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Dialog mod Vold blev etableret i 2002 som en indsats under daværende nationale handlingsplan til bekæmpelse af 

vold mod kvinder. I de første år var Dialog mod Vold således udelukkende et tilbud til mandlige udøvere af vold i 

nære relationer. I dag tilbydes behandling til voldsudøvere uanset køn, dog er 90 % af de voldsudøvere, der søger 

eller bliver henvist til behandling i Dialog mod Vold fortsat mænd. 

I alle de 16 år Dialog mod Vold har eksisteret er der via dataindsamlingsmetoden Assesment Intervention Model 

(AIM) indsamlet oplysninger om socio-demografisk baggrund og voldshistorik for voldsudøvere i behandling. Der er 

ligeledes gennemført psykologiske test for at få et klarere billede af voldsudøvernes profil og baggrunden for 

voldsudøvelsen. Resultaterne af de psykologiske test er publiceret i en videnskabelig artikel om voldsudøvernes 

psykologiske profil i tidskriftet International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (2017).  

Denne rapport er baseret på data fra AIM om voldsudøvere, der har gået i behandling i Dialog mod Vold i perioden 

2010-2015. Rapporten fokuserer på socio-demografisk baggrund og voldshistorik. 

Dialog mod Vold har med rapporten været optaget af at finde forklaringer på udøvelse af vold i nære relationer. Her 

er det mest iøjnefaldende, at 74 % af udøverne har oplevet vold i barndommen. Volden har primært været udøvet af 

forældrene og er primært gået ud over dem selv, deres mor eller søskende.  En af de ting rapporten peger på er, at 

risiko for selv at udøve vold i voksenlivet er større, hvis man har oplevet sin mor blive udsat for vold, end hvis det for 

eksempel er ens søskende eller en selv, der udsættes for volden.  

Rapporten rummer mange flere nøgletal og analyser. Vi håber, at rapportens viden om voldsudøvelse vil kunne 

bidrage til at videreudvikle og målrette de mange vigtige indsatser, der er i hele landet for at stoppe vold i nære 

relationer samt for at afhjælpe de langvarige skadevirkninger af vold for både børn og voksne.  

Generelt peger den stærke sammenhæng mellem voldsudsathed i barndommen og voldsudøvelse som voksen på 

behovet for styrket fokus på og målrettet hjælp til børn, der vokser op med vold i hjemmet.  

Det er vores håb, at såvel politi, retsvæsen, kommuner og sundhedsvæsen som krisecentre og mandecentre m.fl. vil 

finde rapporten nyttig.                 

God læselyst! 

 

Susanne Nour Magnusson  

Direktør, Dialog mod Vold 
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Formål 
Rapportens formål er at bidrage kvantitativt med ny viden om udøvere af vold i nære relationer. Rapporten giver en 

karakteristik af de udøvere af vold i nære relationer, som har været i behandling hos Dialog mod Vold; 

sammenhængen mellem oplevet vold i barndommen og udøvet vold i voksenlivet belyses og målinger af resultatet 

af Dialog mod Volds behandling præsenteres.  

 

Metode 
Data trukket fra systemet AIM (Assessment Intervention Model), hvor klienterne ved udredningsfasen i begyndelsen 

af behandlingen har besvaret et sociodemografisk spørgeskema. Rapporten bygger på de udøvere af vold i nære 

relationer (fremover klienter), der har været i behandling i perioden 2010-2015, i alt 872 personer. 

Det statistiske arbejde indebærer 1) en redegørelse for relevante baggrundsfaktorer, 2) en statistisk analyse af 

sammenhængen mellem oplevet vold i barndommen og egen udøvelse af vold i voksenlivet samt 3) en 

repræsentativitetstest (som findes i appendix), hvor klienternes fordeling sammenlignes med befolkningen generelt. 

Repræsentativitetstesten og regressionsanalysen er udført over et fast analyse-udvalg på 473 klienter.  

Dialog mod Volds klienter bliver sammenlignet med befolkningen generelt på faktorerne køn, alder, uddannelse og 

beskæftigelse med tal indhentet fra Danmarks Statistik. Uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning sammenlignes 

med befolkningen generelt, mens køn og alder sammenlignes med den del af befolkningen, som enten har modtaget 

en fældende afgørelse eller en helt generelt strafferetslig afgørelse. Da ikke alle Dialog mod Volds klienter er blevet 

registreret, frifundet eller dømt for en strafferetslig forbrydelse, bidrager data også til afdækning af kriminalitetens 

mørketal (dvs. den kriminalitet der begås, som man ikke kan eller har svært ved at registrere og afdække). 

 

Resultater 
De deskriptive fremstillinger viser først og fremmest, at der er en stor overvægt af mænd, der udøver vold i nære 

relationer, og som har været i behandling i Dialog mod Vold. Samlet set er der 90 % mænd og 10 % kvinder. Dialog 

mod Volds klienter fordeler sig i overensstemmelse med den befolkningsgruppe, som modtager fældende afgørelser 

for anmeldelser og sigtelser. Dog er der flere kvinder i behandling hos Dialog mod Vold end det antal, der er 

registreret for generelle strafferetslige afgørelser1. Det vil sige, at vi generelt set får fat i flere udøvende kvinder, end 

hvad der bliver registreret i kriminalitetsstatistikken.  

Aldersmæssigt tegner Dialog mod Volds klienter en kurve, som man inden for kriminologien benævner age-crime 

curve. Kurvens toppunkt er dog forskubbet med et årti, når man ser på Dialog mod Volds klienter, i forhold til den 

generelle sammenhæng. Dette kan forklares ved, at vold i nære relationer udgør en specifik forbrydelse, der først 

manifesterer sig og bliver et problem, som man erkender og søger hjælp til senere i livet. Vi ser også, at andelen af 

30-39-årige er større blandt klienter hos Dialog mod Vold end blandt personer med fældende afgørelser og generelt  

 

                                                      
1 Fældende afgørelser er de afgørelser, hvor en person er dømt for tiltale. Generelle strafferetslige afgørelser er alle strafferetslige afgørelser, sigtet, anmeldt, dømt og 

frifundet. Begge typer er for volds- og seksualforbrydelser. 
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strafferetslige afgørelser. Samtidig har Dialog mod Vold tilsvarende færre yngre klienter (20-29 år), når man ser på 

både fældende og generelle strafferetlige afgørelser. Dette peger på, at der er behov for at få fat i flere yngre 

udøvere af vold, før voldsudøvelsen eskalerer til at være vedvarende i faste parforhold og etablerede familier.  

Dialog mod Volds klienter står i højere grad uden for arbejdsmarkedet og er i højere grad ufaglærte end 

befolkningen generelt. 57 % af klienterne tilkendegiver, at de har udøvet kriminalitet, hvortil de hyppigste 

kriminalitetsformer er vold, tyveri og narkotikarelateret kriminalitet. Kun ganske få tilkendegiver, at deres forældre 

har udøvet kriminalitet i barndommen (10,7 % fædre og 2,4 % mødre). 15 % har et misbrug, hvoraf flest bruger 

alkohol, hash og kokain.  

71,6 % af klienterne fra den aktuelle kohorte (2010-2015) har oplevet vold i barndommen, som de ikke selv har 

udøvet. Volden har primært været udøvet af forældrene og er primært gået ud over klienten selv, dennes mor og 

søskende. Selvom der er høj forekomst af både fysisk og psykisk vold, er fysisk vold dog dominerende (93,9 % har 

oplevet fysisk vold, 72,6 % har oplevet psykisk vold).  

73,4 % af klienterne har oplevet vold i voksenlivet. Mens vold i barndommen primært foregår mellem forældre, mod 

klienten selv og søskende, er der i voksenlivet primært tale om partnervold og vold mellem kammerater. De 

hyppigste årsager til at udøve vold er afmagt, skænderier og jalousi. 95 % af den udøvede vold er fysisk, og 53 % er 

psykisk. Den fysiske volds hyppigste manifestation er spark, slag, fastholdelse og rusk.  

Ved vurdering af behandlingens resultater finder vi, at 78,4 % er stoppet med at udøve vold. Blandt de 21,6 %, som 

har udøvet vold et år eller mere efter endt behandling, er psykisk vold dominerende. Det er primært den nuværende 

partner samt børn eller stedbørn, som bliver udsat for volden.  

Generelt er vi interesserede i at finde frem til, hvorvidt klienterne i fokus for undersøgelsen tager ved lære af deres 

forældre og bærer den vold, de oplever i barndommen, med sig ind i voksenlivet. Det er derfor undersøgt, om der er 

en sammenhæng mellem dét at opleve en bestemt person blive udsat for vold og ens egen udøvelse af vold. 

Hyppigheden af volden er også blevet undersøgt, dvs. sammenhængen mellem hvor mange personer, man har 

oplevet blive udsat for vold, og ens egen udøvelse af vold i voksenlivet.  

Vores regressionsanalyse viser, at man har større sandsynlighed for at udøve vold i voksenlivet, hvis man har oplevet 

sin mor blive udsat for vold. Det er ligeledes mindre sandsynligt, at man vil udøve vold i voksenlivet, hvis man selv 

har været udsat for vold, end hvis man har oplevet andre personer blive udsat for vold, som fx far, mor eller 

søskende. 

Hvad angår hyppigheden af vold, finder vi her en tendens til, at jo flere personer, man har oplevet blive udsat for 

vold i ens barndom, jo større sandsynlighed er der for, at man vil udøve vold i voksenlivet. Der er nemlig større 

sandsynlighed for, at man udøver vold i voksenlivet, hvis man i barndommen har oplevet tre personer eller flere 

blive udsat for vold.  

På baggrund af resultaterne er vores konklusion således, at vold kan følge en fra barndom ind i voksenlivet. Børn 

tager ved lære af deres forældre, og volden bliver tillært – eller måske rettere ikke aflært – idet den forekommer 

som en almindelig adfærdsform, der præger den sociale kontekst, de vokser op i, også blandt kammerater og i 

kæresteforhold. 
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Denne rapport præsenterer en undersøgelse af udøvere af vold i nære relationer, som har været i behandling i 

Dialog mod Vold. Der er fokus på sammenhængen mellem barndom og voksenliv, udøvernes karakteristik, 

sammenligning med befolkningen generelt og effekten af behandlingen. 

 

Dialog mod Vold er et landsdækkende psykologfagligt behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer, deres 

partner eller ekspartner samt børn. Målet er at stoppe volden, dér hvor den starter. Visitationsgrundlaget og dermed 

forudsætningen for, at en familie kan modtage behandling i Dialog mod Vold er, at udøveren vil tage ansvar og 

ønsker hjælp til at stoppe sin voldelige adfærd.  

 

Et behandlingsforløb varer typisk et år og består af en til den enkelte familie skræddersyet kombination af 

individuelle sessioner, gruppeforløb, forældre-, par- og familiesamtaler. Behandlingen udføres af psykologer i Dialog 

mod Volds afdelinger i København, Aarhus og Odense.  

 

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, som er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale 

problemer. AskovFondens overordnede vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab 

for deres eget liv og det samfund, de er en del af. 

 

Behovet for undersøgelse 
Generelt er der et behov for at udvide omfanget af viden på området vold i nære relationer. I forhold til viden om 

voldsudøvere viser en litteratursøgning et stort behov for konkrete danske undersøgelser med fokus på viden om 

voldsudøvere, deres baggrund og forklaringer på voldsudøvelsen.  

 

Den eksisterende litteratur omhandler først og fremmest mænds vold mod kvinder, og hvordan skam og afmagt er 

manifesteret i volden. Dette skildres også i forhold til forklaringsfaktorer som misbrug og køn (fx Nielsen og Lybecker 

Jensen 2005, Kastling og Schmidt 2012). I et mere behandlende perspektiv er der også litteratur rettet mod 

psykologisk og terapeutisk tilgang til arbejdet med vold i nære relationer. Specielt John og Julie Gottman har 

arbejdet med parterapi i ægteskaber i over 30 år. De har udviklet ”Gottman-metoden”, som fokuserer på 

interaktioner i ægteskabet og dækker over en model af, hvad et sundt ægteskabsforhold er (Barker og Chang 2013). 

