PARTNERVOLD FØR, UNDER OG EFTER GRAVIDITET
En undersøgelse af partnervold i forbindelse med graviditet blandt
kvinder på danske krisecentre

For Mary Fonden og LOKK ∣ 2022
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RESUMÉ
OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen bidrager med ny viden om partnervold
mod kvinder i tiden omkring graviditet, fødsel og
barnets første to år. Den bygger på data indsamlet
blandt kvinder på de danske krisecentre, som er gravide

Langt de fleste kvinder ser en sammenhæng mellem
graviditeten, voldsudøverens adfærd og ændringerne i
volden. Flere føler sig fanget i parforholdet på grund af
graviditeten og er bange for, hvad der sker med barnet,
hvis de forlader voldsudøveren.

eller har børn i alderen 0-2 år. Grundet et højt antal svar

Ved overgangen omkring fødslen eskalerer volden for

vurderes undersøgelsen at have et højt potentiale for

mange. Ifølge kvinderne skabes et øget pres på familien

generaliserbarhed for denne specifikke målgruppe.

grundet deres nye sårbarhed i rollen som nybagt mor

Data er indsamlet fra midt juni 2020 til ultimo oktober
2021. Det samlede datagrundlag består af 93
spørgeskemabesvarelser og seks interviews.
Undersøgelsen er gennemført af SocialRespons på
vegne af Mary Fonden og LOKK med finansiel støtte fra

og det store ansvar, der følger med et spædbarn,
kombineret med manglende søvn. Kvinderne oplever, at
voldsudøveren har svært ved at håndtere dette og
blandt andet lader sin frustration komme til udtryk som
hyppigere og mere voldsom vold.

Trygfonden.
VOLDSFORMER
VOLDENS VARIGHED

Undersøgelsen giver dybdegående viden om otte

Langt de fleste af undersøgelsens kvinder har været

voldsformer: fysisk, psykisk, seksuel, materiel,

udsat for vold igennem hele perioden fra før graviditet

økonomisk og digital vold samt stalking og reproduktiv

til efter fødsel. Ikke alle kvinder oplever ændringer i

vold.

volden ved disse overgange, men mange gør.
Undersøgelsen giver derfor en unik mulighed for at

§

flere voldsformer

studere ændringer i volden gennem hele denne periode.
§
ÆNDRINGER i VOLDEN
Der ses en stigning i den oplevede vold ved såvel
overgangen til graviditet, som ved overgangen til tiden
efter fødslen. Andelen af kvinder, der oplever graviditet
og fødsel som beskyttende faktorer, er mindre end
andelen, der oplever graviditet og fødsel som udløsende
eller eskalerende faktorer i forbindelse med volden.

72 pct. af kvinderne har været udsat for fem eller
Psykisk vold er den mest fremtrædende voldsform
(95 pct.) efterfulgt af fysisk vold (77 pct.)

Andelen af kvinder udsat for de forskellige voldsformer
stiger hen over perioden fra før graviditet til efter barnet
er født. Dog er andelen af kvinder udsat for økonomisk
vold stort set uændret gennem perioden. Den mest
markante stigning ses ved stalking, hvor andelen af
kvinder, som udsættes herfor, stiger med næsten 30
procentpoint fra før graviditet til efter fødsel.
3

Også andelen af kvinder, der udsættes for fysisk vold stiger betydeligt henover perioden. Her ses en stigning på over 20
procentpoint fra før graviditet til efter barnet er født.
I forbindelse med barnets fødsel oplever kvinderne nye former for vold, der relaterer sig til ankomsten af barnet i familien.
På dette tidspunkt ses volden ofte som en kombination af reproduktiv vold og de mere kendte voldsformer.
Herunder et udpluk af viden om volden i de tre perioder:

FØR GRAVIDITETEN
§

85 pct. af kvinderne har været udsat for vold forud for graviditeten

§

Psykisk vold, økonomisk kontrol samt kontrollerende og manipulerende adfærd er fremtrædende voldsformer

§

11 pct. er blevet gravide ved tvang

UNDER GRAVIDITETEN
§

26 pct. af kvinderne har oplevet, at voldsudøveren har forsøgt at overtale dem til abort

§

8 pct. har været udsat for fysisk vold med formålet at fremprovokere en abort

§

13 pct. oplever, at volden begynder ved graviditeten

§

17 pct. oplever, at volden bliver hyppigere undervejs i graviditeten

§

26 pct. oplever, at volden bliver voldsommere undervejs i graviditeten

§

56 pct. af kvinderne vurderer, at ændringerne i voldens voldsomhed skyldes voldsudøverens bevidsthed om graviditeten

§

Flere kvinder er udsat for voldsformerne fysisk, psykisk, materiel, seksuel og digital vold end før graviditeten

§

I kvindernes fortællinger kobles den øgede voldsomhed af volden under graviditeten sammen med et kontroltab hos
voldsudøveren samt det faktum, at de på dette tidspunkt begynder at sige mere fra og forvente mere af partneren

EFTER GRAVIDITETEN
§

51 pct. oplever, at volden bliver hyppigere end under graviditeten

§

59 pct. oplever, at volden bliver voldsommere end under gravidteten

§

Der er stigning i andelen af kvinder, der er udsat for voldsformerne fysisk, seksuel og digital vold samt stalking

§

I kvindernes fortællinger kobles den markante eskalering af volden sammen med jalousi hos voldsudøveren, da
voldsudøveren efter graviditeten bliver misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet gives af kvinden
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KONSEKVENSER AF VOLDEN
Blandt undersøgelsens kvinder ses massive
konsekvenser og følgevirkninger af den vold, de
udsættes for i perioden. Fx ses det, at:
§

90 pct. oplever psykiske følgevirkninger i form af fx
depression, angst, koncentrationsbesvær,
søvnbesvær, nedsat appetit mv.

