Resume: Når mænd
udsættes for vold i
nære relationer
- en undersøgelse af voldsudsathed blandt
mænd på herberger og mandekrisecentre

1

Resumé: Når mænd udsættes
for vold i nære relationer
- en undersøgelse af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre

Udgivet af:
Lev Uden Vold
H.C. Andersens Boulevard 47, 1. tv.
1553 København V
ISBN: 978-87-971496-2-1?
Illustrationer: Karoline Gabel
Udarbejdet af:
Marie Nymand Frederiksen, Mathilde Lykkemark Leth, Rasmus Hjorth og Louise Glerup Aner
Følgegruppe:
Lars Benjaminsen, VIVE
Marie Winther, Mandecentret
Signe Hoffman, Danner
Christina Andersen, Egmontgården
Anita Johnson, RED Center mod æresrelaterede konflikter
Mads Edwards, Sammenslutning af boformer for hjemløse i Danmark og Center Bøgely
Jakob May, Lederforening for offentlige ledere i hjemløseindsatser og Sociale Forhold og Beskæftigelse,
Aarhus Kommune

2

3

Find undersøgelsen
Læs hele undersøgelsen Når mænd udsættes for vold i nære relationer
- en undersøgelse af voldsudsathed blandt mænd på herberger og mandekrisecentre på www.levudenvold.dk

4

5

Resumé

Baggrund og formål
I Danmark har mænd ikke de samme lovfæstede rettigheder som kvinder til at modtage hjælp, hvis de er udsat for vold i nære relationer. Den
danske lovgivning adskiller sig herved fra den norske og svenske. Der har
dog de seneste 10 år i Danmark været et stigende fokus på mænd, der
udsættes for vold i nære relationer, og det drøftes, om der er behov for, at
mænd også sikres støtte, når de er udsat for vold i nære relationer. I den
sammenhæng er det politisk besluttet, at Lev Uden Vold som en toårig
forsøgsordning fra 2022 skal tilbyde psykologhjælp til mænd, der tager
ophold på herberger og mandekrisecentre, fordi de har været udsat for
vold i nære relationer. Tilbuddet skal også gælde for børn, der ledsager
deres far under ophold.

Rapportens datakilder
Undersøgelsen er baseret på både kvantitative og kvalitative data. Undersøgelsen består således af:
1. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til 116 herberger og mandekrisecentre, som 		
tilsammen har 2.813 pladser. Spørgeskemaundersøgelsen består af:
•
•

2. En kvalitativ interviewundersøgelse, som består af:

Nærværende undersøgelse er rekvireret af Social- og Ældreministeriet
på baggrund af aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger
på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024. Undersøgelsen danner baggrund for forsøgsordningen med psykologhjælp til
voldsudsatte mænd. Den har til formål at bidrage med viden om mænd,
der tager ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af vold i
nære relationer, herunder hvad der kendetegner den vold, mændene har
været udsat for, samt hvilke behov for hjælp og støtte de har.

•

•

Overordnet afdækker undersøgelsen:

Interview med ni mænd, der har været udsat for vold i nære relationer, og som har taget ophold på er
herberg eller et mandekrisecenter, samt interview med to mænd, hvis erfaringer vi ikke på baggrund
af interviewene har kunnet kategorisere som vold. Otte af de ni mænd har været udsat for vold af en
kvindelig partner, mens den sidste mand har været udsat for vold af sin far. Da vi kun interviewer
manden (og ikke den voldsudøvende part), har vi kun adgang til hans oplevelser og erfaringer.
Interview med fire psykologer, der har erfaring med at tilbyde psykologhjælp til mænd på herberger
og mandekrisecentre, der har været udsat for vold i nære relationer.

Omfanget af mænd med ophold som følge af vold
Undersøgelsen estimerer, at omkring 400 mænd årligt tager ophold på
herberger og mandekrisecentre som følge af at have været udsat for vold
i nære relationer. Estimatet er udregnet på baggrund af besvarelser fra de
305 mænd, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

• Omfanget af mænd, der tager ophold på herberger og mandekrisecentre som følge af vold i nære relationer.
Karakteren af den vold, som mændene har været udsat for.
• Hvad der karakteriserer mændenes livsomstændigheder, og hvor
mange af dem der har børn.