Herudover sættes børn udsat for vold i nære relationer, og hvordan børn traumatiseres af at opleve vold i hjemmet 

også i fokus. Dette diskuteres også i forhold til flygtningebørn og -unge (fx Christensen 2014, Montgomery et al. 

2012). Man har også helt generelt undersøgt vold blandt unge, hvor litteraturen har bredere fokus på både den 

udsatte og den udøvende (fx Søndergaard 2006). Endelig er der også undersøgelser, der omhandler mænd, som 

bliver udsat for vold (Helweg-Larsen og Frederiksen 2008).  

 

Når man ser på den internationale litteratur inden for udøvere af vold i nære relationer, har flere psykologfaglige 

bidrag fokuseret på at udvikle typologier af udøvere, både mænd og kvinder, samt forskellige typer af manifestation 

af volden i nære relationer (fx Kelly og Johnson 2008, Wangmann 2011).   

 

Eksempelvist har Amy Holtzworth–Munroe og Georg Stuart foreslået tre typer af mandlige udøvere: udøvere som 

kun er voldelige i familien, udøvere af grovere psykologisk og seksuel vold over for sin partner samt anti-sociale 

udøvere, som bruger psykisk og seksuel vold mere generelt i ægteskabet og evt. uden for familien (Wangmann 

2011). Denne form for forskning er også taget op af Neil Jacobson og John Gottman, hvor de identificerer to typer 

mandlige udøvere, kobraen og pitbullen.  
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Kobraen er karakteriseret ved, at hjerterytmen falder under udøvelse af vold. De har alvorlig antisociale og kriminelle 

træk, er meget sadistisk i deres aggression og også mere voldelig over for mennesker uden for familien. Pitbullen er 

karakteriseret ved, at hjerterytmen stiger under udøvelse af vold. De opbygger deres vrede og aggression under 

interaktioner med den kvindelige partner, som ofte argumenter lige så voldsomt, og som ikke føler sig lige så 

intimiderede, som de kvindelige partnere af kobraen (Wangmann 2011).  

 

Dialog mod Vold publicerede i 2007 bogen ”Vold i Familien i Danmark”, der overordnet beskriver voldsudøvere i 

nære relationer med udgangspunkt i klienter behandlet i perioden 2003-2006 (Hensen 2007). Med denne rapport 

følger vi op med en karakteristik baseret på data om de voldsudøvere, der har været i behandling i perioden 2010-

2015.  

 

Vi er interesserede i at vide, hvilken baggrund udøverne kommer fra, men også hvorvidt behandlingen hos Dialog 

mod Vold har en effekt. Det er således vores mål at bidrage med indsigt til feltet og ny viden på området fra et 

udøverperspektiv. 

  

 

Formål 
Formålet med denne rapport er kvantitativt at beskrive målgruppen for Dialog mod Volds behandling både 

deskriptivt og analyserende. Vi præsenterer en karakteristik af klienterne og dykker ned i dybere 

årsagssammenhænge, hvor vi drager nytte af relevant faglig viden fra det psykologiske og kriminologiske område til 

forklaring og diskussion af statistikkens virksomhed. Formålet er også at præsentere resultaterne af vores 

behandling. 

 

Datasystemer 
Dialog mod Vold har siden etableringen i 2002 systematisk indsamlet sociodemografiske data via et elektronisk 

spørgeskemasystem, Assessment Intervention Model (AIM).  De personer, som kommer i behandling, udfylder 

indledningsvist og afslutningsvist et spørgeskema. Samtidig følges der op på grundlag af et spørgeskema, et år efter 

behandlingen er gennemført. Det gør det muligt detaljeret at beskrive målgruppen og vurdere effekten af 

behandlingen.  

I selve behandlingen indgår der følgende psykologiske tests: SCL-90, NAS-PI og CTS22. Vi anvender FIT (Feedback 

Informed Treatment) til at måle, om der sker den ønskede udvikling for klienten. Det kan således også bidrage til at 

tegne en karakteristik af klienterne og vurdere effekten af behandlingen. Fra e-journalsystemet Xmedicus kan der 

trækkes statistiske rapporter om kapacitet, gennemførselsgraden, længden af behandlingsforløbet med videre.  

I denne rapport gør vi brug af data fra systemet AIM.  

                                                      
2 CTS2 (Conflicts Tactics Scale), tester for oplevelse og håndtering af konflikter i parforholdet,  
  NAS-PI (Novaco Vrede skala og oplevelse af provokationer) giver en vurdering af niveauet for vrede, 
  SCL-90-R(Symptom Check-List,) tester for generelt psykiatrisk symptombillede, 
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Begrebsafklaring 
Vold i nære relationer omfatter vold mod partner, forældres vold mod deres børn og vold i øvrige nære relationer. 

Vold kan generelt forstås som en handling der krænker, smerter og skader en anden person. Hos Dialog mod Vold 

skelner vi mellem 6 typer vold: fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, materiel vold, elektronisk vold og stalking. 

Fysisk vold er den voldsform, som de fleste tænker på, når de hører ordet vold. Fysisk vold kan være slag, lussinger, 

bank, skub, spark, smerte påført med våben eller andre genstande. 

Psykisk vold handler om at kontrollere, isolere eller nedgøre den anden. Det kan ske gennem trusler, trusler om vold, 

kontrol, isolation fra andre mennesker eller vedvarende nedgørelse af en andens tanker, følelser, opfattelser og 

personlighed.  

Seksuel vold er, når den ene part tvinges til seksuelt samvær, som denne ikke ønsker eller har lyst til.  

Materiel vold er, når den ene part får sine ting ødelagt eller frataget eller forhindres adgang til penge eller andre 

nødvendige ting med det sigte at straffe eller kontrollere vedkommende. 

Elektronisk vold kan fx være digitale sexkrænkelser eller at overvåge sin kæreste eller partner via sociale medier. 

Stalking er en særlig type adfærd og aktiviteter, der er centreret omkring en anden person, som oplever adfærden 

som uønsket, f.eks. gentagen og påtrængende kontakt og kommunikation. 

Kohorter og typer af klienter 
Dialog mod Vold har siden sin etablering indsamlet data over klienterne i behandling. Over årene indgår klienterne i 

forskellige kohorter, dvs. undersøgelser af en gruppe klienter som følges prospektivt igennem behandlingen i en 

bestemt periode. Der er tre gennemførte kohorter, hvor den seneste og 4. kohorte ikke er afsluttet. Tabel 1 

nedenfor giver en oversigt over periode og antal klienter for de fire kohorter. Der skelnes mellem tre klientgrupper 

hos Dialog mod Vold: Klienter, der henvender sig frivilligt og modtager behandling på grundlag af bevilling fra 

satspuljen, klienter henvist fra Kriminalforsorgen og øvrige klienter, der har modtaget behandling på grundlag af 

forskellige projektbevillinger, eksempelvist aftaler med kommuner. I denne rapport anvendes data fra kohorte 3 

(klienter opstartet i perioden 2010 - 2015). Fordeling af de nævnte klientgrupper i kohorte 3 fremgår af tabel 2 og 3 

nedenfor. 

Tabel 1: Fordeling af antallet af klienter i Dialog mod Vold efter 

kohorter.  

TTabel 2: Fordeling af Dialog mod Volds klienter på de tre klientgrupper i 

kkohorte 3. 

 

Resultater fra analysen af kohorte 1 (2003 – 2006) blev publiceret i 2007 i bogen Vold i familien i Danmark 

af Per I. Hensen udgivet af Askovgården. Resultater af kohorte 2 (2007- 2009) er ikke publiceret, men blot 

anvendt internt. Grundlaget for denne rapport er kohorte 3, som strækker sig fra 2010 til 2015 og 

indeholder svar fra i alt 872 klienter. 

Kohorte Periode Antal 
klienter  

Kohorte 1 2003 - 2006 236 

Kohorte 2 2007 - 2009 263 

Kohorte 3 2010 - 2015 872  

Kohorte 4 Fra jan. 2016 Igang- 
værende 

Grundlaget for 
henvendelse  

 Antal  Procent  

Frivillige henvendte  519 60 

Henvist fra 
Kriminalforsorgen 

253  29 

Øvrige projekter  100  11 

 Samlet  872  100 
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I det følgende præsenteres først en deskriptiv karakteristik af klienterne i kohorte 3. Det vil sige de udøvere 

af vold i nære relationer, som var i behandling i Dialog mod Vold i perioden 2010 -2015. 

 

Deskriptiv karakteristik af klienterne 
Rent deskriptivt har vi valgt at fremvise fordelingen af baggrundsfaktorerne køn, alder, uddannelse, 

beskæftigelse, kriminalitet og misbrug. Herudover fremstilles også deskriptive fordelinger på mere 

specifikke karakteristika som vold i barndommen og vold i voksenlivet. Summen af klienter vil variere fra 

fordeling til fordeling, da ikke alle har svaret på alle spørgsmål. Vi har bevidst valgt ikke at afgrænse et 

analyseudvalg ved fremstillingen af de deskriptive frekvenser til fordel for et bredere udsnit og billede af 

klienterne. Ydermere bliver de deskriptive fordelinger, så vidt det er muligt og relevant, udspecificeret på 

de tre typer klienter, der er hos Dialog mod Vold. 

Køn 
Når man ser på fordelingen af køn, er der en klar overvægt af mænd, omend kvindelige udøvere også er 

repræsenterede. Nedenstående er baseret på besvarelser fra 774 klienter. 

Tabel 3: Kønsfordeling af de tre typer klienter i antal og procent.  

 Frivillige henvendte Kriminalforsorgen Øvrige klienter Samlet 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent  Antal  Procent 

 Kvinde  55 12,1 13 5,6 11 12,4           79  10,0 

 Mand  399 87,9 218 94,4 78 87,6         695  90,0 

 Total  454 100 231 100 89 100         774  100 

 

Samlet set er der således 10 % kvinder og 90 % mænd i kohorte 3. Imidlertid er der den forskel, at flere 

kvinder kommer i behandling på grundlag af frivillig henvendelse med 12,1 % kvinder, og gennem de øvrige 

projekter med 12,4 % kvinder. Det omvendte gør sig gældende for Kriminalforsorgen, hvor der kun er 5,6 % 

kvinder i forhold til 94,4 % mænd. 

Når man ser på undersøgelsen af vold blandt unge i alderen 16-24 år (Plauborg et al 2012), tilkendegiver 

unge kvinder hyppigere end mænd, at de udøver fysisk vold mod en kæreste, mens de unge mænd 

hyppigst tilkendegiver, at de udøver vold mod en fremmed. 1,4 % af de adspurgte kvinder tilkendegiver, at 

de udøver fysisk kærestevold, mens kun 0,4 % mænd tilkendegiver det samme i undersøgelsen (Plauborg et 

al 2012). Derfor er det interessant, at billedet af partnervold, fordelt på køn, er anderledes, når man ser på 

personer i alderen fra 18 år og opefter hos Dialog mod Vold. Fra 2014-16 drev Dialog mod Vold et særligt 

behandlingstilbud ’Voldsom Kærlighed’ målrettet unge udøvere af kærestevold mellem 16-24. Her var 

kønsfordelingen blandt dem der gik i behandling 49% kvinder og 51%mandlige udøvere. Dette adskiller sig 

altså betydeligt fra fordelingen 10% kvinder og 90% mænd for voksne i behandling i Dialog mod Vold.  
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Alder 
Alder fordeler sig på en måde, så de fleste klienter befinder sig inden for intervallet 26 til 45 år. Nedenfor er 

aldersfordelingen af 872 klienter skildret i et kurvediagram fordelt på de tre klientgruppe.  