§

62 pct. har været nødt til at holde pause fra job og
uddannelse

§

50 pct. har ikke været i stand til at passe huslige
opgaver

For de psykiske følgevirkninger gælder det, at de oftest
ses i en kombination med andre følgevirkninger. Af
kvindernes fortællinger ses desuden konsekvenser af

Samtidig viser undersøgelsen, at der både i tiden under
graviditeten og i tiden efter fødslen med det lille barn,
kan være et vindue, hvor kvinden er mere modtagelig
for at modtage hjælp, da hensynet til barnet påvirker
kvindens beslutning.
Kvinderne står ofte i en voldsom presset situation, hvor
de ikke har overblik over eller ressourcer til at agere for
eget og barnets/børnenes bedste. For at kunne give en
tilstrækkelig hjælp er det derfor særligt vigtigt, at de
fagpersoner, de henvender sig til for hjælp, kan hjælpe
dem med at skabe overblik og se nøgternt på
situationen. Dette indbefatter fagpersoner med
dybdegående viden om vold, voldsformer, voldens
dynamikker og følgevirkninger.
§

efter hjælp og støtte hos fagpersoner i relation den

volden som isolation og ensomhed, angst for udstødelse

vold, de har været udsat for i forbindelse med

af familien samt psykiske følgevirkninger hos børn, som

graviditeten – her særligt krisecentre og politi

enten også har været ofre for volden eller har været
tilskuere til den vold, kvinden har været udsat for.

80 pct. af undersøgelsens kvinder har selv rakt ud

§

48 pct. af undersøgelsens kvinder er blevet spurgt af
sundhedsfaglige personer, om de har oplevet vold i

PARATHED TIL AT SØGE HJÆLP
Erkendelsesprocessen for kvinden er ofte lang, hvor der
kan være forskellige forhold, der har indflydelse på
kvindens parathed i forhold til at tage i mod hjælp og/

forbindelse med graviditeten
Undersøgelsen viser, at kvinder, som er udsat for fysisk
vold, er lidt mere tilbøjelige end andre til at opsøge
hjælp og støtte hos politi, krisecenter og egen læge.

eller forlade voldsudøveren. I kvindernes fortællinger
lægger de stor vægt på, at fagpersoner ikke kan gøre
noget, hvis kvinden ikke selv er åben for at modtage
hjælp og støtte.

BARRIERER FOR HJÆLPESØGNING
Blandt kvinderne ses en række barrierer for at søge
hjælp, som kan være relevante at kende til, da nogle
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barrierer vil kunne overkommes med mere voldsfaglig

så stort, at det er nødvendigt at reagere samt når

viden blandt fagpersoner og bedre information til

kvinden oplever, at ønsket om at beskytte

voldsudsatte kvinder – både generelt men også i

barnet/børnene fordrer, at hun kommer væk fra

perioden omkring graviditet og fødsel.

voldsudøveren. Det er individuelt, hvornår disse

De største barrierer omhandler angsten for at miste

tidspunkter indtræffer.

barnet og frygten for at stå alene med ansvaret for det
lille barn. Hertil er kompleksiteten i kvindernes
problemer ofte så stor, at de mangler overblik og
ressourcer, ligesom de mangler viden om, hvor de skal
tage fat og hvem, der kan hjælpe. Af andre barrierer for
at opsøge hjælpen ses fx skyld og skam og tidligere
erfaringer af at blive mødt med manglende forståelse
fra omverden. Sluttelig ses barrierer, der omhandler
hjælpetilbuddenes karakter samt manglende netværk
og kendskab til det danske system.
TIDSPUNKTER OG FORHOLD DER UNDERSTØTTER
ERKENDELSE OG PARATHED HOS KVINDEN
Graviditeten og tiden efter fødslen af det lille nye barn
er begge tidspunkter, hvor kvinderne er mere
modtagelige for at opsøge hjælp. I disse perioder ses
desuden, at specifikke forhold kan være med til at støtte
kvindens erkendelse og parathed samt gøre hende
mere opsøgende og modtagelig for hjælpen.