Undersøgelsen er forbundet med forskellige frafald og bias. For eksempel har vi i forbindelse med dataindsamlingen fået indikationer på,
at mænd, der har været udsat for vold, har været mere tilbøjelige til at
besvare spørgeskemaet. Estimatet er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Derudover er der en overrepræsentation af tilbud, der har fokus
på vold i nære relationer blandt deres beboere, der har deltaget i undersøgelsen. Denne overrepræsentation har vi taget højde for i udregningen
af estimatet.

• Omfanget af mænd, der har været udsat for vold i barndommen.
• Mændenes behov for hjælp og støtte fra omverdenen, og barrierer
for at opsøge og modtage hjælp.
Lev Uden Vold har tidligere (i 2021) udgivet to rapporter om mænd,
der udsættes for partnervold. De to rapporter er henholdsvis et litteraturstudie, der undersøger nordisk viden om partnervold mod mænd, og
en kvalitativ undersøgelse baseret på interview med både praktikere og
forskere med viden på området. Nærværende undersøgelse bygger videre
på viden fra disse to rapporter.
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Et spørgeskema målrettet en leder eller medarbejder på botilbuddet. I alt har 84 botilbud besvaret
spørgeskemaet.
Et spørgeskema målrettet mænd, der havde ophold på et herberg eller et mandekrisecenter i uge 35 i
2021. I alt har 305 mænd bosat på 53 botilbud besvaret spørgeskemaet. De tilbud, der har deltaget,
har en gennemsnitlig svarprocent på 42 %.

Estimatet bygger på 39 mænd, der angiver 1) at have været udsat for
mindst én voldelig handling i nære relationer i året op til deres ophold
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på botilbuddet, og 2) at vold i nære relationer er en årsag til deres ophold på botilbuddet.

Figur 1. Andel udsat for hhv. psykisk, fysisk og seksualiseret vold fra en nær relation
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Interviewmaterialet viser, at manglende kendskab til krisecenterlignende botilbud er en barriere for, at mændene opsøger hjælp. I Norge steg
antallet af mænd, der tog ophold på et krisecenter, da mænd i 2010 fik
ret hertil. Efter et par år blev antallet igen forholdsvist stabilt, og det
er forblevet på dette højere niveau. Udviklingen i Norge kan indikere,
at der er mænd i Danmark, som på nuværende tidspunkt ikke tager
ophold på et herberg eller et mandekrisecenter, men som har behov for
et krisecenterophold. Dette indikerer, at omfanget af mænd, der tager
ophold på et botilbud, kan stige, såfremt lovgivningen ændres. Estimatet
på 400 mænd er hermed ikke et estimat for, hvor mange mænd der årligt
har behov for at tage ophold på et krisecenter som følge af vold i en nær
relation. Tallet bygger alene på mænd, der i forvejen tager ophold på et
herberg eller mandekrisecenter, og estimatet giver herved en indikation
på, hvor mange mænd der aktuelt tager ophold på et botilbud som følge
af at have været udsat for vold i nære relationer.
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Foruden de 39 mænd, der angiver vold som en årsag til deres ophold, er
der yderligere 113 mænd, der angiver, at de har været udsat for handlinger,
der kan defineres som vold i nære relationer. Tager vi højde for overrepræsentationen af tilbud, der har fokus på vold i nære relationer, svarer dette
til, at 46 % af mænd, indskrevet på herberger eller mandekrisecentre har
været udsat for vold i nære relationer det seneste år. For at være inkluderet
i denne gruppe skal mændene blot have svaret ja til, at de har været udsat
for mindst en psykisk, fysisk eller seksualiseret voldshandling i nære relationer. Der kan derfor være mænd i denne gruppe, som vi ikke ville betegne
som voldsudsatte, hvis vi fik uddybet konteksten for selve handlingen.

Psykisk vold er den af de tre voldsformer, som flest af mændene har været
udsat for, efterfulgt af fysisk og dernæst seksualiseret vold.
I gruppen af mænd, der angiver, at vold er en årsag til opholdet, har en
større andel været udsat for flere former for vold, end i den samlede
gruppe af mænd udsat for vold. Volden er hyppigst udøvet af en partner eller ekspartner og næsthyppigst af mandens forældre. Når volden
udøves af en partner eller ekspartner, er vedkommende typisk en kvinde,
mens der er flere mænd blandt de voldsudøvende forældre og andre
familiemedlemmer.
Psykisk vold
Psykisk vold i nære relationer er gentagne handlinger, som forekommer
i et mønster, der samlet udgør en kontrollerende adfærd. Enkeltstående
handlinger defineres dermed ikke som psykisk vold.

