorentzen 2019).
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Samlet set peger studierne på, at der er 
sammen hænge mellem voldsudsættelse i 
barndommen og voldsudsættelse fra en partner 
som voksen. Studierne peger dog også på,  
at der kan være et samspil mellem socio-
økonomisk position og voldsudsættelse både 
som voksen og som barn, som i nogle tilfælde 
også kan spille sammen med etnicitet. 

Der er derfor behov for at undersøge, hvordan 
samspillet mellem sociale dimensioner af 
mænds identitet og livsvilkår kan spille  
sammen med voldsudsættelse i barndom, 
ungdom og voksenlivet. Herunder at belyse 
de individuelle, relationelle og sociale meka-
nismer, som kan lede til polyviktimisering,  
og som kan være beskyttende herfor.   
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Følgevirkninger 
og støttebehov 
hos mænd
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I dette kapitel ser vi på, hvad litteraturen kan 
fortælle os om de følgevirkninger og støtte-
behov, som mænd udsat for partnervold kan 
have. Denne viden er central for, at der kan 
tilrettelægges tilbud, der kan imødekomme 
de forskellige behov, voldsudsatte mænd kan 
have. Som det foregående kapitel 4 har vist, 
er det centralt at være opmærksom på, at 
mænd er en heterogen gruppe mennesker. 
Det betyder, at nogle mænd kan have behov, 
som er knyttet til en særlig sårbarhed, som 
mænd uden denne sårbarhed ikke oplever. 

I dette kapitel 5 inddrager vi derfor også 
litteratur, som knytter sig til sårbarhedspositi-
oner, idet vi tilstræber at give et så nuanceret 
billede af følgevirkninger af vold og de støtte-
behov, følgevirkningerne måtte afstedkomme, 
som litteraturen giver mulighed for. Kapitlet 
er inddelt i to afsnit, hvor vi først ser på 
følgevirkninger af voldsudsættelse og dernæst 
beskriver, hvad litteraturen kan sige noget om  
i forhold til mænds støttebehov som følge af 
partnervold.

Følgevirkninger
Litteraturen om følgevirkninger af (partner)
vold består både af kvalitative og kvantitative 
undersøgelser. De kvalitative undersøgelser 
tager udgangspunkt i mænds egne beskrivelser 
af, hvordan volden og forholdet til partneren 
har påvirket dem. Det er dog få af de gennem-
gående kvalitative studier, der specifikt har 
haft fokus på følgevirkninger af partnervold. 

Dette afsnit hviler på 15 undersøgelser, hvoraf 
to studier er fra Sverige (Heimer, Andersson, 
and Lucas 2014; Nybergh et al. 2013), syv 
studier er fra Norge (Thoresen and Hjemdal 
2014; Sogn and Hjemdal 2010; Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017; Nordfjell 2009; Rosten 
2020; Sandmoe 2019; Grøvdal and Jonassen 
2015) og er seks studier fra Danmark (Deen 
et al. 2018; Ottosen and Østergaard 2018a; 
Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020;  

Mandecentret 2020; Laursen and Bindesbøl 
Holm Johansen 2020; Plauborg and Helweg -
Larsen 2013).

De nordiske omfangsundersøgelser, der blev 
præsenteret i oversigten tabel 4 i kapitel 2, 
indeholder udover spørgsmål til voldudsæt-
telse også spørgsmål om psykosociale og 
helbredsmæssige forhold. Undersøgelserne 
kan pege på sammenhænge mellem volds-
udsathed og fysiske, psykiske og sociale for-
hold, uden at der kan drages konklusioner  
om årsagssammenhænge. Det skyldes metode-
designet, som er tværsnitsstudier (med et 
bestemt måletidspunkt), som ikke kan sige 
noget om årsagssammenhænge. 

Det vil for eksempel sige, at undersøgelserne 
ikke kan sige noget om, hvorvidt mænd, som 
trives dårligt psykisk, oftere bliver udsat for 
partnervold, end andre i befolkningen gør – 
eller om den dårligere psykiske trivsel skyldes, 
at de er/har været udsat for partnervold. 

De fire nordiske omfangsundersøgelser peger 
alle på sammenhænge mellem forskellige 
psykosociale og helbredsmæssige forhold og 
generel voldsudsættelse. Med generel volds-
udsættelse menes vold i det hele taget og  
ikke kun vold begået af en partner. Hverken 
den svenske eller den norske omfangsunder-
søgelse kan sige noget om mænd udsat for 
partnervold specifikt, hvilket kan skyldes, at 
der er for få besvarelser til at lave analyser  
for mænd udsat for partnervold alene. Det  
vil sige, vi kan ikke sige noget om, hvilken 
kontekst volden er forekommet i, og vi ved 
derfor ikke om sammenhængene kan være 
afhængige af omstændighederne for volden. 