ØNSKER TIL HJÆLPEN
Sidst i rapporten præsenteres kvindernes tanker om,
hvad der har været hjælpsomt, og/eller hvad de tænker
kunne have været en hjælp for dem i perioden, hvor de
var udsat for vold i forbindelse med graviditeten.
Afsnittet om kvindernes ønsker til hjælpen er baseret på
interviews og fritekstsvar i spørgeskemaet.
Her peger kvinderne på bedre og bredere oplysning om
vold samt øget viden om lovgivning og deres
rettigheder. Ligeledes peger de på behovet for et opgør
med den berøringsangst, der knytter sig til tabuet
omkring partnervold, så både pårørende og fagpersoner
bliver bedre til at spørge ind ved bekymring .
Sidst men ikke mindst peger kvinderne på behovet for
helhedsorienterede indsatser, fagpersoner der ser på
hele familien og mulighed for samtaler over tid, da en
tillidsfuld relation kan styrke kvindens mod til at fortælle
nogen om den vold, hun er udsat for. Desuden vurderes

Af kvindernes fortællinger ses især tre tidspunkter, der

støtte i efterværn som vigtigt, når kvinden skal

støtter erkendelsen af at være i et voldeligt forhold og

genetablere sig, og for at fastholde kvinden i sin

styrker deres parathed til at opsøge hjælp. Det drejer sig

beslutning om at forlade voldsudøveren.

om, når volden eskalerer og det psykiske pres opleves
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KAPITEL 1: BAGGRUND
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INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING
Denne undersøgelse er initieret af Mary Fonden og
LOKK og gennemført af SocialRespons med stor hjælp
fra de voldsudsatte kvinder og de krisecentre, som
undersøgelsens kvinder har haft ophold på. Data er
indsamlet i perioden 2020/2021.
Undersøgelsen genererer unik viden i en dansk kontekst
omkring, hvordan kvinder på krisecentre har oplevet
partnervold før, under og efter graviditeten - med
særligt fokus på overgangene fra før graviditet til
graviditet og fra graviditet til tiden efter fødsel.
Undersøgelsen omhandler kvinder med ophold på
danske krisecentre, som er gravide eller har børn i
alderen 0-2 år. Der er således tale om en afgrænset
målgruppe af kvinder, hvorfor viden ikke uden videre

LÆSEVEJLEDNING
Rapporten er indledt med et resumé af undersøgelsens
resultater.
Resuméet efterfølges af kapitel 1, der kort fortæller om
baggrunden for undersøgelsen, dens metoder og
datagrundlag og kontakten med krisecentrene. Kapitlet
afrundes med en karakteristik af de kvinder, som har
deltaget i undersøgelsen.
I kapitel 2 gennemgås de forskellige voldsformer, som
kvinderne har været udsat for, hver for sig, ligesom det
vises, hvordan voldsformerne ofte optræder samtidig og
i særlige kombinationer.
Kapitel 3 omhandler voldens konsekvenser og

kan generaliseres til voldsudsatte kvinder, der ikke har

følgevirkninger.

været på krisecenter i perioden omkring graviditet og

Kapitel 4 dykker ned i faser og overgange i perioden

fødsel. Fx kan man forestille sig, at volden i højere grad
er eskaleret blandt kvinder, der ender på krisecenter.
Dog kan det bemærkes, at en del af undersøgelsens
viden resonerer med bredere undersøgelser af både
national og international karakter omhandlende vold i
graviditeten og tiden herefter (se fx Finnbogadóttir &

omkring graviditet og fødsel. Her kigges både specifikt
på de tre faser: før graviditet, under graviditet og efter
graviditet, men også på hvordan volden ændrer sig ved
overgangen fra en fase til den næste.
Kapitel 5 fokuserer på hjælpesøgning og opsporing,

Dykes 2016).

herunder hvad kvinderne selv har gjort for at opsøge

Undersøgelsens resultater er interessante for alle, men

blevet spurgt ind til volden af sundhedsfaglige personer.

kan have særlig relevans for aktører, der gennem deres
daglige virke kommer i berøring med voldsudsatte
kvinder i perioden omkring graviditet og fødsel og som
derfor spiller en særlig rolle i at kunne hjælpe og støtte

hjælp, samt i hvilket omfang de har oplevet at være
Rapporten afsluttes med et metodeappendiks, der går i
dybden med, hvordan undersøgelsen er gennemført og
hvordan data blevet indsamlet.

kvinder til at opnå et liv uden vold.
God læselyst!
8

KORT OM UNDERSØGELSEN
BAGGRUND

FORMÅL

Partnervold er et omfattende problem i Danmark. De

Formålet med nærværende undersøgelse er at etablere

nyeste partnervoldsundersøgelser viser, at 1,2 pct. af

ny viden om partnervold i tiden omkring graviditet og

den voksne befolkning årligt udsættes for fysisk

fødsel i en dansk kontekst. En særlig interesse er at

partnervold, mens 2,5 pct. af den voksne befolkning

skabe viden om ændringer i partnervold i tiden omkring

årligt udsættes for psykisk partnervold (SIF 2018, VIVE

graviditet og fødsel, herunder om volden påbegyndes

2018). Undersøgelserne viser samtidig, at kvinder er

eller ændrer karakter og hyppighed i perioden.

stærkt overrepræsenterede blandt ofrene for både
fysisk og psykisk partnervold, samt at flest kvinder
udsættes for partnervold i de livsfaser, der ligger forud
for familiestiftelse samt i familiefasen, hvor der er små
eller større børn. Dermed er der god grund til at
interessere sig for, om partnervold tager sig særligt ud i
forbindelse med perioden omkring graviditet og fødsel.
Både internationalt og nationalt foreligger der en del
forskning vedrørende partnervold, og særligt i et
internationalt perspektiv findes studier, der specifikt
omhandler partnervold i forbindelse med graviditet. På