 

Figur 1: Aldersmæssig fordeling af klientgrupper i Dialog mod Vold samt en samlet oversigt i procent. ”Satspuljen” dækker de frivillige henvendte. 

 

 

Her ses det, at klienter henvist fra Kriminalforsorgen generelt er yngre. Hvad der især er tydeligt ved den 

samlede fordeling af klienter og frivillige klienter er, at kurven stiger voldsomt til at begynde med for 

intervallet 18-30 år og herefter falder støt.  

Kurvens form er påfaldende lig med, hvad man inden for kriminologien betegner som age-crime curve. 

Denne kurve synliggør, hvordan kriminelle tilbøjeligheder stiger og topper i teenagealderen, hvorefter 

kurven falder støt, efter voksenlivet indtræffer (Andersen 2015). I kriminologien er sammenhængen 

mellem alder og kriminalitet en af de mest anerkendte og undersøgte (fx Laub og Sampson 1993, 

Gottfredson og Hirschi 1993). Eksempelvist bliver denne kurve diskuteret i henhold til selvkontrol af 

adfærd, idet man antager, at selvkontrol forøges i takt med voksenlivets indtræf (Gottfredson og Hirschi 

1993). Denne sammenhæng er også blevet diskuteret i forhold til kriminalitetens forskellige typer og 

periodemæssig konsistens. Terrie E. Moffit (1993) inddeler age-crime curve i to typer kriminelle: 

vedvarende kriminelle (life-course persistent offenders), som vedbliver med at følge den kriminelle 

løbebane igennem livet og begrænset ungdomskriminelle (adolescent limited offenders), som forlader 

kriminaliteten ved indtræf af voksenlivet, fx ved ægteskab og børn. 

Dialog mod Volds alderskurve er dog forskubbet i forhold til den kendte age-crime curve med ca. et årti og 

topper omkring 30-31 år. Det kan skyldes den specifikke forbrydelse, vold i nære relationer udgør i forhold 

til andre kriminalitetsformer.  
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Henvendelse om behandling på grund af vold i nære relationer forekommer normalt først efter indgåelse af 

fast parforhold, og de udfordringer dette bringer med sig. Fra det tidligere SFI’s rapport om børn i 

voldsramte familier ved vi, at 86 % af de børn, der oplever vold i hjemmet, vokser op i familier, hvor 

voldsmønsteret først er startet efter, at børnene blev født (Lyk-Jensen et al 2017). Dette kan ydermere 

understøtte forklaringen på den forskubbede age-crime kurve.  

Derudover kan der går tid før man erkender og søger hjælp til voldsproblemet, hvorfor afbildningen af age-

crime curve er forskubbet. Blandt dem, der søger behandling hos Dialog mod Vold, har volden for 76 % 

stået på i mindst 2 år, og heraf har over halvdelen oplevet vold i 6 år eller mere. Samtidig ved vi fra 

undersøgelsen af ”Kærestevold i Danmark” (Plauborg et al, 2012), at 10.000 kvinder og 5.500 mænd i 

alderen 16-24 år gennemsnitligt pr. år bliver udsat for fysisk kærestevold. Det tyder på, at partnervolden 

starter på et tidligere tidspunkt end, når der bliver søgt behandling hos Dialog mod Vold, hvilket både 

forklarer den forskubbede kurve og tyder på, at der er behov for større indsats over for yngre 

aldersgrupper, så volden stoppes, før den eskalerer i voksenlivet.  

Herudover er det interessant at notere forskellen mellem klienter, der har henvendt sig frivilligt og dem, 

der er henvist fra Kriminalforsorgen. Klienter henvist fra Kriminalforsorgen er yngre end de andre, hvilket 

kan forklares ved, at de bliver tilbudt behandling på et tidligere stadie af deres liv, end dem der henvender 

sig frivilligt på grundlag af et ønske om at stoppe den voldelige adfærd. Ved henvisning fra 

Kriminalforsorgen bliver der taget fat i unge, mens de er begrænsede ungdomskriminelle (adolescent 

limited offenders), før de på længere sigt adopterer vold som en adfærdsform og livsstil (life-course 

persistent offenders). Der er derfor i højere grad tale om en tidligere indsats mod vold i nære relationer for 

klienter fra Kriminalforsorgen. 

 

Uddannelse 
Det uddannelsesmæssige niveau er i data tilgængeligt kun som et samlet udsnit. Her udgør 773 klienter det 

samlede antal og fordelingen er som følger: 

 

Tabel 4: Antal og procentfordeling af klienter efter højst gennemførte uddannelse. 

Uddannelsesniveau Antal Procent Kumuleret 
procent 

Ingen uddannelse 25 3,2 3,2 

Grundskole 174 22,5 25,7 

Gymnasiale uddannelser 267 34,5 60,3 

Korte videregående uddannelser 60 7,8 68,0 

Mellemlange videregående 
uddannelser 

172 22,3 
90,3 

Lange videregående uddannelser 75 9,7 100,0 

Total 773 100  
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Klienternes højst gennemførte uddannelsesniveau fordeler sig over tre kategorier: gymnasial uddannelse 

34,5 %, grundskole 22,5 % og mellemlange videregående uddannelser 22,3 %. Der er få, som slet ikke har 

en uddannelse (3,2 %), og et mindre udsnit af klienterne har korte og lange videregående uddannelser, hhv. 

7,8 % og 9,7 %. Størstedelen af klienterne er ufaglærte, 60,3 %, mens 39,7 % har en uddannelse højere end 

gymnasial eksamen. Hvorledes den uddannelsesmæssige fordeling kan relateres til fordelingen i 

befolkningen generelt, kan læses i afsnit ”Repræsentativitetstest: Uddannelse”, som findes i appendix. 

 

Beskæftigelse 
Beskæftigelse er målt ved arbejdsmarkedstilknytning: Hvorvidt man er i arbejde eller ej. Der kan her være 

en skævvridning i data ved dette spørgsmål, da spørgsmålet er konstrueret i Dialog mod Volds data på en 

måde, så det ikke er specificeret, hvorvidt de klienter, der var under uddannelse, er inkluderet. Dette er en 

usikkerhed, som har affødt en specificering og bedre udformning af spørgsmålet i kohorte 4.  

Udsnittet i kohorte 3 er her 829 klienter i alt og fordeler sig som følgende: 

Tabel 5: Antal og procentfordeling af de tre klientgrupper i henhold til arbejdsmarkedstilknytning. 

 Frivillige 
henvendte 

Kriminalforsorgen Øvrige Samlet 
 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

I arbejde 304 60,8 123 51,7 55 60,4 482 58,1 

Ikke i arbejde 196 39,2 115 48,3 36 39,6 347 41,9 

Total 500 100 238 100 91 100 829 100 

 

Samlet set er 58,1 % i arbejde, mens 41,9 % står uden for arbejdsmarkedet. Over halvdelen af klienterne i 

behandling er således tilknyttet arbejdsmarkedet. Dog ses det, at Kriminalforsorgens klienter generelt har 

en lavere arbejdsmarkedstilknytning. Her er beskæftigelsesgraden på 51,7 %, mens den er oppe på 60,8 % 

blandt frivillige henvendte og 60,4 % blandt øvrige klienter. Hvorledes denne fordeling forholder sig til 

befolkningen generelt kan læses i afsnittet ”Repræsentativitetstest: Beskæftigelse” i appendix. 

 

Kriminalitet 
Ved at se på mængden af kriminalitet begået af Dialog mod Volds klienter, vælger vi at vise fordelingen på 

dem, som har svaret ”ja” til, at de har begået kriminalitet og ikke udelukkende dem, som er blevet dømt for 

kriminalitet. På den måde begrænser vi kriminalitetens mørketal i vores data. Følgende fordeling er 

udspecificeret på typen af kriminalitet begået af dem, som har svaret ”ja” til, at de har udøvet kriminalitet, 

hvilket er 470 klienter (57 %) i alt ud af 822, der har svaret på spørgsmålet. Der kan være klienter, som har 

begået flere forskellige typer kriminalitet, hvorfor typerne ikke summer til 100 %, men det skal ses i 

henhold til de 470, som har tilkendegivet, at de har udøvet kriminalitet. Disse 470 er specificeret yderligere 

på klientgrupper i følgende tabel. 
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Tabel 6: Antal- og procentfordeling over type kriminalitet for klienter, der har svaret, at de har udøvet kriminalitet. 

 Frivillige henvendte 
(ud af 271 klienter) 

Kriminalforsorgen 
(ud af 148 klienter) 

Øvrige klienter 
(ud af 51 klienter) 

Samlet 
(ud af 470 klienter) 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Vold 223 82,3 128 86,5 39 76,5 395 84,0 

Tyveri 117 43,2 56 37,8 24 47,1 199 42,3 

Narkorelateret 
kriminalitet 

97 35,8 63 42,6 19 37,3 189 40,2 

Andet 75 27,7 43 29,1 15 29,4 137 29,1 

 

Ikke overraskende ses det, at vold udgør den mest gængse kriminalitetsform blandt de 57 %, som har 

tilkendegivet, at de har udøvet kriminalitet. Samlet set har 84 % af dem udøvet vold. Herefter er den mest 

hyppige form for udøvet kriminalitet tyveri og herefter narkotikarelateret kriminalitet. Et ganske lille udsnit 

af klienternes forældre har udøvet kriminalitet. Der er tale om 10,7 % (ud af 846 klienter), der tilkendegiver 

at deres far udøvede kriminalitet og 2,4 % (ud af 851 klienter) tilkendegiver, at deres mor udøvede 

kriminalitet i klienternes barndom. 85 % af de klienter, der har begået kriminalitet, er blevet dømt for det, 

mens 22 % af de klienter, der har udøvet kriminalitet, har et misbrug, hvilket vi ser nærmere på i det 

følgende afsnit. 

 

Misbrug 
Ligesom ved fordelingen af kriminalitet er den procentvise fordeling af type misbrug sat i forhold til dem, 

der har svaret ”ja” til at have et misbrug. Her er der tale om 125 personer ud af 827, hvilket svarer til 15 %, 

som selv tilkendegiver, at de har et misbrug. Her kan man ydermere tale om en begrebsmæssig usikkerhed, 

da der ikke er nogen klar definition af misbrug givet i udformningen af spørgsmålet. Der kan derfor være en 

skævvridning i resultater grundet en subjektiv fortolkning af misbrug, som vi ikke har indsigt i.  

 

Tabel 7: Antal og procentvis fordeling af klienter på type misbrug ud af alle dem, som har tilkendegivet, at de har et misbrug. 

 Frivillige henvendte 
(ud af 82 klienter) 

Kriminalforsorgen 
(ud af 27 klienter) 

Øvrige klienter 
(ud af 16 klienter) 

Samlet 
(ud af 125 klienter) 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Alkohol 48 58,5 17 63,0 1 6,3 66 52,8 

Hash 46 56,1 9 33,3 11 68,8 66 52,8 

Medicin 3 3,7 1 3,7 0 0,0 4 3,2 

Andre stoffer 21 25,6 3 11,1 2 12,5 26 20,8 

Kokain 29 35,4 6 22,2 2 12,5 37 29,6 

Steroider 4 4,9 1 3,7 3 18,8 8 6,4 
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Her ses det, at ud af de 15 % som har tilkendegivet, at de har et misbrug, bruger flest alkohol, hash og 

kokain på tværs af de tre klientgrupper. Når man ser på det samlede resultat, er det ydermere interessant, 

at der er lige mange, der bruger alkohol og hash. Dog må mængden af klienter, der tilkendegiver, at de har 

et misbrug (15 %), samt usikkerheden om definition af misbrug, tages med i betragtning. Misbrug er således 

ikke et udbredt karakteristika for Dialog mod Volds klienter og beskriver kun et mindre udsnit. Når man ser 

på forældrenes misbrug, er der markant flere, som tilkendegiver, at deres forældre har haft et misbrug. 