I den svenske omfangsundersøgelse var post-
traumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og 
selvskadende handlinger næsten fem gange  
så udbredt blandt mænd udsat for alvorlig 
seksuel vold som voksen end for mænd, der 
ikke havde oplevet dette. Depression og et 
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Johansen 2020). I VIVE’s undersøgelse  
rapporterer godt 35 procent af mænd udsat 
for fysisk eller fysisk partnervold, at de util-
freds med livet, mens det samme kun gælder 
for godt 6 procent af mænd i den generelle 
befolkning (Ottosen and Østergaard 2018a). 
Undersøgelsen ser også på udvalgte psykiske 
lidelser, og her er mænd udsat for fysisk 
partnervold seks gange så ofte depressive, 
som mænd i den generelle befolkning  
(Ottosen and Østergaard 2018a). 

Kvalitative undersøgelser fra Norge, som er 
baseret på interview med medarbejdere på 
mandekrisecentre, nuancerer fundene fra de 
kvantitative undersøgelser. Her viser erfarin-
gerne, at mændene kan opleve følelser af 
skam og frygte for, hvad der vil ske med deres 
fælles børn, samt blive isoleret fra venner og 
familie (Sogn and Hjemdal 2010). Det frem-
hæves desuden i flere kvalitative studier og 
erfaringsopsamlinger, at de partnervolds-
udsatte mænd kan have selvmordstanker og 
have begået selvmordsforsøg (Nordfjell 2009; 
Lien, Lorentzen, and Staalesen 2017; Sogn 
and Hjemdal 2010; Mandecentret 2020), 
hvilket understøtter, at partnervold kan 
 lede til tristhed, utilfredshed med livet og 
depressivitet. 

I Mandecentrets erfaringsopsamling peges 
der på, at mændenes reaktionsmønstre kan 
være ’overdreven selvkritik’, ’misbrug’, ’ar-
bejdsnarkomani’, ’mange timers surfing og 
spil på nettet’ og udfordringer med at fastholde 
arbejde og bolig (Mandecentret 2020). I flere 
af studierne er der beskrivelser af, hvordan 
voldsudsættelsen kan være nedbrydende for 
mændenes selvværd, lede til følelser af skam 
og skyld og kan medføre psykiske lidelser 
som depression, angst og PTSD (Sogn  
and Hjemdal 2010; Mandecentret 2020; 
Grøvdal 2019). 

I en norsk undersøgelse beskrives, hvordan 
nogle af mændene anvendte alkohol til at 

risikofyldt alkoholforbrug var også dobbelt så 
hyppig for denne gruppe mænd end øvrige 
mænd (Heimer, Andersson, and Lucas 2014, 
87). Nogle lignende fund gøres også i den 
norske omfangsundersøgelse, hvor der ses en 
sammenhæng mellem udsættelse for alvorlig 
fysisk vold og både PTSD symptomer og 
angst/depression (Thoresen and Hjemdal 
2014).

I forhold til seniorer specifikt viser en under-
søgelse fra Umeå Kommune, at ældre mænd 
udsat for vold opgiver at have en dårligere 
helbredstilstand end de mænd, der ikke har 
været udsat for vold (Eriksson 2001). For 
ældre mænd i undersøgelsen findes der også 
en sammenhæng mellem et højt alkoholfor-
brug og det at blive udsat for vold, idet der 
blandt de voldsudsatte mænd er tre gange  
så mange, som har drukket sig beruset den 
seneste måned, sammenlignet med ikke -
voldsudsatte mænd (Eriksson 2001). 

Denne sammenhæng genfindes i en national 
undersøgelse fra Sverige, hvor voldsudsættelse 
indenfor det seneste år – uanset relation til 
voldsudøver – har sammenhæng med et 
risikofyldt alkoholforbrug (Ahnlund et al. 
2020), mens en national undersøgelse fra 
Norge peger på en sammenhæng mellem 
voldsudsættelse for mænd og misbrug af 
medicin som rusmiddel (Sandmoe 2019). 
Selvom undersøgelserne er tværsnitsunder-
søgelser, og derfor ikke kan sige noget om 
årsagssammenhænge, kan resultaterne indi-
kere, at vejen til opsporing af voldsudsættelse 
kan gå gennem opmærksomhed på et højt 
alkohol- og medicinforbrug. 

I forhold til den psykiske trivsel viser en ny 
analyse af SIF’s data, at andelen af fysisk 
partnervoldsudsatte mænd, der er triste hele 
eller det meste af tiden, er tre gange større 
end andelen af mænd, der ikke har været 
udsat for fysisk partnervold indenfor det 
seneste år (Laursen and Bindesbøl Holm 
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uden, at de har mistet deres selvværd og tillid 
til andre mennesker, hvilket gør det sværere 
for dem at indgå i nære relationer (Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017). Den danske 
undersøgelse om partnervold mod mænd 
illustrerer også, hvordan mændenes tillid til 
andre mennesker, måden at være sammen 
med deres børn og lysten til indgå nye intime 
relationer kan blive påvirket negativt 
(Plauborg and Helweg-Larsen 2013). 