MÅLGRUPPE
Undersøgelsens målgruppe er alle kvinder, der i
undersøgelsesperioden opholder sig på et krisecenter i
Danmark under Servicelovens § 109, og som enten er
gravide eller har børn i alderen 0-2 år.
UNDERSØGELSESPERIODE
Undersøgelsen er gennemført i 2020/2021. Data er
blevet indsamlet i perioden juni 2020 til oktober 2021.

baggrund af disse studier anslås en global prævalens for
vold mod gravide på 4-9 pct. (Devries 2010). Det er disse
tal, vi læner os op ad i Danmark, mens mere præcise
danske tal savnes. Herudover mangler der en mere
nuanceret forståelse af partnervold i perioden før og

INITIATIVTAGERE
Mary Fonden og LOKK (Landsorganisation af
kvindekrisecentre) er initiativtagere til undersøgelsen.

under graviditet og i den første periode efter barnets
fødsel.
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METODER OG DATAGRUNDLAG
METODER

DATAGRUNDLAG

Undersøgelsen har benyttet en mixed methods tilgang,

Der foreligger endnu ikke viden om, hvor mange

hvor både kvantitative og kvalitative metoder er bragt i

kvinder i målgruppen for undersøgelsen, der har haft

spil. Undersøgelsens hovedvægt har været på bredde-

ophold på et krisecenter i undersøgelsesperioden, og

kortlægning i form af en spørgeskemaundersøgelse

således er udregning af en svarprocent for

blandt kvinder i målgruppen, og denne er blevet

undersøgelsen baseret på den totale population ikke

suppleret af interviews med målgruppen, som har haft

mulig. Nedenstående giver imidlertid et indblik i

til formål at uddybe og nuancere viden opnået via

undersøgelsens datagrundlag, og på baggrund af det

spørgeskemaundersøgelsen.

relativt høje antal svar samt klare tendenser i data, som
understøttes af interviews med målgruppen, vurderes
det, at undersøgelsen tilvejebringer valide data og ny
viden om målgruppen, som oplyser feltet.

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

§

70 krisecentre har været inviteret til at deltage i
undersøgelsen, hvoraf 8 fravalgte at deltage grundet

I undersøgelsesperioden er kvinder i målgruppen

ressourcemangel, eller fordi de var specialiserede

på de deltagende krisecentre blevet tilbudt at

krisecentre uden kvinder i målgruppen. 55

besvare et spørgeskema. De har kunnet udfylde

krisecentre har bidraget aktivt til undersøgelsen i

spørgeskemaet på egen hånd eller med støtte fra

form af spørgeskemabesvarelser og/eller

en medarbejder på stedet.

frafaldsskemaer.
§

93 kvinder har besvaret spørgeskemaet i dets
fulde længde, mens de deltagende krisecentre har

INTERVIEWS
Via krisecentre er der opnået kontakt til i alt seks
kvinder i målgruppen, som har ønsket at deltage i
et interview om deres oplevelser med partnervold
i forbindelse med graviditet og fødsel.

indsendt frafaldsskemaer for yderligere 93 kvinder,
som er i målgruppen, men af forskellige årsager ikke
har deltaget i undersøgelsen. De frafaldne kvinder
deler karakteristika med de deltagende kvinder.
For uddybninger af metode og årsager til frafald blandt
krisecentre og kvinder henvises til metodeappendiks
sidst i rapporten.
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KONTAKT MED KRISECENTRE
STOR OPBAKNING TIL UNDERSØGELSEN

TOVHOLDER PÅ UNDERSØGELSEN

Blandt de deltagende krisecentre har der været stor

På krisecentrene har ledelsen eller en udvalgt tovholder

opbakning til undersøgelsen. 55 ud af 70 krisecentre har

fungeret som undersøgelsens kontaktpersoner.

bidraget aktivt med spørgeskemabesvarelser og/eller

Tovholderen har haft til opgave at præsentere

frafaldsskemaer. Krisecentrene har fundet

undersøgelsen for kvinder i målgruppen, støtte dem i

undersøgelsen særdeles interessant og relevant, og har

deltagelsen samt at indsende frafaldsskemaer.

derfor fundet det vigtigt at bidrage trods en travl
hverdag på centrene.

I nogle tilfælde vil en voldsudsat kvinde være i så
skrøbelig en situation, at det ikke er hensigtsmæssigt at
deltage i undersøgelsen. I tovholderens rolle har det

INDDRAGELSE I KVALIFICERING
Undersøgelsen fokuserer alene på målgruppens

derfor også ligget at foretage en faglig vurdering af
hensigtsmæssigheden af kvindens deltagelse.

oplevelser med partnervold i perioden før, under og
efter graviditet. Imidlertid har krisecentrene gennem
mange år akkumuleret viden omkring kvindernes
oplevelser, hvorfor fagpersoner fra fire krisecentre har
været inddraget i kvalificering af undersøgelsens
spørgeskema og øvrige materiale.

TOLKEMULIGHED
Registeroplysninger viser, at cirka halvdelen af
kvinderne på krisecentre har et andet oprindelsesland
end Danmark (DST 2018). Af denne grund har
krisecentrene fået tilbudt at gøre brug af tolkehjælp i
forbindelse med undersøgelsen.