33,4 % (ud af i alt 862 personer, der har svaret på spørgsmålet) tilkendegiver, at en eller begge forældre har 

haft et misbrug i løbet af klientens barndom. 

 

Vold i barndommen  
Volden i barndommen bliver her præsenteret ved: oplevet vold, som man ikke selv har udøvet, hvem der 

har udøvet den oplevede vold, og hvem denne gik ud over samt voldens fysiske og psykiske karakter. 

Samlet set har mere end to tredjedele oplevet vold i barndommen, som de ikke selv har udøvet, nemlig 

71,6 %, mens 28,4 % ikke har oplevet vold i barndommen. Hvis man kigger samlet på de klienter, som har 

været i behandling hos Dialog mod Vold i perioden 2003-2015, er der tale om et gennemsnit på 74 %. 

Figur 2: Procentvis fordeling af klienter som har eller ikke har oplevet vold i barndommen fordelt på de tre klientgrupper, hvor ”Statspuljen” 

rummer de frivillige henvendelser. 

 

 

Procentvist er fordelingen over, hvorvidt man har oplevet vold i barndommen ensartet, når man ser på 

tværs af de tre klientgrupper; den er hhv. 71,4 % ved frivillige henvendte klienter (Satspuljen), 73,9 % ved 

klienter henvist fra Kriminalforsorgen og 66,3 % ved øvrige projekter. 

Følgende figur viser fordelingen af, hvem der har udøvet den vold, klienterne har oplevet i barndommen, 

og hvem der blev udsat for den. Følgende beregninger er foretaget på baggrund af alle dem, som har 

tilkendegivet, at de har oplevet vold i barndommen, dvs. 624 klienter i alt. Flere har oplevet mere end en 

person udøve vold og mere end en person blive udsat for volden. Fordelingerne summer derfor ikke op til 

100 procent.  
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Figur 3: Procentfordeling af, hvem der udøvede den vold, som 

klienten oplevede i barndommen.  
Figur 4: Procentfordeling af hvem, der blev udsat for den vold 

klienten overværede i barndommen. 

 

 

Figurerne viser, at volden primært blev udøvet af forældrene, hhv. 36,1 % af mor og 64,3 % af far. På den 

anden side er det primært klienten selv, dennes mor og søskende, som bliver udsat for volden, hhv. 83,8 %, 

42,1 %, 39,6 %.  

Af de 624 klienter har 98 % tilkendegivet, hvorvidt de oplevede fysisk eller psykisk vold i barndommen. 

 

Figur 5: Procentfordeling af oplevet fysisk og psykisk vold i barndommen.  
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Her ses det, at 93,9 % blev udsat for fysisk vold, mens 72,6 % blev udsat for psykisk vold. Begge former for 

vold er derfor højt forekomne i barndommen.    

 

Vold i voksenlivet 
Vold i voksenlivet undersøges først over samme karakteristika som volden i barndommen. Dvs. oplevet vold 

i voksenlivet, som man ikke selv har udøvet, hvem der har udøvet volden, og hvem denne gik ud over. Det 

bliver herefter også undersøgt, hvilken type fysisk vold, der blev/bliver udøvet af klienten selv samt 

årsagerne til udøvelsen. 

Samlet set har 73,4 % af klienterne oplevet vold i voksenlivet, som de ikke selv har udøvet. 89 % har oplevet 

volden som et tilbagevendende fænomen, og 33 % har oplevet volden mindst én gang om måneden.  

 

Figur 6: Procentfordeling af klienter, som har oplevet vold i voksenlivet, de ikke selv har udøvet. 

 

 

Heller ikke her er der den store forskel på tværs af de forskellige klientgrupper, om end klienter henvist fra 

Kriminalforsorgen i højere grad har oplevet vold i voksenlivet end de andre klientgrupper.  

I følgende fremstilling skildres udøveren af den vold, som klienterne har oplevet i voksenlivet men ikke selv 

har udøvet, samt hvem der har været udsat for volden. Fremstillingerne er beregnet på baggrund af de 603 

klienter, som har angivet, at de har oplevet vold i voksenlivet, som de ikke selv har udøvet. Bemærk derfor 

igen, at der er flere, som har oplevet flere udøvere og flere udsatte for vold, og at modellen derfor ikke 

summer til 100 %. 
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Figur 7: Procentfordeling af dem, som klienterne har oplevet udøve 

vold i deres voksne liv. Det var muligt at anføre mere end en udøver. 

Figur 8: Procentfordeling af dem, som klienterne har oplevet blive 

udsat for vold i deres voksne liv. Det var muligt at anføre mere end 

en udsat.

  

 

Det er primært kammerater, andre og ens partner, der udøver den vold, som klienterne har oplevet i deres 

voksne liv, hhv. 42 %, 37,3 %, 28,4 %. Herudover er det primært klienten selv, kammerater og andre, der 

bliver udsat for volden, hhv. 60,7 %, 32,2 %, 26,4 %. Voldens fokus er skiftet fra forældrenes vold mod 

hinanden, mod klienten selv og dennes søskende til partnervold, vold mellem kammerater og andre i 

voksenlivet. Det er interessant at notere sig at dem, der kommer i behandling i Dialog mod Vold ofte indgår 

i et socialt liv, der i høj grad er præget af vold som adfærdsform, både i barndom og voksenliv. Man kan 

således sige, at volden følger én fra barndom til voksenliv.  

Da partnervold er i centrum for Dialog mod Volds behandling og analyse, dykker vi nu nærmere ned i disse 

detaljer. I denne kohorte har 51 % udøvet vold mod én partner, 22 % mod to partnere og 19 % mod flere 

partnere, mens 8 % angiver, at de ikke har udøvet partnervold.3 95 % har udøvet fysisk vold, mens 53 % har 

udøvet psykisk vold. 76 % har oplevet volden stå på i mindst 2 år og for over halvdelen af dem, har volden 

stået på i 6 år eller mere. Den fysiske volds karakter er yderligere udspecificeret i det næste og beregnet på 

baggrund af de 693 klienter, som har angivet, at de har udøvet fysisk vold. Herudover angives også årsagen 

til at gribe til vold, som er beregnet på baggrund af de 787 klienter, som har tilkendegivet, at de har udøvet 

partnervold. Igen bemærkes det her, at der kan være svaret ”ja” til flere end en type fysisk vold og mere 

end én årsag. 

                                                      
3 8 % svarer at de ikke har udøvet partnervold. Det kan skyldes, at de har udøvet vold mod andre nære relationer. Det kan også skyldes, at nogle klienter i 

starten af behandlingsforløbet kan have svært ved at erkende, at de har udøvet vold. Men de indgår i et behandlingsforløb, og der har således været en 

klinisk vurdering af, at de er udøvere af vold i nære relationer. 
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De mest udbredte typer fysisk vold udøvet mod partner er spark (82 %), slag (71,7 %), fastholdelse (53,5 %) 

procent og rusk (46,9 %). De typiske årsager til at gribe til vold er afmagt, skænderier og jalousi, hhv. 79,7 

%, 74,1 % og 39,8 %, hvilket er de samme hyppigste årsager for kohorte 1 (Hansen 2007).

 

Opsamling 
Den deskriptive fremstilling af klienterne viser, at Dialog mod Volds klienter generelt kommer fra alle 

samfundslag, men der tegner sig særligt et billede af social udsathed og negativ social arv, samt en tendens 

der peger i retning af socialisering i sociale sammenhænge, hvor vold er en almindelig adfærdsform. 

Generelt kan vi se, at 71,6 % har oplevet vold i barndommen i denne kohorte, og på tværs af kohorter er 

der tale om 74 %. Disse har oplevet volden udøvet af forældrene, hvor den udsatte primært er personen 

selv, mor/far eller søskende. Derudover har den oplevede vold i høj grad karakter af at være både fysisk og 

psykisk.  

Der er herudover lige så meget vold i voksenlivet som i barndommen, nemlig 73,4 %. Volden har primært 

karakter af partnervold eller vold mellem og fra kammerater. Når man dykker videre ned i partnervolden, 

er de mest udbredte typer fysisk vold spark, slag, fastholdelse og rusk, hvortil årsagerne til at gribe til vold 

bliver beskrevet som værende afmagt, skænderier og jalousi.  
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Kønsmæssigt ser vi stærk overvægt af mandlige udøvere. Den kønsmæssige fordeling hos Dialog mod Volds 

klienter afspejler overordnet kønsfordelingen blandt den gruppe i befolkningen som modtager fældende 

afgørelser for anmeldelser og sigtelser for volds- og seksualforbrydelser.  Når man ser på afgørelser i alt – 

hvilket vil sige alle afgørelser, også frifindelser for volds- og seksualforbrydelser - så er der dog i procent 

flere kvinder i behandling hos Dialog mod Vold, end der er repræsenteret i kriminalstatistikken. 

Når man ser på alder, tegner der sig et billede af en alderskurve, som peger på, at vold i nære relationer i 

højere grad er noget, man erkender og søger hjælp til, når man har indgået faste parforhold. Her ser vi 

også, at Kriminalforsorgens klienter generelt set er yngre, hvorfor der kan være behov for tidligere indsats 

mod vold i nære relationer for at forebygge partnervold. Der er altså behov for en større indsats for unge, 

før voldsproblematikken eskalerer til en vedvarende voldspræget livsstil i voksenlivet.  

Når man ser på beskæftigelse er Dialog mod Volds klienter i højere grad uden for arbejdsmarkedet end 

befolkningen generelt, og de er i højere grad ufaglærte, når man ser på uddannelsesniveauet.  

Kun 15 % tilkendegiver, at de har et misbrug, mens flere end halvdelen har udøvet kriminalitet, hvor vold, 

tyveri og narkorelateret kriminalitet forekommer hyppigst. 
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Regressionsanalysen er udarbejdet på baggrund af et analyseudvalg på 473 personer, som også udgør 

udvalget for repræsentativitetstesten i rapportens appendix. Når man tester sammenhænge mellem 

forskellige variable i data, er det vigtigt at have samme udsnit klienter, for hvilke en (eventuel) 

sammenhæng gælder. Derfor afgrænser vi de 872 klienter i kohorte 3 til et fast analyseudvalg, som følger 

både regressions- og repræsentativitetstesten. Fordelen ved dette er, at de resultater, disse to analyser 

giver os, vil beskrive de samme 473 mennesker, hvorfor testene kan sammenlignes. Analyseudvalget er 

afgrænset på baggrund af de udvalgte baggrundsvariable og primære variable for både repræsentativitets-

testen og regressionsanalysen. Det betyder således, at de mennesker, vi udtalter os om i 

repræsentativitetstesten (appendix), er de samme mennesker, som vi her tester regressionssammenhænge 

for.  

Hovedinteressen i regressionsanalysen er at finde ud af, hvorvidt volden følger én fra barndom til voksenliv. 

Vi kan allerede se i de deskriptive fremstillinger, at 71,6 % oplever vold i barndommen og 73,4 % oplever 

vold i voksenlivet, som de ikke selv har udøvet, og vi kan formode, at man til en vis grad er socialiseret ind i 

en social sammenhæng, hvor volden er blevet socialt tillært, som en adfærdsform i hverdagslivet. Kari 

Killén skriver eksempelvist, hvordan vold avler vold, da man i barndommen udvikler forsvarsmekanismer i 

reaktion på sine oplevelser af vold. Børn kan fx være aggressive over for folk, som de opfatter som truende, 

selvom de ikke er det, og derfor reagere med vold (Killén 1996:108). En anden forsvarsmekanisme er 

identifikation med angriberen, altså den der udøver volden (Killén 1996:108f). Børn tager altså ved lære af 

sine forældre. Herudover ved vi fra den nyeste og første registerbaserede undersøgelse fra SFI, ”Børn der 

oplever vold i familien” (Lyk-Jensen et al. 2017), at børn som vokser op i voldsramte familier oplever mange 

personlige konsekvenser og langvarige effekter, som eksempelvist dårligere karakter i skolen eller PTSD.  

