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Invitation til interview om at være  
pårørende til en partnervoldsudsat 

 

 

Er du pårørende til en person, der har været udsat for vold i nære relationer? Så vil vi rigtig gerne interviewe dig til 
VIVEs forskningsprojekt. Forskningsprojektet skal belyse de dilemmaer, muligheder og begrænsninger, der kan 
være knyttet til at yde støtte eller hjælp til en partnervoldsudsat.  

Interviewet vil handle om dine erfaringer med at være vidne til og evt. hjælpe en voldsudsat. Vi vil blandt andet tale 
om hvordan du fik kendskab til volden, hvordan du og andre nærtstående reagerede og om der var dilemmaer eller 
udfordringer undervejs i processen. Vi vil også gerne høre om og hvordan det kan være svært at være pårørende 
til en voldsudsat.  

Det er både relevant for os at tale med forældre, søskende, øvrige familiemedlemmer, venner/veninder eller tætte 
kollegaer til en partnervoldsudsat. Det må gerne være inden for de seneste år, at du har haft kendskab til volden. 

Interviewet kan enten foretages fysisk, over telefon eller via Skype/zoom. Interviewene foretages i december 2020 
og januar/februar 2021, og du bestemmer tid og sted for interviewet. Interviewet forventes at tage 1-1,5 time.  

VIVE opbevarer og behandler alle oplysninger strengt fortroligt og følger gældende regler om beskyttelse af per-
sondata. Ved projektets afslutning i 2021 udgiver VIVE en rapport, som vil være tilgængelig på VIVEs hjemmeside 
www.vive.dk. Alle interviewpersoner anonymiseres og rapporten vil aldrig indeholde personoplysninger, og det vil 
ikke være muligt, at identificere/genkende dig eller andre enkeltpersoner. 

Hvis du er interesseret i at deltage i et interview eller vil høre mere om undersøgelsen, kan du kontakte Louise 
Høyer Bom på 22 28 48 28 eller LHB@vive.dk.  

Vi håber at høre fra dig, 

 

Mange hilsner 

Louise Høyer Bom 
Analytiker 

  

 
 
Mobil: +45 22284828 
lhb@vive.dk / www.vive.dk 
 
Herluf Trolles Gade 11 / DK 1052 København K 

Telefon: +45 44 45 55 00  
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Info om undersøgelsen og VIVEs retningslinjer 

Formål og baggrund for undersøgelsen 
Erfaringerne viser, at det kan være svært for personer, der er udsat for partnervold, at bryde ud af den voldelige relation. 
Omgivelserne – især de nærtstående – kan spille en vigtig rolle for, om voldsofre får den nødvendige støtte, så den tid, 
hvor de er i den voldelige relation, begrænses.  
 
Det overordnede formål med undersøgelsen er at tilvejebringe en bedre forståelse af de nære omgivelsers handlingspa-
rathed i forhold til at hjælpe ofre for vold i nære relationer. Med ’vold i nære relationer’ tænkes der specifikt på partner-
vold. 
 
For det første gennemfører VIVE en surveyundersøgelse blandt et tilfældigt udsnit af voksne danskere. Undersøgelsens 
formål er at belyse, hvilke forhold og faktorer, der har sammenhæng med, at danskere er villige (hhv. mindre villige) til at 
hjælpe/støtte ofre for partnervold. Undersøgelsen belyser både, hvordan personer med faktisk kendskab til partnervold 
har handlet, og hvordan personer hypotetisk vil agere, hvis de møder partnervold i deres nære omgivelser.  
 
For det andet vil vi gennemføre en kvalitativ interviewundersøgelse blandt nærtstående til partnervoldsudsatte. På bag-
grund af informanternes konkrete erfaringer, er formålet er at belyse, hvilke dilemmaer, muligheder og begrænsninger, 
der knytter sig til at støtte en partnervoldsudsat, som man kender. Der gennemføres både individuelle interview med 
nærtstående og fokusgruppeinterview med praktikere fra voldsområdet.  
 
Projektet er finansieret af MaryFonden.  
 
Datasikkerhed & databehandlere  
Lydfilen med dit interview vil blive opbevaret på et sikkert drev, som det udelukkende er projektansatte på VIVE, der har 
adgang til. Resultaterne af VIVEs undersøgelser vil aldrig indeholde personoplysninger, og det vil ikke være muligt at 
identificere enkeltpersoner.  
 
Efter projektets afslutning vil lydfilerne blive arkiveret efter gældende lov. Data må aldrig anvendes til andre formål end 
videnskabelige eller statistiske undersøgelser, hvor garantierne for den registreredes rettigheder forbundet med videnska-
belig behandling kan sikres.  
 
Behandlingsgrundlag for undersøgelsen  
VIVE er dataansvarlig for al data vedrørende forskningsprojektet. Besvarelserne bruges udelukkende til forskningsformål 
jf. Databeskyttelseslovens § 10. Indsamlingen af oplysninger er derfor lovlig, uden deltagerens samtykke. Det er frivilligt 
at deltage i undersøgelsen. VIVE henviser til VIVEs privatlivspolitik for deltagelse i videnskabelige undersøgelser, som 
kan læses på VIVEs hjemmeside: https://vive.dk/om-vive/privatlivspolitik-for-vives-undersoegelser/. 
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