FREMSENDT MATERIALE
Til undersøgelsen er blevet udviklet et samlet materiale,
som krisecentrene har modtaget sammen med
invitationen til at deltage. Materialet dækker over:

LØBENDE OPFØLGNING OG UNDERSTØTTELSE
Under dataindsamlingen er krisecentrene løbende
blevet kontaktet telefonisk og i form af mails. Formålet
har været at sikre krisecentrenes aktive deltagelse og

§

Samtykkeerklæring til kvinder

§

Informationsbrev til kvinder

§

Information og vejledning til medarbejdere

§

Skema til registrering af frafald

omkring undersøgelsen ved at rette henvendelse til

§

Spørgeskema til print

krisecentrene og opmuntre til aktiv deltagelse.

herigennem at opnå så mange svar som muligt.
Som et supplement til den løbende opfølgning har både
Mary Fonden og LOKK bidraget til at skabe legitimitet
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HVEM ER KVINDERNE?
OM KVINDERNE

STATUS PÅ UNDERSØGELSESTIDSPUNKTET

Kvinderne i undersøgelsen har haft ophold på et

§

krisecenter under Servicelovens § 109 og er enten

Godt hver tiende kvinde i undersøgelsen er gravid,
mens resten har født indenfor de seneste 2 år.

gravide og/eller har børn i alderen 0-2 år.
88 pct. af undersøgelsens kvinder har født indenfor de
KVINDERNES ALDER
§

seneste to år, mens 12 pct. er gravide. Status for

Gennemsnitsalderen for undersøgelsens kvinder er
29,4 år. Den yngste deltager er 20 år, mens den
ældste er 40 år.

graviditeten blandt gravide er, at 27 pct. er i første
trimester, 46 pct. er i andet trimester og 27 pct. er i
tredje trimester. For en tredjedel af de gravide gælder
det, at de er gravide med deres første barn.

62 pct. af undersøgelsens kvinder er 30 år eller
derunder, mens 38 pct. er mere end 30 år. Målgruppen
er dermed yngre end kvinder på krisecentre generelt,
som har en gennemsnitsalder på 35 år (LOKK 2020),
hvilket er en naturlig konsekvens af undersøgelsens
fokus på graviditet, fødsel og to år derefter.

40%
20%

tiden omkring deres første barn.

eller flere børn. For 74 pct. af kvinderne gælder det, at
deres yngste barn er 1 år eller derunder.

26%
12%

0%
Op til 25 år 26-30 år

Omkring halvdelen af kvinderne er på krisecenter i

pct. har to børn og en mindre andel på 11 pct. har tre

41%
21%

§

50 pct. af undersøgelsens kvinder har kun et barn, 36

Alder. Pct. (N = 92)
60%

BIOLOGISKE BØRN

31-35 år

36-40 år

Biologiske børn i alt. Pct. (N = 93)
50%

60%

36%

40%
20%

11%

4%

0%
Ingen
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KRISECENTERHISTORIK OG RELATION TIL VOLDSUDØVEREN
KRISECENTERHISTORIK
§

RELATION TIL VOLDSUDØVEREN

Knap en tredjedel af kvinderne har tidligere haft

§

ophold på et krisecenter.

Stort set alle undersøgelsens kvinder har været udsat
for vold fra en tidligere partner (96 pct.), og blandt
dem var 89 pct. i et forhold med voldsudøveren i
hele perioden, hvor de blev udsat for vold, mens 11

Tidligere ophold på krisecenter. Pct. (N = 93)

pct. var i forhold med voldsudøveren en del af tiden.

Var du i et forhold med voldsudøveren
i den periode, hvor du blev udsat for
vold? Pct. (N = 89)

30%

100%

70%

89%

50%
10%
Ja

Nej

0%
Ja

Noget af tiden

1%
Nej

70 pct. af undersøgelsens kvinder har ikke tidligere
været på krisecenter, mens 30 pct. tidligere haft ophold
på et krisecenter. For halvdelen af disse kvinder har der
været tale om et enkelt tidligere ophold, mens en enkelt
kvinde angiver at have været på krisecenter 11 gange
tidligere.
Forskning og undersøgelser viser, at det er et velkendt
fænomen, at nogle kvinder har brug for flere

Ved undersøgelsestidspunktet svarer 78 pct. af
kvinderne, at deres nuværende relation til
voldsudøveren er, at han var en tidligere partner, mens
17 pct. aktuelt er i et forhold med voldsudøveren.
§

For næsten alle kvinder i undersøgelsen gælder det,
at voldsudøveren er biologisk far til barnet

krisecenterophold for endelig at brude fri af volden (se

98 pct. af kvinderne angiver voldsudøveren som far til

fx Magnusson & Barkholt 2019).

barnet, mens 36 pct. samtidig angiver, at voldsudøveren
ikke selv mener at være den biologiske far.
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VARIGHED AF VOLD OG ANDRE VOLDSUDØVERE
VOLD FRA ANDRE VOLDSUDØVERE

PARTNERVOLDENS VARIGHED
§

Størstedelen af undersøgelsens kvinder har været

§

vold fra andre end nuværende eller tidligere partner.