Vender vi os mod de fysiske konsekvenser, 
peger flere undersøgelser på både direkte  
og indirekte fysiske helbredsproblemer som 
følge af voldsudsættelsen. I den svenske 
omfangsundersøgelse er risikoen for almen 
dårlig fysisk sundhed dobbelt så stor og 
psykosomatiske symptomer fire gange så stor 
for mænd, der har været udsat for alvorlig 
seksuel vold, end for mænd, der ikke har 
(Heimer, Andersson, and Lucas 2014). 

Selvom undersøgelsen ikke kan sige, om den 
alvorlige seksuelle vold er forekommet i et 
parforhold, peger forskerne på, at mænd, der 
har været udsat for seksuel og psykisk vold 
som voksne, har været udsat for flere volds-
typer sammenlignet med mænd, der har 
været udsat for fysisk vold, som er mere 
almindeligt forekommende for mænd uden 
for en nære relation (Heimer, Andersson,  
and Lucas 2014). Det kan indikere, at den 
relationelle kontekst og kombinationen af 
flere voldstyper kan få indflydelse på volds-
handlingernes følgevirkninger. 

Hvor man i den svenske undersøgelse pri-
mært finder sammenhænge mellem psykiske 
og fysiske helbredsproblemer og seksuel og 
psykisk vold, peger en ny analyse baseret på 
datamaterialet fra SIF’s omfangsundersøgelse 
på, at der for mænd også kan være en sammen-
hæng mellem fysisk partnervold og dårligt 
fysisk og psykisk helbred. Således er andelen 
af voldsudsatte mænd, der har et mindre godt 
eller dårligt fysisk helbred, som er meget 

’flygte fra deres problemer’ (Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017). Mændene kan også 
opleve søvnløshed, koncentrationsbesvær, 
indre uro, og i nogle tilfælde har de udviklet 
traumer og social angst efter bruddet (Lien, 
Lorentzen, and Staalesen 2017). 

At have nære sociale relationer er centrale for 
menneskers trivsel, og for voldsudsatte kan 
relationer til familie og/venner være medvir-
kende til, at de får mulighed for at få hjælp  
til at leve et liv uden vold, hvad enten det 
betyder, at de forlader partneren eller får 
hjælp sammen med denne (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). 

Når vi ser på voldsudsatte mænds sociale 
netværk, viser SIF’s omfangsundersøgelse,  
at mænd udsat for fysisk partnervold oftere 
rapporterer at være uønsket alene og ikke at 
have nogen af tale med, hvis de har brug for 
støtte, end mænd i den generelle befolkning 
(Laursen and Bindesbøl Holm Johansen 
2020). 

I VIVE’s undersøgelse er andelen af mænd 
udsat for fysisk og psykisk partnervold, der 
rapporterer at se venner mindre end en gang 
om måneden, større end andelen af mænd, 
der ikke er udsat for partnervold (Ottosen 
and Østergaard 2018a). Lignende fund er 
også gjort i en norsk omfangsundersøgelse 
om generel voldsudsættelse blandt ældre 
mennesker. Her havde dobbelt så mange  
af de mænd, der har været udsat for vold  
efter 65 år, oplevet ikke at have nogen at dele 
sorger, glæder og bekymringer med, sammen-
lignet med mænd, som ikke havde været 
udsat for vold efter 65 år (Sandmoe 2019). 

Flere af de kvalitative undersøgelser peger 
også på, at mændene oplever ensomhed. En 
norsk undersøgelse finder, at flere af mændene 
føler sig ensomme, fordi de har mistet kontakt 
med venner og netværk (Lien, Lorentzen, 
and Staalesen 2017). Studiet beskriver des-
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som mistede fortænder og kraniebrud (Sogn 
and Hjemdal 2010).

Mens de nordiske omfangsundersøgelser 
finder sammenhænge mellem voldsudsatte 
mænd og forskellige helbredsmæssige og 
psykosociale forhold, men ikke kan vise 
årsagssammenhænge, finder vi beskrivelser  
af følgevirkningerne i de kvalitative under-
søgelser om mænd udsat for partnervold. 
Dog savnes der viden, som nuancerer  
sammenhænge mellem følgevirkninger og 
sårbarhedsforhold knyttet til for eksempel 
funktionsniveau og alderdom. Det betyder 
også, at vi ikke har et solidt vidensgrundlag  
i forhold til at forstå kompleksiteten af de 
sammenhænge, som vi for eksempel finder  
i de kvantitative omfangsstudier. 