Vi er derfor interesserede i at dykke dybere ned i denne sammenhæng: I hvilken grad har klienterne, i fokus 

for vores undersøgelse, taget ved lære af deres forældre og båret den vold, de har oplevet i barndommen, 

med sig ind i voksenlivet?  

Hypotesen er derfor, hvorvidt dét at overvære vold i barndommen gør, at man selv udøver vold i en 

længere periode i voksenlivet.  

 

Den valgte regressionsform til at undersøge denne sammenhæng er lineær regression4. Vi vil nu afgrænse 

og afklare denne hypotese og de variable, der er primære her.  

                                                      
4 Lineær regression (her LPM) er valgt på grund af dens anvendelighed, og da alle benyttede variable er binære dummy variable, er denne form lige så 

anvendelig som logistisk regression, som man også kunne have valgt til dette formål. 

Overvære vold i barndommen 
Udøve vold i en længere periode i 

voksenlivet 
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Overvære vold i barndommen, som den uafhængige variabel, afgrænses til spørgsmålet om, hvorvidt man 

har overværet forskellige personer blive udsat for vold i barndommen, som man ikke selv har udøvet. 

Denne variabel er opdelt i flere: 

- Overvære mor blive udsat for vold 

- Overvære far blive udsat for vold 

- Selv blive udsat for vold 

- Overvære stedmor blive udsat for vold 

- Overvære stedfar blive udsat for vold 

- Overvære søskende blive udsat for vold 

- Overvære andre familiemedlemmer blive udsat for vold  

- Overvære kammerater blive udsat for vold 

Variablens fordeling kan man se nærmere på i afsnittet ”Deskriptiv karakteristik af klienterne: Vold i 

barndommen”.  

Til grund for regressionsanalyse har vi udvalgt de personer, som man i barndommen har oplevet hyppigst 

blive udsat for vold, som det fremgår af figur 4. Dette angår således mor, klienten selv og søskende. Der 

gennemføres således tre regressionstests, én for hver udvalgt person. Vi finder det også relevant at 

undersøge sammenhæng mellem hyppigheden af den vold, klienten har været vidne til, og hvilken 

påvirkning det har på deres udøvelse af vold i voksenlivet. Derfor bliver denne variabel yderligere 

operationaliseret i kategorierne: 

- Overvære 2 eller flere personer blive udsat for vold i sin barndom 

- Overvære 3 eller flere personer blive udsat for vold i sin barndom 

For at afgrænse og definere, hvad der menes med at udøve vold i længere periode i ens voksenliv (den 

afhængige variabel), ser vi på variablen: over hvor lang tid man har udøvet vold i ens voksenliv. Denne 

variabel er inddelt i følgende intervaller og fordeler sig på følgende måde: 

 

Tabel 8: Antal og procentfordeling af den afhængige variabel. 

Afhængig variabel Antal Procent 

Udøver ikke vold 1 0,2 

Har udøvet vold i mindre end et år 159 33,6 

Har udøvet vold mellem 2 og 5 år 135 28,5 

Har udøvet vold i over 6 år 178 37,6 

Total 473 100 
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Vi er interesserede i en udøvelse med en vis kontinuitet og en længere periode og har derfor valgt at lave 

denne kategoriale variabel om til en binær gruppering med intervallerne: 

- Mindre end et år eller slet ikke5 (0) 

- to år eller mere (1) 

Således er den sammenhæng, der testes på: Hvorvidt det at overvære, eksempelvis mor blive udsat for vold 

(referencekategorien er ”at overvære en anden (far, søskende mv.) blive udsat for vold”), påvirker, om man 

selv udøver vold i to år eller mere.  

Herudover vælger vi at holde nogle faktorer konstante for at kunne opnå en mere præcis effekt af den 

ønskede sammenhæng. Vi ved, at vold i familien forstærkes i familier af lav socioøkonomisk status, hvorfor 

der vil være mere vold i udsatte familier, samtidig med at børn i voldsudsatte familier i højere grad er fra 

socialt udsatte familier (Lyk-Jensen et al. 2017). Herudover har børn i voldsudsatte familier i højere grad 

forældre med uddannelsesniveau, der er lavere end grundskoleniveau (Lyk-Jensen et al. 2017). Ydermere 

ved man, at en beskyttelsesfaktor for børn mod at opleve vold i familien blandt andet er, at forældrenes 

uddannelsesniveau er over grundskole (Lyk-Jensen et al. 2017). Derfor har vi primært udvalgt 

baggrundsfaktorer baseret på antagelsen om socialt udsathed.  

De udvalgte baggrundsvariabler er: køn, mors og fars uddannelse, egen uddannelse, som er højere eller 

lavere end grundskole, mors og fars kriminelle baggrund, egen kriminalitet, forældrenes misbrug og eget 

misbrug. 

 

Specifik voldsudsat 
I dette afsnit er vi interesserede i, hvordan dét at have overværet, bestemte personer blive udsat for vold, 

påvirker ens egen udøvelse af vold i voksenlivet. Denne påvirkning udspecificeres i tre hypoteser under 

antagelsen af, at alt andet er lige, dvs. under kontrol af de udvalgte baggrundsvariable. 

 

Hypotese 1: 

 

 

 

 

                                                      
5 Selvom der er en enkelt, som svarer, at personen ikke har udøvet vold, har vi valgt at inkludere denne person, da det er udbredt blandt vores klienter at 
have svært ved at erkende, at de udøver vold og tage ansvar for det. Men i og med at de har indgået i et behandlingsforløb, har der været en klinisk 

vurdering af, at de har været inden for målgruppen af udøvere af vold i nære relationer. 

Overvære mor blive udsat for vold i 
barndommen 

Udøve vold i 2 år eller mere i 
voksenlivet 
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Hypotese 2: 

 

Hypotese 3: 

 

Hypoteserne er udvalgt på baggrund af hyppigheden blandt alle klienter af, hvem de har overværet blive 

udsat for vold i barndommen. Fordelingen uddybes i afsnittet Deskriptiv karakteristik af klienterne: Vold i 

barndommen. 

Alt andet lige, kan vi se en tendens til, at der er 12 % større sandsynlighed for, at man vil udøve vold som 

voksen i to år eller mere, såfremt man har overværet sin mor blive udsat for vold, end hvis man har oplevet 

andre personer blive udsat for vold. Det er en sammenhæng, som ikke er påvirket af hverken misbrug, 

kriminalitet, forældrenes misbrug eller kriminalitet og heller ikke klientens uddannelsesniveau. Samtidig 

fremgår det, at dét at have en ufaglært far i højere grad signifikant påvirker sammenhængen mellem at 

overvære sin mor blive udsat for vold og selv udøve vold i voksenlivet, end hvis man havde en far med en 

akademisk uddannelse. 

Ved hypotese 2 er tendensen, at der er 10 % mindre sandsynlighed for, at man vil udøve vold i voksenlivet i 

to år eller mere, såfremt man selv er blevet udsat for vold i sin barndom, end hvis man har oplevet en 

anden person blive udsat for vold. Igen er der her kun én baggrundsvariabel, som har betydning for 

sammenhængen, hvilket også er fars uddannelsesmæssige niveau.  Det vil sige, at man har mindre 

sandsynlighed for at udøve vold i mere end to år, hvis man selv er blevet udsat for vold, og hvis ens far er 

ufaglært, i forhold til hvis ens far havde haft en akademisk uddannelse. 

Til gengæld kan vi forkaste hypotese 3, da vi ikke kan konstatere nogen sammenhæng mellem dét at have 

oplevet sine søskende blive udsat for vold og selv udøve vold i sit voksenliv. 

 

 

 

 

 

 

Selv blive udsat for vold i 
barndommen 

Udøve vold i 2 år eller mere i 
voksenlivet 

Overvære sine søskende blive udsat 
for vold i barndommen 

Udøve vold i 2 år eller mere i 
voksenlivet 
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Tabel 11: Lineære koefficienter og p-værdier for de tre modeller. 

 Hypotese 1: 
Overvære mor blive udsat 
for vold 

Hypotese 2: 
Selv blive udsat for vold 

Hypotese 3: 
Overvære søskende blive 
udsat for vold 

 Standardiserede 
koefficienter 

P-
værdi 

Standardiserede 
koefficienter 

P-
værdi 

Standardiserede 
koefficienter 

P-værdi 

Overværet vold i 
barndommen 0,121 0,013* -0,101 0,03* 0,021 0,645 
Køn -0,015 0,755 -0,003 0,957 -0,006 0,903 

Ufaglært mor -0,124 0,238 -0,145 0,168 -0,15 0,157 

Mellemlang eller 
håndværksuddannet 
mor -0,113 0,267 -0,133 0,194 -0,139 0,176 

Ufaglært far 0,145 0,05* 0,158 0,032* 0,159 0,032 

Mellemlang eller 
håndværksuddannet far 

-0,013 0,852 -0,009 0,906 -0,005 0,944 

Egen uddannelse er over 
grundskole 

0,004 0,939 0,006 0,901 0,002 0,971 

Mors kriminalitets 
udøvelse i barndommen 

-0,059 0,218 -0,065 0,179 -0,055 0,257 

Fars kriminalitets 
udøvelse i barndommen 

0,025 0,622 0,051 0,318 0,044 0,393 

Egen udøvelse af 
kriminalitet i voksenlivet 

-0,029 0,56 -0,036 0,47 -0,03 0,554 

Forældrenes misbrug i 
barndommen -0,048 0,341 -0,022 0,651 -0,024 0,63 

Eget misbrug i 
voksenlivet -0,013 0,777 -0,017 0,72 -0,012 0,803 
p-værdi: 0,05 * 

Konstant: Hypotese 1: 0,72; Hypotese 2: 0,875; Hypotese 3: 0,759 

 

Det, vi ser her, er en tendens, som tyder på, at børn tager ved lære af deres forældre. Forældrene er vigtige 

rollemodeller for deres børn. Hvis børnene vokser op i et hjem, hvor uenighed fører til høj konflikt og vold, 

risikerer børnene at lære, at dette er måden at håndtere konflikter på. De vil have færre alternative 

strategier at trække på, hvis forældrene ikke har vist dem mere hensigtsmæssige måder at kommunikere 

og tackle svære situationer på. Vi ser derudover også en tendens, som bekræfter antagelsen om, at 

forekomsten af vold forstærkes i familier med social udsathed og samtidig i familier, hvor forældrene har 

lavere uddannelsesniveau. Vi ser en signifikant påvirkning af fars uddannelsesmæssige baggrund på 

sammenhængen mellem oplevelse af vold i barndommen og egen udøvelse af vold i voksenlivet.  

Det er interessant, at tendensen er modsat, hvis man selv har været udsat for vold. En forklaring på denne 

tendens kan være, at mange af klienterne i denne kohorte kommer fra en generation, som i bredere 
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udstrækning har været udsat for opdragelsesvold, da de har været børn, før dét at udsætte sit barn for vold 

blev forbudt i 1997 ved ophævelsen af revselsesretten. Vi antager, at opdragelsesvold inden ophævelsen af 

revselsesretten var en mere almindeligt accepteret del af opdragelse og hverdagsliv. Vi kan således 

formode, at den del af vores klienter, der har været udsat for opdragelsesvold i barndommen, har truffet et 

bevidst valg om ikke at udøve opdragelsesvold mod egne børn, hvorfor tendensen er nedadgående. Dette 

valg kan være opstået i og med, at man ikke blot har været vidne til vold i barndommen men har prøvet det 

på egen krop og derfor kender smerten (ikke blot den fysiske smerte). Ud fra en klassisk kriminologisk 

forståelse af loven og det rationelle individ (Conklin 2004) kan man således forstå denne tendens, som 

værende effekten af lovens afskrækkende og begrænsende virke. 