Karakteren af den vold, mændene har været udsat for
Undersøgelsen afdækker mændenes voldserfaringer i de seneste 12
måneder op til, at de tager ophold på et herberg eller et mandekrisecenter. Både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview afdækker mændenes oplevelser med at blive udsat for hhv. psykisk, fysisk og
seksualiseret vold af en nær relation, herunder hvem der udøver volden.
Derudover er der i det kvalitative materiale eksempler på erfaringer med
at være udsat for stalking.

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker, om mændene har været udsat for
psykisk vold, ved at belyse tre aspekter af psykisk vold: 1) Nedgørelse,
fx ved at partneren eller en anden nær relation gentagne gange kritiserer
mandens udseende eller væremåde, 2) Kontrol, fx ved at partneren eller en
anden nær relation gentagne gange forsøger at bestemme, hvem manden
ser, eller hvad han foretager sig, og 3) Trusler, fx ved at partneren eller en
anden nær relation gentagne gange truer med at skade manden eller truer
med at skade andre, der står manden nær. I forhold til trusler spørges
mænd med børn også, om de har oplevet trusler om isolation fra barnet.

Voldserfaringer afdækket gennem spørgeskemaundersøgelsen opgøres
for alle de mænd, der har været udsat for vold af en nær relation, og
for den delmængde, som derudover angiver vold som en årsag til deres
ophold på botilbuddet.
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Hovedparten (73 %) af de mænd, der har været udsat for vold, har været
udsat for psykisk vold i form af kontrol, over halvdelen (63 %) har oplevet nedgørelse, og en tredjedel (32 %) har oplevet trusler. Lidt over 70
% af de voldsudsatte mænd med børn angiver, at de har oplevet, at deres
partner har truet med at isolere dem fra deres børn. Zoomer vi ind på
de mænd, hvor volden er en årsag til opholdet, er det ligeledes kontrol,
der er den hyppigste form for psykisk vold, efterfulgt af nedgørelse og
trusler. Alle tre former for psykisk vold er mere udbredte hos denne
gruppe end blandt de voldsudsatte mænd generelt. Særligt er der flere,
der angiver, at de har været udsat for trusler.

17 % har været udsat for livstruende vold. Alle tre former for fysisk vold
forekommer blandt en højere andel af de mænd, der angiver, at vold er
en årsag til opholdet.
Blandt de voldsudsatte mænd har 13 % været udsat for enkeltstående
fysiske voldshandlinger, mens 30 % har været udsat for gentagne fysiske
voldshandlinger. For de mænd, der angiver vold som en årsag til opholdet, har en noget højere andel været udsat for gentagne fysiske voldshandlinger.
I det kvalitative materiale er der også mænd, der har oplevet disse tre
former for fysisk vold. Her er der eksempler på mænd, der har været
udsat for fx skub, krads, bid, lussinger og at blive rusket i. Der er også
eksempler på mænd, der er blevet slået med knytnæve og med genstande, er blevet skubbet ned ad trapper samt er blevet sparket på kroppen
og i hovedet. Endelig er der enkelte eksempler på livstruende vold i form
af overfald med kniv og saks.

I det kvalitative materiale er der også mænd, der giver udtryk for at
have oplevet disse tre aspekter af psykisk vold. Således er der eksempler
på mænd, der har oplevet nedgørelse fra partneren eller en anden nær
relation. Det er fx mænd, som oplever, at partneren bruger nedgørende
betegnelser om dem eller forsøger at manipulere dem ved at pålægge
dem ansvaret for voldsudøvelsen, samt en mand, hvis far kalder ham for
’dum’ og ’værdiløs’.

Seksualiseret vold
Spørgeskemaundersøgelsen afdækker to aspekter af den seksualiserede
vold: 1) Verbal seksualiseret vold, som fx kan komme til udtryk ved, at
manden bliver kritiseret for sin manglende seksuelle lyst eller seksuelle
præstationer, og 2) Uønsket seksuel kontakt, som fx kan komme til udtryk ved, at manden bliver tvunget eller presset til seksuelle handlinger,
som han ikke har lyst til.