Sidst, men ikke mindst, betyder det begræn-
sede vidensgrundlag om følgevirkninger  
af partnervold, at vi ikke har kendskab til, 
hvilke former for støtte og behandling som 
kan være egnet til forskellige grupper af 
voldsudsatte mænd. Der savnes derfor både 
kvantitative forløbsstudier, der kan kortlægge 
årsagssammenhænge og kvalitative studier, 
som udforsker mænds egne oplevelser af 
følgevirkninger af volden, og som kan kort-
lægge sammenhængene med forskellige 
sårbarhedsforhold.  

Støttebehov 
I dette afsnit ser vi nærmere på, hvad littera-
turen fortæller om støttebehov blandt mænd 
udsat for partnervold. For at forstå de støtte-
behov, som mænd udsat for partnervold kan 
have, præsenteres først den viden, som littera-
turen giver om mænds behov som følge af 
partnervold, dernæst de barrierer, mænd kan 
opleve, forhindrer dem i at søge hjælp, og til 
sidst de erfaringer, mænd kan have med, 
hvordan hjælpetilbud og myndighederne 
møder de voldsudsatte mænd. 

genereret af hovedpine og af træthed, større, 
sammenlignet med andelen af mænd, som 
ikke har været udsat for fysisk partnervold 
(Laursen and Bindesbøl Holm Johansen 
2020). 

Lignende sammenhæng findes også i VIVE’s 
undersøgelse, hvor mænd udsat for psykisk og 
fysisk partnervold rapporterer omkring dob-
belt så hyppigt, som mænd i den generelle 
befolkning, at have et dårligt eller virkelig 
dårligt helbred (Ottosen and Østergaard 
2018a).

Flere af de kvalitative studier beskriver også 
direkte fysiske konsekvenser, som voldshand-
linger har haft for mændene. En dansk under-
søgelse indeholder beskrivelser af voldskader 
fra Ulykkesregistret for fire danske sygehuse i 
perioden 2008-2010 (Plauborg and Helweg -
Larsen 2013). Her er registreret 92 skade-
stuekontakter, hvor det er oplyst, at den 
mandlige patient har pådraget sig skaderne  
af vold fra en partner eller tidligere partner. 
De tre hyppigste læsionstyper er åbne sår 
(42%), kvæstelse/blå mærke (25%) og hud-
afskrabning (13%). Derudover er følgende 
læsioner registreret: hjernerystelse (3 %), 
knoglebrud (7 %), ledskred (1 %), forvrid-
ning/forstuvning (1 %), forbrænding (3 %) 
 og kvælning (3 %) (Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013). 

Tilsvarende fysiske skader findes i en norsk 
undersøgelse, hvor der også beskrives skader 
som smerter i skridtet, kradsemærker på 
hænder og ryg og hjernerystelse (Lien, 
 Lorentzen, and Staalesen 2017). I en anden 
undersøgelse beskrives to tilfælde med mænd, 
som har fået varige fysiske mén efter partner-
vold. En er blevet blind på det ene øje, mens 
en anden har fået nedsat hørelse efter en 
ødelagt trommehinde (Grøvdal and Jonassen 
2015). I interview med fagpersoner, der 
møder partnervoldsudsatte mænd, er også 
givet eksempler på længerevarende skader, 
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at mænd, der er udsat for partnervold, ikke 
nødvendigvis føler et tab af kontrol eller føler 
sig domineret af partneren. Det kan gøre 
mændene tilbøjelige til at blive i parforholdet 
på trods af volden (Nybergh 2013). Frygt  
og livstruende vold fremhæves også som et 
forhold, der kan gøre mænds og kvinders 
behov forskellige for eksempel i forhold til 
behov for sikkerhed og beskyttelse (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2016; Bjørnholt and 
Helseth 2019a; Stolt 2010; Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020).

Vender vi blikket mod barrierer for at opsøge 
støtte og hjælp, tegnes der i litteraturen et 
billede af, at mænd udsat for partnervold 
generelt i mindre grad end kvinder udsat for 
partnervold opsøger hjælpetilbud (Sogn and 
Hjemdal 2010; Nybergh et al. 2013). Et 
studie fra Norge finder, at den hyppigste 
årsag til, at voldsudsatte mænd ikke opsøgte 
hjælpetilbud, er, at de føler, de selv skal hånd-
tere volden (Lien, Lorentzen, and Staalesen 
2017). Et dansk studie fremhæver ligeledes, 
at der er en kulturel norm om at klare sig 
selv, som knytter sig til maskulinitet 
(Plauborg and Helweg-Larsen 2013). 

På den måde kan voldsudsatte mænd have en 
opfattelse af, at de selv bør klare problemer, 
hvilket kan afholde dem fra at opsøge hjælp. 
Desuden fremhæves det i studiet, at det kan 
være skamfuldt som mand at blive udsat for 
vold af en kvinde, hvilket i sig selv kan afholde 
mændene fra at opsøge hjælp (Plauborg and 
Helweg-Larsen 2013). 