 

Voldens hyppighed 
I dette afsnit vil vi gerne dykke ned i graden af voldens hyppighed. Her vil det blive undersøgt, hvorvidt 

antallet af personer, man har overværet udsat for vold i ens barndom, påvirker, hvorvidt man selv udøver 

vold i voksenlivet. Dette bliver gjort ud fra to hypoteser: 

Hypotese 1: 

 

Hypotese 2: 

 

 

Med disse hypoteser tester vi, hvorledes dét at opleve flere personer blive udsat for vold i barndommen 

påvirker ens senere udøvelse af vold.  

Der er ikke nogen signifikant sammenhæng mellem dét at overvære to eller flere personer blive udsat for 

vold og egen udøvelse af vold i to år eller mere. På den anden side er der en signifikant sammenhæng 

mellem at opleve tre personer eller flere blive udsat for vold og egen udøvelse af vold. Tendensen er, at 

man har 10,3 % større sandsynlighed for at udøve vold i voksenlivet, hvis man har oplevet tre eller flere 

personer blive udsat for vold i sin barndom. Også her ser vi en signifikant påvirkning af kontrolvariablen 

ufaglært far. 

 

Overvære to eller flere personer 
blive udsat for vold (deriblandt 

også sig selv) 

Udøve vold i to år eller mere i 
voksenlivet 

Overvære tre eller flere personer 
blive udsat for vold (deriblandt 

også sig selv) 

Udøve vold i to år eller mere i 
voksenlivet 
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Tabel 12: Lineære koefficienter og p-værdier for de to modeller. 

 Hypotese 1: 
I barndommen at overvære to 
eller flere personer blive udsat 
for vold 

Hypotese 2: 
I barndommen at overvære tre 
eller flere personer blive udsat 
for vold  

 Standardiserede 
koefficienter 

P-værdi Standardiserede 
koefficienter 

P-værdi 

Overvære vold i barndommen 0,017 0,716 0,103 0,03* 
Køn -0,007 0,883 -0,014 0,77 

Ufaglært mor -0,147 0,163 -0,123 0,244 

Mellemlang eller 
håndværksuddannet mor 

-0,138 0,18 -0,113 0,272 

Ufaglært far 0,158 0,034* 0,153 0,038* 

Mellemlang eller 
håndværksuddannet far 

-0,006 0,936 -0,009 0,9 

Ens egen uddannelse er over 
grundskole 

0,003 0,953 -0,003 0,955 

Mors kriminalitets-udøvelse i 
barndommen 

-0,056 0,248 -0,053 0,266 

Fars kriminalitets-udøvelse i 
barndommen 

0,042 0,417 0,028 0,591 

Egen udøvelse af kriminalitet i 
voksenlivet 

-0,031 0,543 -0,039 0,44 

Forældrenes misbrug i 
barndommen 

-0,024 0,638 -0,031 0,53 

Eget misbrug i voksenlivet -0,012 0,807 -0,011 0,824 
p-værdi: 0,05 * 

Konstant: Hypotese 1: 0,757; Hypotese 2: 0,735 

 

Hvad denne tendens tyder på er, at jo flere personer man oplever udsat for vold, jo mere optræder vold i 

ens hverdag som en adfærdsform. Da vi ved, at børn tager ved lære af deres sociale omgivelser, kan 

sammenhængen mellem dét at opleve meget vold og dét at udøve vold i voksenlivet forstås som social 

læring af en bestemt adfærd. Edwin Sutherlands teori om differential association antager, at ens adfærd 

bliver påvirket af hvor mange kriminelle og ikke-kriminelle definitioner og muligheder, man er omgivet af 

samt dét, at kriminel adfærd, ligesom alt andet adfærd, er noget der tillæres (Chiricos 1967; Hagan 2007; 

Akers 1996). Dette kan med fordel overføres på vold som adfærdsform, hvormed man forstår, at jo flere 

voldelige definitioner og muligheder, der er omkring én i det sociale miljø, jo mere tager man ved lære af 

det. Når man oplever meget vold i barndommen, kan man således se tendensen i data som en tillæring af 

en voldelig adfærdsform, som man bærer med sig videre i voksenlivet. Dette stemmer endvidere overens 

med den deskriptive fremstillings antydning af en voldelig socialisering, da den oplevede vold i 
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barndommen følger én til voksenlivet, om end denne skifter karakter fra at være oplevet over for forældre 

og søskende til i højere grad at være partnervold og vold mellem kammerater. 

 

Opsamling 
I dette kapitel har vi fokuseret på sammenhængen mellem vold i barndom og vold i voksenlivet, og hvordan 

børn bliver påvirket af de omgivelser, som de vokser op i. At overvære sin mor blive udsat for vold betyder, 

at man har større sandsynlighed for selv at udøve vold i voksenlivet.  Men samtidig betyder dét selv at have 

været udsat for vold som barn, at man har mindre sandsynlighed for at udøve vold i voksenlivet. Vi ser 

endvidere, at dét at have oplevet tre eller flere personer blive udsat for vold i barndommen gør, at man har 

større sandsynlighed for at udøve vold i voksenlivet.  

Forskellen på, hvilke personer der har været udsat for vold i ens barndom, og hvorvidt individet selv bliver 

voldsudøver, hænger sammen med socialiseringen. Der er større sandsynlighed for, at man selv udøver 

vold i voksenlivet, hvis man har været vidne til vold mod moderen i familie. Dette kan være et tegn på, at 

barnet bliver socialiseret ind i en opfattelse af, at vold mellem to voksne individer, er en del af 

løsningsmodellen i konfliktsituationer, fordi det er den måde, barnet har oplevet, at de voksne i nære 

relationer handler på. 

Som beskrevet i det deskriptive afsnit, viser statistikken, at individer, som selv har været udsat for 

opdragelsesvold i barndommen, har mindre sandsynlighed for selv at udøve vold i voksenlivet, fordi de har 

valgt at tage afstand fra denne opdragelsesmetode. En anden årsag kan eventuelt findes i, at de ikke blot 

har været vidne til det, men også har mærket smerten på egen krop, og derfor ved, hvor skadelig vold kan 

være.  

Ydermere ses det, at jo flere personer, der er blevet udsat for vold i klientens barndom, jo større 

sandsynlighed er der for, at individet selv bliver voldudøver i voksenlivet. Det må antages, at jo flere 

personer i hjemmet, der er blevet udsat for vold, jo mere normaliseret må volden have været i den 

pågældende familie. Årsagen til, at der er større risiko for selv at udøve vold i voksenlivet, antages derfor at 

hænge sammen med normaliseringen af vold som en del af hverdagslivet i nære familie relationer. Derfor 

kan vi se, at børn lærer af de sociale miljøer, de vokser op i. Voldsudøvelsen i voksenlivet påvirkes både af 

forekomsten af meget vold i barndommen og mere konkret af, hvem der bliver udsat for volden.  
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Cirka et år efter afsluttet behandlingsforløb kontaktes klienterne med henblik på at undersøge, om der har 

været udøvet vold i nære relationer siden behandlingens afslutning. Dette gøres ved en første kontakt via 

mail og dernæst telefoninterviews. Proceduren sikrer en højere svarprocent, end hvis vi alene kontaktede 

klienterne via mail eller pr. telefon. Telefoninterviews har samtidig givet mulighed for at notere, hvis der er 

klienter, der skulle have behov for at komme i behandling igen eller har andre kvalitative kommentarer. 

Den afsluttende undersøgelse er blevet gennemført ad to omgange. Første gang august 2014 -oktober 2015 

og seneste i april-maj 2017. 

I første opfølgende undersøgelse var det muligt at få kontakt med 35 ud af 82 klienter, hvilket giver en 

svarprocent på 42,7 %. 56,1 % var det ikke muligt at få kontakt med, mens 1,2 % ikke ønskede at svare.  

I anden opfølgende undersøgelse var det muligt at kontakte med 67 ud af 159 klienter, hvilket giver en 

svarprocent på 42,1 %. Ud af de 159 ville 5 personer (3,1 %), ikke svare. Der var ydermere 87, som det ikke 

har været muligt at få fat på, enten grundet nedkoblet nummer eller ubesvarede mails og opkald.  

 

Tabel 13: Antal besvarelser og svarprocenten på de to opfølgende undersøgelser. 

 Svarprocent  
(Perioden 2014-2015) 

Svarprocent  
(Perioden 2017) 

Samlet 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Besvaret 35 42,7 67 42,1 102 42,3 

Ubesvaret 46 56,1 87 54,7 133 55,2 

Intet tlf.nr nedkoblet 
nr., m.m. 

- - 51 32,1 - - 

Vil ikke svare 1 1,2 5 3,1 6 2,5 

I alt 82 100 159 100 241 100 

 

 

Som det ses i tabellen, er den samlede svarprocent 42,3 % ud af de i alt 241 klienter, som er blevet 

kontaktet et år eller mere, efter at de har gennemført et behandlingsforløb. Der er et frafald på 55,2 %, og 

2,5 % ville ikke besvare ved etableret kontakt.  

Samlet set på tværs af de to omgange er der 78,4 %, som ikke har udøvet vold et år efter behandlingen, og 

21,6 % som har udøvet vold efter behandlingen. 

Udvælgelseskriteriet har været forskelligt i de to omgange, da styresystemet til registrering af klienter er 

blevet ændret undervejs i kohorte 3, og det i anden omgang har været muligt at udtrække alle dem, som 

har gennemført en behandling, hvor første omgang bygger på, hvorvidt man har udfyldt et afslutnings-

skema i systemet AIM. Herudover har det været muligt at inddrage et mindre udsnit af partnere i 
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undersøgelsen af anden omgang, hvilket også bidrager til kvalificeringen af resultaterne. Vi tager i det 

næste afsnit udgangspunkt i undersøgelsen gennemført i anden omgang.  

 

Om voldsudøvelsen 
I det følgende sættes der fokus på, hvorledes behandlingen har haft effekt og hermed også, hvad der 

karakteriserer voldsudøvelsen for dem, som har begået vold efter endt behandling. Voldsudøvelsen bliver 

således målt på, hvorvidt man har begået vold, hvor omfattende denne vold har været, hvilken type vold 

klienten har udøvet, eventuel påvirkning af rusmidler og klientens årsag til udøvelse af volden.  

Ved den opfølgende undersøgelse, der blev gennemført i 2017, havde 28,4 % af de 67 personer, det var 

muligt at få kontakt til, begået vold efter endt behandling, mens 71,6 % ikke havde udøvet vold. De 28,4 % 

svarer til 19 personer. Behandlingen har således baseret på svar fra de 67 personer, haft en positiv effekt 

på langt størstedelen af klienterne.  

 

Figur 11: Procentfordeling af udøvet vold et år eller mere efter endt behandling hos Dialog mod Vold, fordelt på de tre klientgrupper ved 

opfølgende undersøgelse gennemført i 2017.  

 

 

Som det ses i figuren er der forskel på de tre klientgrupper. Ingen af klienterne fra øvrige projekter, som 

generelt dækker over klienter henvist fra Københavns Kommune, har udøvet vold efter endt behandling. 