Der er ligeledes eksempler på mænd, der har oplevet at blive kontrolleret
af deres partner, fx ved at deres partner gentagne gange har forsøgt at
bestemme eller krævet at vide, hvor de befinder sig, og hvem de ser. Endelig
er der eksempler på enkelte mænd, der har oplevet at blive truet af partneren, hvor partneren fx har truet med at kaste ting efter dem eller truet med
selvmord. Der er også enkelte mænd, der oplever, at deres partner har truet
dem med ikke at få lov at se deres børn.

Seksualiseret vold er den af de tre voldsformer, som færrest af mændene har oplevet. Blandt mænd, der har været udsat for vold, har 18 %
været udsat for verbal seksualiseret vold, mens 13 % har været udsat for
uønsket seksualiseret kontakt. En højere andel af de mænd, der angiver
vold som en årsag til opholdet, har været udsat for disse to seksualiserede
voldelige handlinger.

Stalking er ikke afdækket i spørgeskemaundersøgelsen, men i interviewmaterialet er der enkelte eksempler på mænd,
der har været udsat for stalking af deres ekspartner. Stalkingen kommer
til udtryk som overvågning, uønskede telefonopkald, sms’er og e-mails,
trusler, fysisk opsøgning, hærværk og modtagelse af uønskede gaver.
Fysisk vold
Spørgeskemaundersøgelsen afdækker karakteren af den fysiske vold,
mændene har oplevet, ved at spørge til konkrete handlinger, der belyser
forskellige grovheder af volden. Disse er kategoriseret som: 1) Moderat
fysisk vold, fx at blive skubbet, bidt eller blive holdt fast mod sin vilje, 2)
Grov fysisk vold, fx at blive slået med knytnæve eller med en genstand
eller at blive sparket, og 3) Livstruende vold, fx at blive forsøgt kvalt
eller truet eller angrebet med våben.

I det kvalitative materiale er der ligeledes eksempler på mænd, der
beskriver, at deres partner har ned-gjort dem, fx ved at kritisere mandens
manglende seksuelle lyst eller hans manglende evne til seksuel præstation. Ligeledes er der eksempler på mænd, der har oplevet at blive presset
verbalt til seksuel konkakt, som de ikke havde lyst til, og et enkelt eksempel på, at presset har haft fysisk karakter.
Vold gennem tredjepart
Vold gennem tredjepart er vold, som udøves gennem andre. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker, om mændene har oplevet, at en nær relation
har fået en anden person til at skade dem fysisk eller har truet dem med
dette. Besvarelserne vedrørende denne voldsform kan være behæftet

Blandt de voldsudsatte mænd er det den moderate fysiske vold, som
flest har været udsat for. Således har 38 % oplevet moderate fysiske
voldshandlinger, 26 % har oplevet grove fysiske voldshandlinger, mens
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Figur 2. Andel mænd udsat for vold gennem tredjepart

[Jeg] gjorde det klart for hende, at
nu var det slut, og at jeg tog afsted,
og det ville hun absolut ikke finde
sig i. Så to uger senere, der brød
hun ind hos mig med sin svoger, og
stod pludselig i lejligheden med gevær og et boldtræ og simpelthen, ja,
forsøgte at overfalde mig. Og det
lykkedes så også til sidst at få slået mig ned. Fik så stukket et gevær
i hovedet og fik at vide, at hvis jeg
gik fra hende, så ville hun gøre alt
for at smadre mit liv. Fik at vide, at
hvis hun ikke skulle have mig, så var
der ingen der skulle.
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med en ekstra usikkerhed, idet der kan være tilfælde, hvor mændene
antager, at det er deres partner, der har tilskyndet en tredjepart til vold,
men ikke ved det med sikkerhed.
I spørgeskemaundersøgelsen angiver 24 % af de mænd, der har været
udsat for vold, at en nær relation har fået andre til at udøve fysisk vold
for sig eller har truet med dette. Andelen er højere blandt de mænd, der
angiver vold som en årsag til deres ophold.
I det kvalitative materiale har én af de interviewede mænd oplevet, at
partneren har fået en ven til at hjælpe hende med at opsøge manden og
udøve fysisk vold i en sådan grad, at han har været i livsfare.
Variationer i mændenes voldserfaringer
For at få indblik i konteksten for voldshandlingerne og for de samlivsdynamikker og magtforhold, der har været på spil i relationen mellem
manden og den person, der har udøvet volden, sætter undersøgelsen
fokus på dels mændenes oplevelse af frygt, dels hvordan mændene har
reageret på den vold, de har været udsat for. Mændenes voldserfaringer
er forskellige, og der er store variationer i, om mændene har oplevet
frygt, og om de har haft et behov for beskyttelse. Frygt kan have betydning for, om man tilpasser sin adfærd, og for, hvilke følgevirkninger
man oplever af volden. Tidligere undersøgelser peger på, at mænd i
mindre grad end kvinder oplever frygt for alvorlig fysisk skade eller
drab, når de udsættes for partnervold.
Både i spørgeskemaundersøgelsen og i de kvalitative interview spørger
vi, om mændene har oplevet frygt for den nære relations handlinger.
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Figur 3. Andel mænd, som har oplevet frygt