En erfaringsopsamling fra det norske resurse- 
og rådgivningstilbud REFORM viser, at det 
oftest er pårørende, der tager kontakt for at  
få hjælp til den voldsudsatte mand. Også her 
fremhæves tabuisering af vold mod mænd 
som en barriere for at opsøge hjælp (Nordfjell 
2009). På samme måde som mænds hånd-
teringsstrategier kan blive påvirket af et 
hegemonisk maskulinitetsideal, kan dette 

Afsnittet hviler på 14 studier, heraf kommer 
seks studier fra Norge (Grøvdal and Jonassen 
2015; Sogn and Hjemdal 2010; Bjørnholt 
and Helseth 2019a; Lien, Lorentzen, and 
Staalesen 2017; Nordfjell 2009; Grøvdal 
2019), tre studier fra Sverige (Nybergh 2013; 
Stolt 2010; Nybergh et al. 2013), et studie er 
fra Finland (Fagerlund 2020) og fire studier 
fra Danmark (Bindesbøl Holm Johansen et 
al. 2020; 2016; Plauborg and Helweg-Larsen 
2013; Mandecentret 2020). Nogle undersøgel ser 
er baseret på erfaringer fra organisationer, der 
møder voldsudsatte mænd, mens andre har 
undersøgt voldsudsatte mænds eget perspektiv.

Flere undersøgelser giver et indblik i de 
behov for støtte og hjælp, som mænd kan 
have som følge af partnervold. To interview-
baserede undersøgelse af mænd på krisecenter 
(Grøvdal and Jonassen 2015) og fagpersoner 
på mandekrisecentre i Norge (Sogn and 
Hjemdal 2010) finder, at mænd, der har været 
udsat for partnervold, overordnet set kan 
have de samme behov for hjælp og støtte, 
som kvinder kan have. Det vil sige, tryghed 
og sikkerhed, men også længerevarende støtte 
i form af psykologisk behandling, efterværns-
tilbud og hjælp til at finde egen bolig. 

I Lev Uden Volds seneste undersøgelse er 
mændenes behov forskellige afhængigt af 
deres øvrige livssituation (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). Én mand har således 
behov for en krisecenterplads, mens tre 
mænd får vejledning af et mandecenter og 
enkelte kommer i efterværnsgrupper, hvor de 
har mulighed for at spejle deres oplevelser i 
andre mænds erfaringer. I undersøgelsen har 
ingen af mændene behov for beskyttelse, men 
de efterspørger anerkendelse af deres situati-
on, og hvad de har været udsat for (Bindesbøl 
Holm Johansen et al. 2020). 

I et litteraturstudie fra Sverige, som både 
indeholder svensk og international forskning, 
peger forfatteren på, at nogle studier viser,  
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ingen af de interviewede mænd anmeldt 
volden til politiet. De begrundede dette med, 
at de enten var bange for ikke at blive taget 
alvorligt, ikke at ville få noget ud af at anmelde, 
at de ville løse problemerne selv, eller at det 
var en mild form for fysisk vold, som de 
havde været udsat for (Plauborg and Helweg- 
Larsen 2013). 

I Lev Uden Volds undersøgelse har kun en af 
de seks mænd kontaktet politiet med henblik 
på at anmelde partneren for vold mod børnene 
(Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020). 
Mens ingen af mændene har anmeldt deres 
kvindelige partner for vold mod sig selv, 
hvilket i nogle tilfælde også kan skyldes, at 
der var tale om psykiske voldshandlinger,  
er to af mændene til gengæld selv blevet 
anmeldt for fysisk vold efter bruddet, som 
den ene selv erkender udøvelsen af. 

Nogle af mændene har også været i kontakt 
med sundhedsvæsenet, psykologer og 
myndig hederne i forbindelse med forældre-
myndighed- og samværssager. På tværs af 
disse erfaringer efterlyses anerkendelse for 
deres situation, og hvordan volden har påvir-
ket deres trivsel og kontakt til ekspartneren  
i forhold til fælles børn (Bindesbøl Holm 
Johansen et al. 2020). 

Udover personlige og kulturelle barrierer kan 
en udfordring for voldsudsatte mænds vej 
mod hjælp også være relateret til kendskabet 
til og udbuddet af hjælpeinstanser. En norsk 
undersøgelse viser eksempelvis, at der ikke 
var kendskab til tilbuddene til voldsudsatte 
mænd både blandt mænd i målgruppen og 
blandt fagfolk, som skulle henvise dem dertil 
(Lien, Lorentzen, and Staalesen 2017).

Gennemgangen af studierne viser, at mænds 
behov for hjælp kan ligne kvinders i forhold 
til tryghed, anerkendelse, rådgivning og 
støtte. Mens nogle studier peger på, at mænd 
kan have samme behov for sikkerhed som 

også lede til, at mænd ikke vælger at henvende 
sig til hjælpeinstanser. 