Der er flere klienter, blandt dem, der har henvendt sig frivilligt (Frivillige henvendte) (32,7 %), end klienter 

henvist via Kriminalforsorgen (21,4 %), som har udøvet vold efter endt behandling. 
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Dog kan det tilføjes, at det har været langt vanskeligere at få fat på tidligere klienter, som var henvist via 

Kriminalforsorgen end dem, som havde været i behandling på grundlag af frivillig henvendelse. Det 

lykkedes at få kontakt med 49 af de frivilligt henvendte klienter men kun 14 fra Kriminalforsorgen.  

Videre ser vi på, hvilken form for vold, der blev udøvet af de samlet set 28,4 %. Voldstypen er beregnet ud 

fra alle dem, som har tilkendegivet, at de har udøvet vold efter endt behandling, og man kan ligeledes svare 

”ja” til, at man har udøvet mere end en form for vold. Derfor summer procenttallene ikke til 100 %. 

Opgørelsen over, hvem der blev udsat for den vold, man har udøvet, er også opgjort ud fra alle dem, som 

har tilkendegivet, at de har udøvet vold, hvorfor man godt kan have udsat flere for vold end én.  

 

Figur 12: Procentfordeling af typer af vold udøvet af de 28,4 % af 

klienterne, der har udøvet vold efter endt behandling. 

Figur 13: Procentfordeling af udsat for den vold, som 28,4 % af 

klienterne har udøvet efter endt behandling 

 

 

Det er i høj grad ens nuværende partner (63,2 %) samt børn og stedbørn (36,8 %), der bliver udsat for den 

psykiske og fysiske vold, som udøves.6 Ud af alle 67 respondenter, det er lykkedes os at få fat på, svarer det 

til, at 17,9 % har udøvet vold mod nuværende partner, og 10,4 % har udøvet vold mod børn og stedbørn. 

Den hyppigste voldsform er psykisk vold (73,7 %), mens fysisk vold udøves af 47,4 % af de 28,4 %, som har 

udøvet vold efter endt behandling. Ud af alle 67 respondenter, det er lykkedes os at få fat på, svarer det til, 

at 13,4 % har udøvet fysisk vold, og 20,9 % har udøvet psykisk vold.  

Det er interessant at notere skiftet i voldsudøvelse, fra at fysisk vold inden behandlingen var dominerende, 

til at psykisk vold nu er den hyppigst forekomne. Det kan skyldes, at behandlingen i højere grad har 

nedbragt udøvelsen af fysisk vold, mens psykisk vold er sværere at komme til livs. Det kan også skyldes, at 

                                                      
6 Denne undersøgelse er anonym. De 7 børn, som har været udsat for vold, er blevet angivet ved spørgeskemabesvarelser 
pr. mail. Det har derfor ikke været en mulighed at følge de familier, hvor børnene er udsat for volden. I de fremtidige 
undersøgelser vil vi opfordre respondenter, som udøver vold mod deres børn, til at søge behandling. 
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man først efter noget tid i behandlingen rigtigt kan definere og forstå, hvad psykisk vold er, hvorfor man nu 

er mere opmærksom på udøvelse af psykisk vold. Der udøves herudover hverken seksuel vold eller stalking. 

11,9 % har udøvet vold 2 - 4 gange, 4,5 % har udøvet vold 4 - 7 gange, mens 6 % har udøvet vold 8 gange 

eller mere. 4,5 % har kun udøvet volden i enkelte tilfælde. Volden bliver desuden udøvet under påvirkning 

af alkohol eller andre rusmidler af 5 klienter. Ud af disse er to altid under påvirkning, når de udøver vold, 

mens de resterende 3 kun er påvirkede nogle gange. Der bliver yderligere givet en årsag til voldsudøvelse, 

som beregnes på baggrund af de 28,4 %, som har udøvet vold efter endt behandling. Det vil sige, at man 

godt kunne have afgivet mere end én årsag.  

 

Figur 14: Procentfordeling af anført årsag til at udøve vold, ud af 19 personer, der har udøvet vold efter endt behandling. 

 

 

De to hyppigste årsager til udøvelse af vold er afmagt (57,9 %) og voldsudøvelse, som led i en eskalerende 

konflikt (57,9 %). Mens voldsudøvelsen stadig stod på, så vi, at de typiske årsager var afmagt, skænderier og 

jalousi, hhv. 79,7 %. 74,1 % og 39,8 %. I brede træk er både afmagt og skænderier/eskalerende konflikt 

stadig de to hyppigste årsager. 

 

Om partneren 
Vi ved allerede, at det er den nuværende partner, som hyppigst er udsat for volden. 22,4 % af de i alt 67 

personer, vi fik kontakt med, havde fået en ny partner, siden behandlingen sluttede, mens 41,8 % fortsat 

havde samme partner. De øvrige havde enten ikke nogen partner eller indgår ikke i noget fast parforhold. 

14 klienter, svarende til halvdelen af de klienter, som fortsat havde samme partner, gav samtykke til, at vi 

kunne kontakte deres partner for uddybende spørgsmål. Dog fik vi kun fat i 5 partnere.  

4 ud af de 5 partnere har ikke oplevet vold fra den tidligere klient. Den sidste af de 5 har oplevet 

kontrollerende psykisk vold, hvilket den tidligere klient også tilkendegav. Dette er interessant i og med, at 
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det synliggør, at data indhentet fra begge parter er højst relevant, da det belyser parforholdet og den vold, 

der udøves fra flere sider.  

 

Opsamling 
Behandlingen har haft positiv effekt på hovedparten af klienterne i behandling, da 71,6 % er stoppet med at 

udøve vold. Blandt de 28,4 %, der har udøvet vold et år eller mere efter endt behandling, bliver psykisk vold 

i højere grad udøvet end fysisk vold, mens den fysiske vold er den dominerende før behandlingsindsatsen. 

Det er nuværende partner, børn og stedbørn, der bliver udsat for denne vold. Flest har udøvet vold mellem 

2 til 4 gange efter endt behandling. Ganske få har været under påvirkning af rusmidler og/eller alkohol. De 

hyppigste årsager til at udøve volden er afmagt og vold som led i en eskalerende konflikt.  
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Repræsentativitetstest 
I dette afsnit testes forholdet mellem udvalgte baggrundsfaktorer i Dialog mod Volds analyseudvalg og 

samme baggrundskarakteristika i befolkningen. Dette gælder faktorerne køn, alder, arbejdsmarkeds-

tilknytning og uddannelse. Repræsentativitetstesten er udarbejdet på baggrund af et analyseudvalg på 473 

personer, som også udgør udvalget for regressionsanalysen s. 21, hvor analyseudvalget er nærmere 

forklaret.  

Arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse testes mod opgørelser for befolkningen fundet på Danmarks 

Statistik, Statistikbanken; alle tal repræsenterer 4. kvartal 2015, så disse er sammenlignelige med 

tidsperioden for kohorte 3.  

Alder og køn bliver testet i forhold til opgørelserne af kriminalitet 2015 (Danmarks Statistik 2015). Her 

udtages den del af befolkningen, som har modtaget 1) fældende afgørelse (sigtet for tiltale) og 2) afgørelser 

i alt (alle strafferetslige afgørelser, både sigtet og frifundet) for volds- og seksualforbrydelser. Dette er gjort 

med henblik på at sammenligne klienter fra Dialog mod Vold med et relevant udsnit af befolkningen. Det er 

især opgørelserne for volds- og seksualforbrydelser, der er inkluderet, da disse former for vold indgå i vores 

organisationens definitioner af vold samt omfattes af selve behandlingen. 

Man kan dog indvende, at der her vil være en skævvridning, da tallene over kriminalitetsopgørelsen er 

politiregistrerede, hvor tallene fra Dialog mod Vold i højere grad bærer præg af selvrapporteret data samt 

det, at kun 57 % af Dialog mod Vold’s klienter tilkendegiver, at de har udøvet kriminalitet. På den anden 

side er vold per se en strafferetslig forbrydelse, hvorfor vi også mener, at opgørelsen af kriminalitet fra 

2015 er tal, som det er relevant at sammenligne med.  

En anden overvejelse er kriminalitetens mørketal (dvs. den kriminalitet der begås, som man ikke kan eller 

har svært ved at registrere og afdække), hvor der bl.a. er en diskrepans mellem anmeldelser og 

selvrapporteret data. Derfor kan resultatet være skævvredet her, da flere af Dialog mod Volds klienter har 

begået en voldsforbrydelse af en art uden at være anmeldt, sigtet eller have fået en fældet dom. Det tal er 

fraværende i kriminalitetsstatistikken, da denne bygger på politiregistreringer. Dialog mod Volds data kan 

derfor være et bidrag til afdækning af mørketallet på volds- og seksualforbrydelser. 

Konklusionerne i dette afsnit bygger ovenpå afsnittet ”Deskriptiv karakteristik af klienterne”.  

 

Køn 
Køn er en binær variabel med de to udfald – mand og kvinde. Testens formål er at sammenligne forholdet 

mellem, hvordan fordelingen af køn er hos klienterne i Dialog mod Vold i forhold til fordelingen af køn i 

befolkningen generelt.7 Rent teknisk testes således, om andelen af kvindelige og mandlige udøvere hos 

                                                      
7 Da køn er en bernoulli-fordelt variabel, vælger vi at foretage en z-test mod fast værdi. Ved et signifikansniveau på 30 % i en dobbeltsidet hypotese, er 

fraktilerne 0,15 og 0,85, hvilket giver kritiske grænser på ±1,03. Det høje signifikansniveau er valgt med formålet at undgå type-II-fejl – dvs. undgå at 

acceptere en falsk nulhypotese. Da variablen er bernoulli-fordelt antager vi, at z-værdien for kvinder er den samme som for mænd. Z-værdi for første test, 
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Dialog mod Vold følger populationsfordelingen af kvindelige og mandlige udøvere, der har modtaget 

fældende afgørelser og afgørelser i alt i 2015, jf. forklaringen ovenfor.  

I første omgang testes forholdet mellem køn og fældende afgørelser i befolkningen, hvilket viser sig at være 

repræsentativ. Det betyder, at der ikke er forskel på den kønslige fordeling af klienter i Dialog mod Vold og 

den kønslige fordeling i befolkningen af dem, som modtager fældende afgørelser. 

Når man ser på afgørelser i alt (hvilket kan være alt fra anmeldelser, frafald og sigtelser) er testen ikke 

repræsentativ, hvilket betyder, at der er forskel på den kønslige fordeling af klienter, der er i Dialog mod 

Vold og den kønsmæssige fordeling i befolkningen. Her ser vi ligeledes, at der er færre mænd og flere 

kvinder blandt Dialog mod Volds klienter end i den befolkningsgruppe, som bliver anmeldt eller sigtet for 

vold- og seksualforbrydelser. Det betyder, at en mindre andel af kvinder end dem, vi har i behandling, bliver 

anmeldt, sigtet og/eller straffet for volds- og seksuel forbrydelser. Dette er interessant, da kønsfordelingen 

blandt klienter i Dialog mod Vold på denne måde afdækker mere af kriminalitetens mørketal på dette felt 

samt henviser til, at vold også udøves af kvinder og ikke kun mænd.   

 

Alder 
Alder er blevet afgrænset i forhold til de intervaller og oplysninger, det var mulige at finde i 

Kriminalforsorgens data. Intervallerne er således: 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50 og ældre. En mere 

nuanceret fordeling af variablen i Dialog mod Volds data er at finde i afsnittet ”Deskriptiv karakteristik af 

klienterne: Alder”. 

Aldersfordelingen testes ved hjælp af en Chi2-test, hvor det undersøges, hvorvidt klienternes alder i Dialog 

mod Vold fordeler sig på samme måde som alderen på dem, som modtager fældende afgørelser og 

afgørelser i alt i befolkningen generelt. Denne test udføres derfor, ligesom ved køn, to gange.8 Begge test 

har et ikke-repræsentativt udfald. Det vil sige, at aldersfordelingen på klienter i Dialog mod Vold fordeler sig 

anderledes end i befolkningen generelt.  