Antal år udsat for partnervold.
Pct. (N = 89)
34%

40%
30%
20%
10%
0%

24%

Under 1 1-2 år
år

27 pct. angiver, at de også er eller har været udsat for
vold fra andre end deres nuværende eller tidligere
partner i forbindelse med deres seneste eller aktuelle

29%

7%

graviditet. Heraf peger de fleste på, at voldsudøveren
5%

3-4 år

En fjerdedel af undersøgelsens kvinder har i
forbindelse med graviditeten også været udsat for

udsat for partnervold igennem flere år.

5-10 år Over 10
år

har været et familiemedlem udenfor deres biologiske
familie, som fx forskellige medlemmer af svigerfamilien.
§

Den mest fremtrædende voldsform fra andre
voldsudøvere er psykisk vold.

88 pct. af kvinderne, der har oplevet vold fra andre

livstidsperspektiv været udsat for partnervold af den
partner, som har udsat dem for vold i forbindelse med
deres seneste eller aktuelle graviditet, i indtil 2 år. For 34

voldsudøvere end en nuværende eller tidligere partner,
angiver, at der har været tale om psykisk vold. For 32
pct. har der været tale om fysisk vold, mens de øvrige
voldsformer er mindre fremtrædende.

pct. gælder det, at volden fra denne partner har stået på

Vold fra andre voldsudøvere.
Pct. (N = 25)

i fem år eller derover.

Kun få af undersøgelsens kvinder vurderer, at den vold,
de har været udsat for, skyldes en opfattelse hos
voldsudøveren af, at familiens ære er blevet krænket.
Således vurderer blot 4 pct. af kvinderne, at der har
været tale om æresrelateret vold, mens 84 pct. ikke
vurderer dette og 12 pct. svarer ‘ved ikke’.

88%
32%
4%

12%

16%

8%
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41 pct. af kvinderne i undersøgelsen har i et
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KAPITEL 2:
FOREKOMST AF FORSKELLIGE VOLDSFORMER

DEFINITIONEN AF VOLDSFORMER
Nedenstående dækker over måden, hvorpå voldsformerne er blevet præsenteret for undersøgelsens kvinder i
spørgeskemaet, og læner sig op ad definitionerne i Socialstyrelsens Undersøgelse om vold i nære relationer (UVNR).
FYSISK VOLD, dækker fx over:

PSYKISK VOLD, dækker fx over:

- at blive skubbet, revet, rusket

- at blive udsat for direkte trusler

- at blive slået med flad/ knyttet hånd eller genstand

- at blive degraderet og ydmyget

- at blive sparket eller kastet mod møbler og vægge

- at blive manipuleret, kontrolleret og domineret

- at blive udsat for kvælningsforsøg

- at skulle ændre opførsel når partneren er i hjemmet

- at blive angrebet med kniv eller skydevåben

- at partneren isolerer og sætter splid

MATERIEL VOLD, dækker fx over:

ØKONOMISK VOLD, dækker fx over:

- at blive forhindret adgang til personlige ejendele

- at blive tvunget til gældsættelse

- bevidst beskadigelse af personlige ejendele med stor

- at blive forhindret adgang til egne penge

pengeværdi

- at blive tvunget til at tigge eller bede om penge

- bevidst beskadigelse af personlige ejendele med stor

- at blive tvunget til at hæve penge, låne penge, betale

betydning

for noget eller lignende

DIGITAL VOLD, dækker fx over:

STALKING, dækker fx over:

- at få overvåget fysisk placering gennem GPS-tracking

- uønsket kontakt (mails, telefon, SMS, sociale medier)

- tvunget adgang til personlig telefon, computer, mv.

- at blive efterfulgt og opsøgt udendørs eller indendørs

- at få delt billeder uden samtykke

- at blive overvåget elektronisk

- brug af brugerprofil til NemID eller sociale medier

- at modtage uønskede gaver

uden tilladelse
SEKSUEL VOLD, dækker fx over:

REPRODUKTIV VOLD, dækker fx over:

- ubehagelig seksuel beføling

- tvungen graviditet eller abort

- forsøg på tvunget samleje eller tvunget samleje

- fysisk vold med formålet at fremprovokere abort

- deling af personlige, intime billeder på sociale medier

- nedsættende tale om gravid krop/krop efter fødsel

- andre seksuelle overgreb

- nægte at bidrage økonomisk til barnet
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FOREKOMST AF FORSKELLIGE VOLDSFORMER
Kigger man hen over hele perioden før, under og efter

Opgørelsen her viser den samlede andel af kvinder, der

graviditet, er psykisk og fysisk vold de voldsformer, som

på et tidspunkt i perioden fra et år op til graviditeten og

den største andel af undersøgelsens kvinder har været

indtil to år efter barnet er blevet født har været udsat for

udsat for. Seksuel vold og stalking er de voldsformer,

den pågældende voldsform.

færrest har været udsat for trods det, at op imod
halvdelen af undersøgelsens kvinder har været udsat for

§

95 pct. har været udsat for psykisk vold

tidspunkterne i fokus.