Altså, jeg har været nødt til at smide hende ud et par gange, fordi jeg
har været bange for, at hun ville slå
mig ihjel, mens jeg sov. Altså, den
har fyldt lidt, men det kom efter anden gang, hun forsøgte at stikke mig
ned, fordi der var det faktisk ved
at lykkedes for hende. Der stod jeg
med ryggen til hende og opdagede
det faktisk ikke, før jeg kunne høre,
at der var noget, der buldrede bag
ved mig. Og så i det jeg vender mig
om, så hugger hun faktisk lige ned
ved siden af mig. Der blev jeg sådan
opmærksom på, okay, det var ikke
et uheld første gang.
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I spørgeskemaundersøgelsen spørger vi specifikt til frygt for alvorlig
fysisk skade eller drab, mens vi i interviewene mere generelt spørger
til, om mændene har oplevet frygt.
Undersøgelsen finder, at omkring hver fjerde (24 %) af de mænd, der
har været udsat for vold, har oplevet, at en nær relation i året op til
opholdet har givet dem grund til at frygte for alvorlig skade eller drab.
Det samme gælder for over halvdelen (56 %) af de mænd, der angiver
vold som en årsag til opholdet.
Zoomer vi ind på den gruppe af mænd, der har oplevet frygt (37
mænd), har over halvdelen (54 %) været udsat for vold gennem tredjepart. Det tyder på, at vold gennem tredjepart har betydning for, at
mændene oplever frygt. Blandt de interviewede mænd er der også én,
der har været udsat for vold gennem tredjepart, og her har frygten for
eget liv og behovet for beskyttelse været udtalt. Blandt de mænd, der
har oplevet frygt, har 38 % angivet at have været udsat for livstruende
vold. Interviewmaterialet viser også eksempler på, hvordan partnerens
brug af knive og andre genstande kan skabe frygt hos manden.
For den samlede gruppe af voldsudsatte mænd er der således 76 %, der
ikke har oplevet frygt for alvorlig skade eller drab. I interviewmaterialet
er der ligeledes eksempler på mænd, der ikke har oplevet frygt, og som
italesætter den fysiske styrkeulighed mellem dem selv og den kvindelige
partner som årsag til, at de ikke har frygtet for alvorlig skade – også selvom nogle af disse mænd har været udsat for grov fysisk vold.
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Figur 4. Andel mænd, der har børn under 18 år

Flere af de interviewede mænd fortæller, at de har anvendt fysisk modstand som reaktion på fysisk voldsudsættelse, og at de på denne måde
har været i stand til at stoppe partneres fysiske voldshandlinger. Det har
fx været ved at bruge slag med flad hånd, fysisk fastholdelse og skub. Af
interviewene fremgår det desuden, at mændenes voldelige modstand kan
opfattes forskelligt af dem selv og af deres partner. Flere af mændene er
blevet anklaget for vold af deres kvindelige partner, hvor mændene selv har
oplevet handlingerne som selvforsvar eller som et forsøg på at nedskalere
partnerens vold. Flere af mændene oplever desuden partnerens anklager
som en strategisk handling, der har til formål at stille partneren bedre, fx i
forhold til en igangværende samværssag.
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Undersøgelsen viser derudover, at mændene oplever andre former for
frygt end frygt for fysisk skade eller drab. Flere af de interviewede mænd,
der har fælles børn med den partner, der har udøvet vold imod dem, har
frygtet at miste kontakten til børnene ved et eventuelt parbrud. Mændenes beskrivelser af en sådan frygt knytter sig til en forventning om, at den
kvindelige partner har mulighed for at forhindre eller mindske mændenes
kontakt til deres fælles børn. Flere af mændene beskriver, at de på interviewtidspunktet ikke har den kontakt til deres børn, som de ønsker. Et par af
mændene beskriver desuden, at de har frygtet, at partneren ville gøre skade
på deres børn, ligesom en mand, der har været udsat for vold af sin far, har
oplevet frygt for morens og sine søskendes voldsudsættelse.
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en årsag til opholdet, er gennemsnitsalderen 36 år, og for den samlede gruppe af voldsudsatte mænd er gennemsnitsalderen 40 år. For de
mænd, der ikke har været udsat for vold, er gennemsnitsalderen 44 år.
Blandt de voldsudsatte mænd er der signifikant flere, der har børn (lidt
under halvdelen), end blandt de mænd, der ikke har været udsat for vold
(lidt under en tredjedel). Det gælder både de voldsudsatte mænd generelt og de mænd, som angiver vold som en årsag til opholdet.