Hvad der er mere interessant, er den måde hvorpå de enkelte aldersintervaller i sig selv er i sammenligning 

med befolkningen. Rent teknisk ser man således på over- og underrepræsentation, det vil sige, hvilke 

aldersintervaller fordeler sig lige som befolkningen generelt, og i hvilke intervaller har Dialog mod Vold flere 

eller færre klienter, end der rent faktisk er i befolkningen.  

 

 

                                                                                                                                                                                
fældede afgørelser, er -0,30 for kvinder og derfor +0,30 for mænd, hvorfor nulhypotesen accepteres. For anden test, afgørelser i alt, er værdien 3,71 for kvinder 

og derfor -3,71 for mænd, hvorfor nulhypotesen forkastes. 

8 Nulhypoteserne for begge tests lyder således: Fordelingen af aldersintervaller følger populationens fordeling. Alternativhypotesen udtrykker derimod, at 

en eller flere aldersintervaller ikke følger populationens fordeling. Vi vælger igen signifikansniveauet på 30 %, hvilket svarer til 0,7 fraktilen på en Chi2-

fordeling. Vi har desuden 3 frihedsgrader, hvilket giver den kritiske grænse på 3,66. Det samlede Chi2-bidrag på 78,01 for fældende afgørelser overstiger den 

kritiske grænse på 3,66, placerer vi os i H1 rummet og må forkaste nulhypotesen. Det samme forholder sig for afgørelser i alt, hvor det samlede Chi2-bidrag er 

73,38.  
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Tabel 8: Frekvensfordelinger over alder i Dialog mod Vold og befolkningen (fældede afgørelser og afgørelser i alt), samt enkeltcelletest ved z-

værdier for hvert interval. Røde tal viser overrepræsentation, blå tal viser underrepræsentation. 

 

 

Her ser vi, at 20-29-årige og 50 + er underrepræsenterede i Dialog mod Vold i forhold til befolkningen for 

både fældede afgørelser og afgørelser i alt. Det vil sige, at Dialog mod Vold her har færre klienter i de 

aldersgrupper, end der rent faktisk er i befolkningen. Samtidig ser vi, at 30-39-årige er overrepræsenterede, 

dvs. der er flere klienter i denne aldersgruppe i Dialog mod Vold, end der er i befolkningen generelt. 40-49-

årige er i overensstemmelse med befolkningens fordeling. 

Dette kan pege på, at specielt de unge enten ikke kender til tilbuddet i Dialog mod Vold eller ikke er 

motiveret til at modtage behandling for udøvelse af vold. Her vil det være relevant at rette 

kommunikationen mod de unge og fortsat have indsat i Kriminalforsorgens regi.  

Desuden er det tydeligt, at det er de unge, vi skal have fat i for at kunne forebygge vold i nære relationer. 

Det kan formodes, at der er behov for at få fat på unge på kanten af samfundet, hvor volden er en del af 

hverdagen. 

Samtidig kan grunden til, at vi har en så stor overrepræsentation af 30-3- årige og en repræsentation af 40-

49- årige i overensstemmelse med befolkningen skyldes, at klienter i denne aldersgruppe har stiftet familie 

og er i et fast parforhold, hvorfor det nu er relevant at komme i behandling, hvilket også understøtter den 

age-crime curve over Dialog mod Volds deskriptive data, som er beskrevet på side 10 i afsnittet ”Deskriptiv 

karakteristik af klienterne”.  

Overrepræsentation af 30-39-årige kan pege på, at Dialog mod Vold får henvendelser fra flere udøvere af 

vold i nære relationer end dem, som bliver registreret hos politiet. Hermed afdækkes et større område af 

kriminalitetens mørketal for voldsudøvelse, samtidigt med at Dialog mod Vold på denne måde bidrager 

med ny statistisk viden. Herudover bidrager Dialog mod Vold til tertiær forebyggelse ved at tilbyde 

behandling til udøvere, der kan henvende sig frivilligt, før volden eskalerer til et niveau, hvor 

politianmeldelse bliver nødvendigt, for på den måde at forebygge gentagen voldsudøvelse  

 Frekvens 
fordeling i 
Dialog 
mod Vold 

Frekvens 
fordeling 
befolkningen  
(afgørelser i 
alt) 

Frekvens 
fordeling 
befolkningen 
(fældede 
afgørelser) 

Testværdi  
(afgørelser i alt) 

Testværdi  
(fældede afgørelser) 

[20-29] 
164 3524 2148 

(underrepræsentation) 
-2,37 

(underrepræsentation) 
-2,80 

[30-39] 
184 2053 1205 

(overrepræsentation) 
7,59 

(overrepræsentation) 
8,22 

[40-49] 194 1840 1070 -0,60 -0,60 

[50 +[ 
31 1294 778 

(underrepræsentation) 
-5,14 

(underrepræsentation) 
-5,14 

Total 473 8711 5201   
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Beskæftigelse 
Beskæftigelse er målt og sammenlignet på Danmarks Statistik (Statistikbanken) ved arbejdsmarkeds-

tilknytning. Vi udfører således en test, hvor fordelingen af klienter i henhold til arbejdsmarkedstilknytning 

sammenlignes med den fordeling, der er i befolkningen generelt. 

Ved at udføre testen finder vi, at Dialog mod Volds fordeling af klienter ikke er repræsentativ i forhold til 

fordelingen i befolkningen.9 Flere klienter i Dialog mod Vold er uden for arbejdsmarkedstilknytning end i 

befolkningen generelt. Dialog mod Volds klienter er således i højere grad uden for arbejdsmarkedet end 

resten af befolkningen, omend over halvdelen (58,1 %) af klienterne er i arbejde.   

 

Uddannelse 
Ved uddannelse har det ikke været muligt at bibeholde analyseudvalget på 473 grundet variablens 

konstruktion. Analyseudvalget for denne test er således 773. Uddannelseskategorierne, som er indhentet 

fra Danmarks Statistik, er sammenholdt med populationen generelt og arrangeret på en måde, så det er 

analyseudvalgets og befolkningens højst gennemførte uddannelsesniveau, der er afspejlet i statistikken. 

Ved at foretage en Chi2-test tester vi først, hvorledes fordelingen af Dialog mod Volds klienter er 

sammenlignelig med befolkningens fordeling på højst gennemførte uddannelsesniveau. Herefter udføres 

en test for hver enkelt uddannelseskategori med henblik på at se, hvordan de forskellige kategorier er 

forskellige fra eller i overensstemmelse med befolkningens fordeling.10 

Vi finder, at testen ikke er repræsentativ, hvilket betyder, at uddannelsesfordelingen hos Dialog mod Vold 

fordeler sig anderledes end befolkningens fordeling på uddannelseskategorierne. I den følgende tabel kan 

vi se nærmere på, hvilke uddannelseskategorier, der afviger fra befolkningens fordeling.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Da arbejdsmarkedstilknytning er en bernoulli-fordelt variabel vælger vi at foretage en z-test mod fast værdi. Ved et signifikansniveau på 30 % i en 

dobbeltsidet hypotese, er fraktilerne 0,15 og 0,85, hvilket giver kritiske grænser på ±1,03. Det høje signifikansniveau er valgt med formålet om at undgå 
type-II-fejl – dvs. undgå at acceptere en falsk nulhypotese. Da variablen er bernoulli-fordelt antager vi, at z-værdien for dem i arbejde er den samme som 
for dem som ikke er i arbejde. Z-værdi for dem i arbejde er -10,6, som overskrider de kritiske grænser, hvorfor nulhypotesen forkastes. 
10 Vi foretager en Chi2-test af fordelinger efterfulgt af enkeltcelletest. For Chi2-testen gælder der et signifikansniveau på 30 % med henblik på at undgå 

type-II-fejl. Der er 5 frihedsgrader, hvorved vi får en kritisk grænse på 6,06. Nulhypotesen indikerer her, at den uddannelsesmæssige fordeling følger 

populations-fordeling. Alternativhypotesen udtrykker herimod, at mindst en af uddannelseskategorierne ikke følger populationens. Resultatet er 654,21, 

hvilket overstiger den kritiske grænse, hvorfor nulhypotesen må forkastes. Mindst en af uddannelseskategorierne følger derfor ikke populationens fordeling. 
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Tabel 9: Frekvensfordelinger over uddannelse i Dialog mod Vold og befolkningen (DST), samt enkeltcelletest ved z-værdier for hver 

uddannelseskategori. Røde tal viser overrepræsentation, blå tal viser underrepræsentation. 

 

 

Her ses det, at kategorien ingen uddannelse og gymnasiale uddannelser er overrepræsenterede, mens 

grundskole og lange videregående uddannelser er underrepræsenterede. Det betyder, at der er flere 

klienter i Dialog mod Vold, som ikke har en uddannelse eller kun har en gymnasial uddannelse end i 

befolkningen generelt. Samtidig er der færre klienter hos Dialog mod Vold, som kun har en grundskole eller 

en lang videregående uddannelse i forhold til, hvad der er i befolkningen. Generelt kan man sige, at Dialog 

mod Volds klienter er mere ufaglærte end befolkningen, hvilket også stemmer overens med den deskriptive 

fordeling (se afsnit ”Deskriptiv karakteristik af klienterne: Uddannelse”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frekvens fordeling i 
Dialog mod Vold 

Frekvens fordeling i 
befolkningen (DST) 

Testværdi 

Ingen uddannelse 25 4789 
(overrepræsentation

) 19,17 

Grundskole 174 1.084.716 
(underrepræsentatio

n)-12,09 

Gymnasiale uddannelser 267 366.588 
(overrepræsentation

) 15,33 

Kort videregående 
uddannelser 60 162.180 1,31 

Mellemlange videregående 
uddannelser 172 540.446 0,19 

Lange videregående 
uddannelser 75 301.080 

(underrepræsentatio
n)-2,15 

Total 773 2.459.799  
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AskovFondens socialpsykiatri (ASPA) henvender sig til mennesker med psykiske sårbarheder. Vi 
tilbyder aktiviteter og socialt samvær og faciliterer tilknytning til beskæftigelses- og 
uddannelsestilbud. Vi samarbejder med den enkelte ud fra behov og ønsker og giver mulighed for 
personlige samtaler/gruppeforløb, men også anonymitet for mennesker der søger et ikke 
struktureret samvær. 
 
AskovFondens børnehus byder dagligt velkommen til 14 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn, 60 
fritidshjemsbørn og 32 unge i vores Pigeklub. Vores miljø byder på anerkendelse og fokus på at 
skabe lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer. I denne proces inddrager vi gerne 
naturen, hvor særligt vores udflytterdel i naturskønne omgivelser danner rammen. 
 
Askovhus tilbyder social rehabilitering til mennesker med både lettere til svære spiseforstyrrelser. 
Askovhus består af både dagtilbud, botilbud, et beskæftigelsesforløb samt terapi, supervision og 
kurser og workshops. 
 
Dialog Mod Vold er et landsdækkende psykologfagligt behandlingstilbud til udøvere af vold i nære 
relationer og deres familier. Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og 
samfundet som helhed. Derfor er det nødvendigt med forebyggende og sociale indsatser, der kan 
stoppe volden, der hvor den starter. 
 
Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi 
modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Vi 
styrker elevernes læring, samvær og udvikling, så de igen kan profitere af almindelige 
undervisningstilbud. 
 
KBH+ er et sted for unge, både dem der står på kanten af samfundet og dem, der allerede har 
fundet en plads. Vi danner sammen rammen for fællesskaber, hvor det er en værdi at være 
forskellige, fordi vi skal inspireres af nogen, der ikke ligner os selv. I KBH+ findes et kulturmiljø, 
hvor fællesskab og aktiv ungdomsdeltagelse sætter rammen for de unges udvikling. 
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