De fleste af de kvalitative undersøgelser af 
tilbud målrettet voldsudsatte mænd er baseret 
på interview med fagpersoner fra de pågæl-
dende hjælpeinstanser eller voldsudsatte 
mænd, der er i kontakt med tilbuddene. Der 
er forskellige tilgange i Norden til voldsud-
satte mænd både i form af den eksisterende 
lovgivning og i de tilbud, som er tilgængelige. 
Derfor kan oplevelserne af hjælpeinstanserne 
også variere inden for Norden. 

Flere af de norske studier er udkommet kort 
efter 2010, hvor en ny lovgivning om mænd 
på krisecentre trådte i kraft i Norge (Grøvdal 
and Jonassen 2015), og derfor kan hjælpe-
instanserne have været under udvikling  
i den periode, studierne er udkommet, og 
oplevelserne af dem kan have ændret sig  
fra 2010 til 2020. 

Flere studier peger på mænds skepsis til 
hjælpeinstanser og myndigheder, men også 
fra hjælpeinstanser og myndigheder til volds-
udsatte mænd (Mandecentret 2020; Sogn 
and Hjemdal 2010)(Mandecenteret 2020; 
Sogn & Hjemdal 2010). Et forhold, der går 
igen på tværs af studierne, er voldsudsatte 
mænds bekymring for ikke at blive troet på 
for eksempel i mødet med offentlige instanser 
såsom politiet, hvilket kan gøre det svært for 
mænd at søge hjælp. En bekymring, der også 
for nogle mænds vedkommende realiseres, 
når de oplever ikke at blive troet på af  
omverdenen (Grøvdal and Jonassen 2015; 
Rosten 2020; Sogn and Hjemdal 2010;  
Mandecentret 2020). 

Et nyligt finsk studie viser, at politiet er 
mindre tilbøjelig til at notere anmeldelser om 
partnervold som vold, når offeret er en mand, 
end når offeret er en kvinde (Fagerlund 
2020). I et dansk studie baseret på interview 
med mænd udsat for partnervold, havde 
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kvinder, peger andre studier på, at mindre 
tilbøjelighed til frygt og livstruende vold 
skaber andre behov end beskyttelse for  
voldsudsatte mænd. 

Litteraturen peger således på, at mænds 
behov for hjælp og støtte kan være forskellig 
og afhænge af mændenes livssituation.  
Samtidig kan vejen mod hjælp være udfordret 
af personlige, kulturelle og vidensmæssige 
barrierer. Skepsis til hjælpeinstansers måde  
at møde voldsudsatte mænd på og skepsis 
overfor voldsudsatte mænd fra myndigheder, 
der skal hjælpe, fremhæves som centrale 
barrierer.    
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Konklusion og  
videnshuller
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Dette litteraturstudie har haft til formål at 
undersøge, hvilke undersøgelser og videns-
opsamlinger, der findes om partnervold mod 
mænd i Norden med henblik på at beskrive 
det eksisterende nordiske vidensgrundlag samt 
at identificere, hvor der er behov for viden. 

I litteraturstudiet har vi søgt at besvare 
spørgsmål om, hvad der karakteriserer den 
viden, der findes om partnervold mod mænd, 
hvad vi kan sige om omfang og karakteren af 
partnervold mod mænd, hvad der karakteri-
serer mænds erfaringer hermed, samt hvilken 
rolle maskulinitet spiller herfor. 

Ligeledes har vi haft til opgave at undersøge, 
hvad litteraturen fortæller om betydningen af 
forhold som køn, etnicitet, seksuel orientering, 
handicap og alder for mænds partnervolds-
erfaringer. Sidst men ikke mindst har vi 
undersøgt, hvad litteraturen fortæller om 
følgevirkninger og støttebehov for mænd 
udsat for partnervold. 

Den litteratur, vi finder på området, det vil 
sige de emner, som er blevet undersøgt, og 
måden, de er blevet undersøgt på, afspejler 
forskningsmæssige, politiske og organisa-
toriske interesser – og i et vist omfang også 
fraværet heraf.

Litteraturstudiet hviler på 69 publikationer, 
og overordnet set kan vi konkludere, at der 
findes flere nordiske såvel kvantitative som 
kvalitative undersøgelser, der undersøger 
partnervold mod mænd – i særdeleshed i 
Norge. Dog er det stadig beskedent, hvad der 
findes af nordiske undersøgelser dedikeret 
alene til at udforske mænds udsathed for 
partnervold som et mangfoldigt fænomen  
i sig selv (se også Rosten 2020). 