§

77 pct. har været udsat for fysisk vold

For at give et retvisende billede af voldsformernes

§

66 pct. har været udsat for økonomisk vold

forekomst før, under og efter graviditet inkluderer

§

56 pct. har været udsat for digital vold

ses forekomsten af voldsformerne i de forskellige

§

55 pct. har været udsat for materiel vold

perioder og samtidig et mønster af, at andelen af

§

47 pct. har været udsat for stalking

§

44 pct. har været udsat for seksuel vold

netop disse voldsformer på et eller flere af

figuren nedenfor kun kvinder, der har født. Af figuren

kvinder, der angiver at være udsat for de respektive
voldsformer, er større i perioden efter barnet er født
end i perioden op til graviditeten.

Har du været udsat for … i følgende perioder? Pct. (N = 82)
100
76

80
60
40

81

86

63
42

49
27 29

39

34

39

54 51 55

46

51

46

33 37
18 18

20
0
Fysisk vold

Psykisk vold

Seksuelle
krænkelser og
overgreb
Før

Materiel vold
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Økonomisk
kontrol

Digital vold

Stalking

Efter
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FYSISK VOLD
Fysisk vold dækker bredt over fysiske handlinger, der

Forekomst af typer af fysisk vold.
Pct. (N = 72)

kan medføre fysisk skade. Den fysiske vold kan både
være mindre fysisk skadelig, som fx lussinger eller skub,
men den kan også være så grov, at den ender i dødsfald
eller drab. Den fysiske vold er ofte den voldsform, der
opfattes som ‘den rigtige vold’, da den både forårsager
fysisk smerte og efterlader synlige skader på den
udsatte (Lev Uden Vold 2021, LOKK 2021).
§

77 pct. af undersøgelsens kvinder er blevet udsat
for fysisk vold i perioden før, under og/eller efter
graviditet.

For den største andel af de kvinder, som har været
udsat for fysisk vold, gælder det, at deres partner har

Skubbet, revet, rusket
eller slået dig med flad
hånd
Kastet dig ind mod
møbler, vægge eller ned
ad trappe
Sparket eller slået dig
med knyttet hånd elle r
genstand
Forsøgt at kvæle dig eller
angrebet dig med kniv
eller skydevåben

skubbet, revet, rusket eller slået dem med løs eller flad

89%

50%

47%

43%

Anden fysisk vold

hånd (89 pct.). Samtidig ses det, at en stor andel af

17%

kvinderne, har været udsat for meget grov vold såsom
kvælningsforsøg eller angreb med kniv eller skydevåben.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Omkring hver femte kvinde (17 pct.) har angivet, at de i
perioden omkring graviditet og fødsel har været udsat

Af figuren på s. 14 ses en udvikling i andelen af kvinder,

for ‘anden fysisk vold’ fra deres partner. Af fritekstsvar i

der har været udsat for fysisk vold i perioderne før,

spørgeskemaet fremgår det, at dette særligt dækker
over fastholdelse mod egen vilje, samt at partneren har
foretaget handlinger, der indirekte har forårsaget fysisk
skade. Eksempler herpå er blandt andet kvinder, der er
blevet ramt af forskellige typer af objekter, de har fået
kastet efter sig og kvinder, der har skadet kropsdele ved,
at partneren har smækket en dør hårdt. Nogle kvinder
nævner desuden, at den fysiske vold er blevet udøvet
mod dem, mens de har haft deres lille barn i favnen.

under og efter graviditet:
§

42 pct. har oplevet fysisk vold før graviditeten

§

49 pct. har oplevet fysisk vold under graviditeten

§

63 pct. har oplevet fysisk vold efter fødslen

Der er således tale om en stigning på 21 procentpoint i
andelen af kvinder, der har været udsat for fysisk vold,
henover perioden fra før graviditet til efter fødsel.

18

PSYKISK VOLD
Psykisk vold består af gentagne handlinger af
nedgørende, ydmygende, krænkende,

Forekomst af typer af psykisk vold.
Pct. (N = 88)

manipulerende, truende eller isolerende
karakter, som systematisk nedbryder den udsatte
partner (Lev Uden Vold 2021). Psykisk vold kan
bl.a. komme til udtryk som direkte trusler mod
kvinden, barnet eller kvindens nære relationer,
men kan fx også handle om partnerens forsøg på
at styre og kontrollere kvinden, så hun er nødt til
at ændre opførsel, når partneren er i hjemmet.
§

95 pct. af undersøgelsens kvinder er blevet
udsat for psykisk vold i perioden før,
under og/eller efter graviditet.

Da stort set alle undersøgelsens kvinder angiver
at have været udsat for psykisk vold i perioden
omkring graviditet og fødsel, er psykisk vold den
hyppigst forekommende voldsform. Den psykiske
vold kommer særligt til udtryk som nedgørelse og
ydmygelse (92 pct.), manipulation (89 pct.), splid
(85 pct.) samt kontrol og dominans (76 pct.).
Af de uddybende fritekstsvar til svarkategorien
‘anden psykisk vold’ fremgår det, at en del af
undersøgelsens kvinder har været udsat for
trusler om afskæring af kontakt med det lille nye
barn. Fx nævner kvinder at være blevet truet med
bortførelse af barnet, trusler om nægtet adgang
til at se barnet og tvang til at give afkald på retten

Nedgjort/ydmyget dig

92%

Manipuleret dig (fx skiftevis
været kærlig/nedværdigende)

89%

Forsøgt at skabe splid mellem
dig og din familie/venner

85%

Kontrolleret, domineret,
begrænset din livsudfoldelse

76%

Truet dig med vold

67%

Truet med at tale grimt om dig
til andre og ødelægge dit ry

56%

Truet med at øde lægge dine
ting

44%

Efterladt ting eller beskeder,
som skræmte/truede dig

43%

Truet dig på livet

43%

Truet med selvmord

36%

Truet med vold mod personer,
du holder af

35%

Truet med at slå dine børn
ihjel

15%

Anden psykisk vold

25%

til at være barnets primære omsorgsperson
umiddelbart efter fødslen.

