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Centrale pointer

• Ved at afhjælpe voldsudøvelse mindsker vi voldsudsathed

• Det er alt for svært for voldsudøvere at få behandling til at 

stoppe deres skadelige adfærd

• Vi står på relevant viden, som tiltag til at stoppe voldsudøvelse 

kan bygge på. 



38.000  kvinder 19.000 mænd

Omfang af fysisk partnervold

Ca. dobbelt så mange udsættes for psykisk vold



Kvalitativ 
undersøgelse fra 

2020



Model til forståelse af voldsudøvelse

Individuelt niveau: 

opvækst, resurser, følelser, 

behov og værdier

Relationelt niveau:

partner, børn, øvrige familie, 

venner, kollegaer og naboer

Samfundsniveau:  

kulturelle normer og 

opfattelser fx hos fagpersoner 

og rammer for indsatser



Livsomstændigheder

• Opvækst præget af  skænderier, 

konflikter og voldsomt sprogbrug

• Fysisk og psykisk vold i 

barndommen

• Misbrugs- og/eller alkoholproblemer

• Psykiske vanskeligheder.



Hvad kan medvirke til voldsudøvelsen? 

• Oplevelse af  uretfærdighed, 

afvisning og mangel på forståelse

• At blive overtaget af  vrede

• Skam 

Jeg kan mærke, at vreden 
begynder at tage selvkontrollen 
fra mig, hvor jeg bliver et barn 

igen. Hvor jeg ligesom kan 
tænke, nu er det ikke mig, der 
bestemmer mere. Nu er det 

mine følelser, der bestemmer. 



Hvad kan medvirke til voldsudøvelsen? 

• Oplevelse af  uretfærdighed, 

afvisning og mangel på forståelse

• At blive overtaget af  vrede

• Skam

• Følelser af  utilstrækkelighed og 

afmagt

Mine kolleger kan overhovedet 
ikke forstå det, fordi ”Du er jo 

sådan en stille og rolig 
indadvendt dreng. Yder dit 

arbejde, gør dit arbejde godt 
[…].”. Det er også rigtigt nok. 
Men jeg har det rigtig skidt 

indvendigt, og jeg lader det gå 
ud over andre. 



Hvad kan motivere til forandring?

Frygt for at miste partner

• Ønsker at fastholde relation til 

partner

Børnenes trivsel

• Ønsker ikke at børnene skal 

vokse op med vold

Skam

• Ønsker ikke at være voldsudøver
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Frygt for at miste partner

• Ønsker at fastholde relation til 

partner

Børnenes trivsel

• Ønsker ikke at børnene skal 

vokse op med vold

Skam

• Ønsker ikke at være voldsudøver

Da hun smadrer det hele ned i 
gulvet, rejser min datter sig op løber 
over til mig og sparker og slår mig 
og siger: ”Far, jeg hader dig”. Og der 
gik det op for mig – jeg passer ikke 
på min datter. Det var den følelse, 
jeg fik. Jeg passer ikke på mit barn 
[…]. Det var sådan et wake-up call. 



Hvad kan være barrierer for 
forandring?

Vold har en funktion

• Kontrolstrategi

• Overvinde skam

Mangel på egen erkendelse

• Føler sig krænket

• Volden er normaliseret



Mødet med fagpersoner

• Der spørges sjældent til vold

Men det er ikke, fordi man 
sidder nede på psykiatrisk og 
siger: ”Jeg har banket min kone, 
jeg har gjort sådan og sådan”, 
Det gør man jo ikke. Man 
kommer ned og siger: ”Jeg har 
det ad helvede til, jeg vil ikke 
leve mere”, men man siger jo 
ikke hvorfor.



Mødet med fagpersoner

• Der spørges sjældent til vold

Fagpersoner kan: 

• Anerkende at voldsudøvere også 

har brug for støtte og behandling

• Skabe motivation ved at pege på 

voldens effekter. 

Men det er ikke, fordi man 
sidder nede på psykiatrisk og 
siger: ”Jeg har banket min kone, 
jeg har gjort sådan og sådan”, 
Det gør man jo ikke. Man 
kommer ned og siger: ”Jeg har 
det ad helvede til, jeg vil ikke 
leve mere”, men man siger jo 
ikke hvorfor.



Opsporingspraksis, specialiserede indsatser og lovgivning

• Manglende beredskab, handlingsplaner, opsporingspraksis og 

voldsfaglighed.

• Stor variation mellem kommuner i, hvilken hjælp de tilbyder.

• Svært at placere hjælp til voldsudøvende borgere under 

eksisterende paragraffer i Serviceloven. 

• Ventelister til specialiseret behandling. 
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