Der findes desuden få komparative kvalitative 
studier af mænds og kvinders voldserfaringer 
samt studier med et intersektionelt perspektiv 
på partnervold i Norden. Dette er bemærkel-

sesværdigt, idet vi kan se af de nationale 
omfangsundersøgelser i kapitel 2 og andre 
undersøgelser i kapitel 4, at sårbarhed i 
forhold til partnervold kan være knyttet til 
netop køn, alder, funktionsevne, etnicitet og 
socioøkonomisk position og opvækstvilkår. 
Ydermere finder vi få studier, der forsøger at 
sætte partnervold mod mænd som fænomen 
ind i en teoretisk ramme. 

Samlet set viser gennemgangen af litteraturen, 
at karakteren af de partnervoldshandlinger, 
som mænd kan udsættes for, både kan ligne 
og adskille sig fra de partnervoldshandlinger, 
kvinder kan opleve.
 
Mænd i et heteroseksuelt parforhold kan 
blive udsat for grov fysisk vold og varierende 
grad af kontrol fra deres kvindelige partner, 
men forskelligt fra kvinder udsat for part-
nervold af en mand, frygter mænd ofte  
ikke deres kvindelige partner, hvilket kan 
begrundes i, at der typisk er et reelt ulige 
fysisk styrkeforhold til mandens fordel. 

På baggrund af gennemgangen af litteratur 
kan vi konkludere, at mænds voldsudsathed 
ikke kan ses løsrevet fra kulturelle forvent-
ninger til køn, hvor det kan opfattes som 
maskulint at klare sine problemer selv, at 
kunne forsvare sig, at have kontrol og ikke 
være følelsesmæssig sårbar, som står i kon-
trast til idéer om, hvem der kan være offer  
for partnervold.

Litteraturen omkring (partner)vold og seksu-
el orientering, etnicitet, alder, funktionsevne 
og opvækstvilkår og socioøkonomisk position 
viser, at det er centralt at have fokus på, 
hvordan sociale dimensioner af voldsudsattes 
sociale identitet og livsvilkår alene eller i 
samspil kan have betydning for risikoen for  
at blive udsat for partnervold, voldens følge-
virkninger og mulighederne for at få adgang 
til støtte og hjælp. 
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Vi kan samtidig konkludere, at den litteratur, 
som findes på områderne, er sparsom, og at 
de undersøgelser, som findes, ofte omhandler 
vold i bred forstand. Litteraturgennemgangen 
viser, at heteronormative samfundsstrukturer 
kan påvirke homo-og biseksuelle mænds (og 
kvinders) partnervoldserfaringer. Ligesom 
mænd og kvinder med funktionsnedsættelse 
er i øget risiko for at blive udsat for vold, og 
at seniorer og mennesker med funktionsned-
sættelser uanset køn kan være særligt sårbare, 
fordi de kan være afhængige af voldsudøveren. 
Litteraturen om minoritetsetniske mænd  
og partnervold er ligeledes yderst sparsom, 
selvom enkelte studier peger på, at de er over-
repræsenterede blandt mænd på krisecentre  
i Danmark.

Sidst men ikke mindst kan vi konkludere, at 
litteraturen om følgevirkninger af partner-
vold har sine begrænsninger, og at de kvan-
titative undersøgelser, som vi finder, ikke 
kan vise årsagssammenhænge. På baggrund 
af de eksisterende undersøgelser kan vi 
konkludere, at mænd kan opleve alvorlige 
fysiske og trivselsmæssige konsekvenser af 
partnervold. 

Litteraturstudiet viser tillige, at mænds 
behov for hjælp og støtte kan være forskel-
lig og afhænge af mændenes livssituation 
med den voldelige partner. Ligesom vejen 
mod hjælp kan være udfordret af personlige, 
kulturelle og vidensmæssige barrierer, hvor 
kønsmæssige forventninger til mænd også 
spiller en rolle. 

På baggrund af gennemgangen af litteraturen 
kan vi konstatere, at undersøgelser af partner-
vold – og andre former for vold i nære relati-
oner – bør have blik for, hvordan dimensioner 
af voldsudsattes sociale identitet og livsvilkår 
kan gøre mænd og kvinder sårbare som 
voldsudsatte på forskellig vis. Således viser 
litteraturen på området, at det ikke nødven-
digvis er den relationelle kontekst alene, der 

er afgørende for voldens karakter eller volds-
udsattes støttebehov, men at dimensioner 
som alder, funktionsnedsættelse og etnicitet 
også kan få betydning herfor. 

Samtidig viser flere af de undersøgelser,  
hvor både kvinder og mænd indgår, at der er 
kønsmæssige mønstre i forhold til frygt og 
udsættelse for seksuel vold, som går på tværs 
af de sociale dimensioner og livsvilkår. Et 
mangfoldighedsperspektiv på mænds volds-
udsathed bør derfor også være opmærksom 
på, hvordan kønsmæssige forskelle og for-
ventninger kan forme mænds individuelle 
voldserfaringer og omverdenens opfattelser 
heraf. 