Samlet peger det empiriske materiale på, at der er variationer i mændenes
voldserfaringer. Mændenes erfaringer befinder sig på et kontinuum, hvor
nogle bærer præg af dysfunktion, mens frygten og behovet for beskyttelse
har været udtalt i andre af mændenes fortællinger. Mændene har derfor
behov for differentierede indsatser, der kan understøtte deres forskellige
behov for hjælp og støtte.

Hovedparten af mændene på botilbuddene er på offentlig forsørgelse.
Blandt de voldsudsatte mænd er der dog en signifikant større andel,
der er i arbejde eller uddannelse. Det gælder for 29 % af de mænd, som
angiver vold som en årsag til opholdet, og for 23 % af de voldsudsatte
mænd generelt. For de mænd, der ikke har været udsat for vold, er 12 %
i arbejde eller uddannelse. En større andel af de mænd, der angiver vold
som en årsag til ophold, har en videregående uddannelse, men forskellen
er ikke signifikant.

Mændenes livsomstændigheder
En række forskellige forhold i mændenes livsomstændigheder kan have
betydning både for deres vej til et herberg eller mandekrisecenter og
for den hjælp og støtte, de har behov for. Gennem spørgeskemadata
afdækkes, hvordan de mænd, der har været udsat for vold, adskiller sig
fra de øvrige mænd på botilbuddene. Derudover belyser undersøgelsen
andre svære livsomstændigheder i mændenes liv, og hvordan disse har
været medvirkende til, at mændene har taget ophold på et herberg eller
mandekrisecenter.

For at afdække omfanget af andre sociale problemstillinger end vold i nære
relationer spørges beboerne, om de har misbrugsproblemer, der påvirker
deres liv. Lidt over halvdelen af alle mændene har et misbrug, som, de
vurderer, i et vist omfang påvirker deres liv. Både blandt de voldsudsatte
mænd generelt og blandt de mænd, som derudover angiver vold som en
årsag til opholdet, er der lidt flere, der har misbrugsproblemer, end blandt
de mænd, der ikke har været udsat for vold. Disse forskelle er dog ikke
signifikante.

Gennemsnitsalderen for de voldsudsatte mænd er signifikant lavere end
for de øvrige mænd på botilbuddene. For mænd, som angiver vold som
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Udfordringer med misbrug og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet
gør sig dermed gældende for en del af de mænd, der angiver vold som en
årsag til opholdet, og både interviewmaterialet og spørgeskemaundersøgelsen viser, at det for en del af mændene er flere svære omstændigheder i
deres liv, der har ført til opholdet på botilbuddet.

Jeg har boet der [i en campingvogn]
i august, september, oktober, november, og så var det i starten af
december, at det så småt begyndte
at krakelere for mig, der var arbejdsløsheden også kommet ind over. […]
Det her, det kan jeg sgu ikke, det
kan jeg mærke, det har den forkerte
retning. De psykiske tanker, de kører
ned ad bakke, det er en nedadgående spiral, jeg bliver mere og mere
depressiv.

Botilbud efter servicelovens §110 er målrettet borgere i hjemløshed, og
det er da også hjemløshed, som flest af mændene angiver som årsag til
opholdet. Økonomiske vanskeligheder er også en udbredt årsag til ophold
både for de mænd, der angiver vold som en årsag til opholdet, og for den
samlede gruppe af voldsudsatte mænd. En tilsvarende høj andel af voldsudsatte mænd angiver misbrugsproblemer som en årsag til deres ophold,
mens det gælder en lavere andel af de mænd, der angiver vold som årsag til
deres ophold. Forskellen er dog ikke signifikant.
Blandt de mænd, der har været udsat for vold, og i særdeleshed de mænd,
der angiver vold som en årsag til opholdet, er der signifikant flere, som angiver skilsmisse og parbrud, samt at de er bange for at bo alene, som årsager
til opholdet. Yderligere er der signifikant flere af de mænd, der har været
udsat for vold, som angiver, at de ikke længere kan bo hos deres familie
eller venner.
Blandt de interviewede er der mænd, der er taget direkte fra den voldsudøvende partner til botilbuddet, og for hvem det har haft en afgørende
betydning, at de har kunnet opnå beskyttelse på botilbuddet. For andre
af de interviewede mænd er årsagerne mere sammensatte, og her har flere
forskellige svære livsomstændigheder spillet sammen og ledt til opholdet.
Det kan fx være mistet arbejde, dårlig økonomi, og at de ikke længere kan
opholde sig hos venner og familie.
Samlet peger undersøgelsen derfor på, at mændene i varierende grad oplever forskellige sociale problemstillinger, som har betydning for deres ophold på botilbuddet. For nogle er det primært voldsudsathed og beskyttelse, de har behov for hjælp til, mens andre også har behov for hjælp til andre
sociale problemstillinger. Hermed befinder mændene sig på et kontinuum
mellem ingen sociale problemstillinger ud over vold og flere komplekse
sociale problemstillinger. Der er derfor behov for differentierede indsatser,
der kan imødekomme deres forskellige behov for hjælp og støtte.
Voldserfaringer i barndommen
Tidligere undersøgelser indikerer, at det at vokse op i en familie med
vold kan øge risikoen for sociale problemer og vold i voksenlivet. Derfor
er et af undersøgelsens delformål at afdække, hvorvidt mændene har
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Figur 5. Andel mænd, der har været udsat for nogen form for vold i barndommen
100%
90%

Jeg har også senere fået at vide, at
jeg burde faktisk været taget til
læge, når hun har haft overfaldet
mig og bidt mig, og jeg har haft
kradsemærker på hele kroppen. Men
det er nok det der med skammen
over at gå til lægen, fordi jeg får
tæv af konen, der gjorde, at jeg ikke
gjorde det.
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været udsat for vold i barndommen, og hvilken form for vold de har været udsat for. Mændene spørges alene til vold udøvet af forældre, værger
eller andre familiemedlemmer, herunder om de har overværet fysisk
vold mellem forældrene.
Blandt alle beboere, der har besvaret spørgeskemaet, er der generelt en
relativt høj andel, der har været udsat for vold i barndommen, set i forhold til den danske befolkning. Undersøgelsen indikerer hermed, at der
kan være en sammenhæng mellem hjemløshed og vold i barndommen,
hvilket er i tråd med andre undersøgelser, der finder, at vold i barndommen generelt øger risikoen for en række sociale problemer i voksenlivet.
Blandt de voldsudsatte mænd har 72 % været udsat for vold i barndommen. Zoomer vi ind på de mænd, der også angiver vold som en årsag til
opholdet, gælder det 77 %. Begge andele er signifikant større end blandt
de øvrige mænd, hvor 39 % har været udsat for vold i barndommen. I
tråd med tidligere undersøgelser indikerer undersøgelsen herved, at der
kan være en sammenhæng mellem at blive udsat for vold i barndommen og at blive udsat for vold i voksenlivet. Størstedelen af de mænd,
der har været udsat for vold i barndommen, har været udsat for psykisk
vold, mens lidt færre har været udsat for fysisk vold eller overværet vold
mellem deres forældre. Færrest har været udsat for seksualiseret vold i
barndommen.
I interviewmaterialet er der både eksempler på mænd, der har været
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udsat for vold i barndommen, og mænd, som beskriver, at de har haft en
tryg barndom. De interviewede psykologer peger på, at voldserfaringer i
barndommen kan betyde, at volden bliver normaliseret, og at mændene
derfor har vanskeligere ved at erkende, at de er udsat for vold i voksenlivet.

rette hjælp i tide. Det gælder fx fagpersoner hos politiet og kommunale
sagsbehandlere.