Med afsæt i den viden konkluderer vi, at 
partnervold mod mænd bør udforskes fra 
forskellige perspektiver med fokus på at 
teoretisere og kontekstualisere mænds  
erfaringer i relation til samfundsmæssige 
strømninger.

Efter gennemgangen af litteraturen på om-
rådet og på baggrund af de konklusioner, vi 
drager ovenfor, peger vi på en række videns-
huller, som vi ser både i forhold til mænds 
partnervoldsudsathed alene og i forhold til 
vold mod mænd og kvinder i et mangfoldig-
hedsperspektiv.

Videnshuller specifikt i forhold til  
partnervold mod mænd

•  Der er kun få studier, som har erfarings-
nære beskrivelser af parforholdsdynamik-
ker og magtforhold i parforhold med 
vold, og vi savner undersøgelser, som kan 
belyse, hvordan vold kan udspille sig i 
parforhold, hvor mænd er ofre herfor. 

•  I litteraturen er der primært fokus på 
voldsudsatte mænds reaktioner i forhold 
til sig selv, og vi savner viden om, hvordan 
mænd reagerer i forhold til eventuelle 
børn.
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•  Litteraturstudiet viser, at maskulinitets-
opfattelser kan påvirke, hvordan voldsud-
satte mænd og omverdenen ser på mænds 
partnervoldserfaringer, og vi ser et hul  
i de teoretiske forståelsesrammer af part-
nervold som fænomen, som hidtil har 
været udviklet på baggrund af kvinders 
voldserfaringer. 

•  Litteraturen indeholder beskrivelser af, 
hvordan voldsudsatte mænd kan reagere 
voldeligt som respons på partnerens 
voldsudøvelse, men vi savner viden om, 
hvordan gensidighed udspiller sig i par-
forholdet, og hvad forholdet er mellem 
maskulinitetsidealer og mænds tilbøjelig-
hed til selv at reagere henholdsvis uden 
og med vold. 

•  I litteraturen er der eksempler på psykisk 
vold, som udfordrer adskillelsen mellem 
parforhold med dysfunktion og parfor-
hold med vold, og der er derfor behov for 
at udforske, hvornår og for hvem hand-
linger er vold, som et led i at afgrænse 
partnervold som fænomen.

•  Gennemgangen af litteraturen viser, at 
der i Danmark ikke findes studier af 
samkønnet partnervold og partnervold 
blandt mænd med anden etnisk bag-
grund. Med afsæt i den nordiske litte-
ratur på området ser vi et behov for at 
undersøge disse områder i en dansk 
kontekst.

Videnshuller i forhold til vold  
i nære relationer 

•  Efter gennemgangen af omfangsunder-
søgelser og de metodiske begrænsninger 
heri, finder vi et behov for at udvikle  
et spørgeskema, der kan give et mere 
nuanceret billede af vold i nære relationer. 
Det handler for eksempel om at kunne 
analysere sammenhænge mellem vold-
udsættelse og relationel kontekst, følge-

virkninger som frygt og baggrundsvariable 
som køn, alder, etnicitet, funktionsevne og 
seksuel orientering. 

•  I litteraturen finder vi sammenhænge 
mellem voldsudsættelse i barndommen 
og voksenlivet, men vi savner livsforløbs-
undersøgelser, som kan belyse, hvilke 
individuelle, relationelle og sociale  
mekanismer der kan medvirke til eller 
beskytte mod reviktimisering.

•  Den eksisterende litteratur om vold mod 
personer med funktionsnedsættelser og 
seniorer viser, at det ikke er meningsfuldt 
at se på partnervold alene, da voldsudøvere 
også kan være andre omsorgspersoner.  
Vi ser derfor et behov for dels at under-
søge sammenhæng mellem vold i nære 
relationer og funktionsnedsættelser/
alderdom og dels at undersøge, hvorvidt 
fagpersoner er opmærksomme og hånd-
terer voldsudsættelse mod seniorer eller 
mennesker med funktionsnedsættelse.

•  Gennemgangen af litteraturen viser, at 
følgevirkninger og behovet for hjælp og 
støtte kan være forskelligt og afhænge  
af mændenes livssituation. I forlængelse 
heraf savner vi viden om, hvordan følge-
virkninger og støttebehov som følge af 
vold i nære relationer kan spille sammen 
med forskellige sårbarhedsforhold som 
for eksempel funktionsniveau og alder-
dom – for både mænd og kvinder.

Gennemgangen af nordisk litteratur om 
mænds erfaringer med partnervold har  
således også givet os indsigt i videnshuller  
i voldsfeltet i bredere forstand, og vi håber,  
at gennemgangen af litteraturen på området 
kan være med til at nuancere fremtidige 
undersøgelser både om partnervold mod 
mænd og vold i nære relationer.   
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