Drivkræfter og barrierer for at opsøge hjælp
Mændene beskriver forskellige drivkræfter og barrierer i processen mod
at erkende volden og modtage hjælp, fx i forhold til den betydning,
reaktioner fra omverdenen har haft for dem. Denne del af undersøgelsen
er alene baseret på interviewmaterialet.
Interviewene viser, at mændenes vej til hjælp kan være barrierefyldt.
Først og fremmest kan det tage tid for mændene at erkende, at de er
udsat for vold i nære relationer. Det kan hænge sammen med, at volden
er blevet normaliseret for mændene, måske allerede i barndommen. Det
kan også handle om mændenes manglende kendskab til, hvordan forskellige former for vold kan komme til udtryk. Når mændene erkender,
at de er udsat for partnervold, så kan ønsket om en kernefamilie være en
barriere for at bryde relationen til den voldelige partner. En forståelse
for svære forhold i partnerens liv kan ligeledes være en barriere for at
bryde med partneren. Flere af de interviewede mænd oplever desuden,
at det er skamfuldt for mænd at vise sårbarhed og være udsat for partnervold. Dette kan udfordre mændene i at tale med andre om volden.
Derudover kan et begrænset netværk i sig selv være en barriere for, at
mændene deler deres erfaringer med andre, ligesom det kan medvirke
til, at mændene oplever at stå alene med at løse deres udfordringer.
Blandt de interviewede mænd er der flere, der har manglet kendskab til
de hjælpetilbud, der findes til mænd, der er udsat for vold. Dette kan
ligeledes forstærke mændenes oplevelse af at stå alene. Flere af mændene vurderer, at de ville have søgt hjælp tidligere, hvis de havde kendt til
relevante hjælpetilbud.
Erfaringer med at blive mødt med uforståenhed eller manglende
anerkendelse af omgangskredsen eller fagpersoner kan også føre til,
at mændene bliver mindre tilbøjelige til at fortælle andre om volden.
Reaktioner fra omverdenen kan derfor have betydning for mændenes tiltro til, at det er muligt at få hjælp. Blandt de interviewede mænd er der
både eksempler på, at mændene er blevet anerkendt og har fået tilbudt
den rette hjælp, fx af fagpersoner i kommunen, og eksempler på det
modsatte. Flere af mændene beretter om reaktioner fra fagpersoner, når
de har fortalt om volden, som indikerer, at fagpersonerne har begrænset
viden om partnervold. Dette kan medvirke til, at mændene ikke bliver
mødt med forståelse, og at mændene som konsekvens heraf ikke får den

22

23

Andre udgivelser fra Lev Uden Vold

Om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre
mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer.
Det gør vi med konkrete tilbud til voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvere, mere viden på området, øget opmærksomhed og mere debat i
samfundet.

Viden om vold i nære relationer
– En kortlægning af litteratur fra 1984 til 2020 i Danmark, 2021
Mænd udsat for partnervold
– et pilotstudie blandt danske praktikere med perspektiver fra skandinavisk forskning og praksis, 2021
Nordisk viden om partnervold mod mænd
– et litteraturstudie, 2021

Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden. Lev Uden Vold er stiftet af Mødrehjælpen, Dialog mod Vold,
Fundamentet, LOKK og Danner.

Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?
– En håndbog til kommunale sagsbehandlere, 2021
Veje mod et liv uden vold
– Erfaringer fra kvinder og mænd, som har været udsat for eller har udøvet vold mod en partner, 2020
Vold i familien
– viden for fagfolk. Antologi, 2020
Opsporing af personer udsat for vold i nære relationer
- et inspirationshæfte til fagpersoner. 2019
Risikovurdering af vold i nære relationer
– et inspirationshæfte til fagpersoner. 2019
Mig og min (særlige) rygsæk
– en bog til børn og unge, der oplever vold i familien. 2019
Partnervold
– kommunernes praksis og indsats. 2019
Kortlægning af efterværn for voldsudsatte. 2018
Kortlægning af definitioner og begreber om psykisk vold. 2018
Kortlægning af vejledninger og redskaber til opsporing og vurdering af vold i nære relationer. 2018
Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold
– kortlægning af forskning. 2018
Socialfaglig definition af psykisk vold i nære relationer. 2018
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