0%

20%

40%

60%

80% 100%

19

På samme måde som med fysisk vold ses en udvikling i
andelen af kvinder, der har været udsat for psykisk vold
i perioderne før, under og efter graviditet (se figur s. 14):
§

76 pct. har oplevet psykisk vold før graviditeten

§

81 pct. har oplevet psykisk vold under graviditeten

§

86 pct. har oplevet psykisk vold efter fødslen

Der er her tale om en stigning på 10 procentpoint i
andelen af kvinder, der har været udsat for psykisk vold,
henover perioden fra før graviditet til efter fødsel.
Dermed ses ikke den samme stigning henover perioden
som ved fysisk vold, hvilket her kan ses som et udtryk
for, at den psykiske vold for mange af kvinderne er
tilstedeværende igennem hele perioden.
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SEKSUEL VOLD
Seksuel vold dækker over forskellige uønskede seksuelle

Fra perioden før graviditet til efter fødsel ses en stigning i

og seksualiserede handlinger, og kan have alvorlige

andelen af kvinder, der har været udsat for seksuel vold,

psykiske konsekvenser for den udsatte (Lev Uden Vold

på 12 procentpoint. Den største stigning ses ved

2021). Seksuel vold kan dække over alt fra tvungen sex

overgangen fra graviditet til fødslen og den første tid med

og uønsket berøring til deling af intime billeder på

det nye barn.

sociale medier.
§

44 pct. af undersøgelsens kvinder har været
udsat for seksuel vold fra deres partner i
perioden før, under og/eller efter graviditet.

For størstedelen af kvinderne gælder det, at deres
partner har forsøgt at tvinge dem til sex (68 pct.),

Forekomst af typer af seksuel vold.
Pct. (N = 41)

Forsøgt at tvinge dig til sex

68%

tvunget dem til sex (61 pct.) eller befamlet dem intime
steder på deres krop (66 pct.). Af fritekstsvarene til
kategorien ‘anden uønsket seksuel handling’ fremgår
det imidlertid, at den seksuelle vold ofte fremtræder i

Befamlet/berørt dig intime
ste der på din krop

66%

kombination med fysisk vold, som fx at kvinden
forsøges druknet under sex i badekar, eller at partneren
slår, tager kvælertag og/eller spytter på kvinden under

Tvunge t dig til se x

61%

sex. Dertil fremgår det, at den seksuelle vold også
omhandler, at kvinden tvinges til at have sex med andre
med eller uden mandens tilstedeværelse.
Ligesom det også gjorde sig gældende ved fysisk og
psykisk vold ses en stigning i forekomsten af seksuel
vold hen over perioden fra op til graviditeten og indtil

Blottet sig for dig

42%

Delt dine personlige,
intime billeder på sociale
medier

12%

efter fødslen (se figur s. 14):
§

27 pct. har oplevet seksuel vold før graviditeten

§

29 pct. har oplevet seksuel vold under graviditeten

§

39 pct. har oplevet seksuel vold efter fødslen

Anden uønsket seksuel
handling

22%
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MATERIEL VOLD
Materiel vold er en voldsform, der ikke er rettet direkte

Forekomst af typer af materiel vold.
Pct. (N = 51)

mod en person men derimod mod en anden persons
ejendele. Den materielle vold er kendetegnet ved at
være intentionel og velovervejet, hvilket vil sige, at
voldsudøveren går målrettet mod at gøre skade på
partnerens ejendele fremfor sine egne. Materiel vold
kan fx være, hvis partneren smadrer kvindens telefon
eller klipper hendes tøj i stykker (LOKK 2021).
§

55 pct. af undersøgelsens kvinder har været
udsat for materiel vold i perioden før, under
og/eller efter graviditet.

Blandt kvinder, der har været udsat for materiel vold,
har størstedelen oplevet, at partneren bevidst har gjort

Bevidst beskadiget dine
ejendele eller husdyr, som
har stor betydning for dig

59%

Forhindret dig i at få
adgang til dine personlige
ejendele

57%

Bevidst beskadiget dine
ejendele, som har en stor
pengeværdi

47%

skade på personlige ejendele eller husdyr med en stor
betydning for dem (59 pct.) eller forhindret dem i at få

Anden materiel vold

adgang til deres personlige ejendele (57 pct.). Herudover
har en stor andel af kvinderne oplevet, at partneren

26%

0%

bevidst har beskadiget deres personlige ejendele med

20%

40%

60%

80%

en stor økonomisk værdi. Af de uddybende fritekstsvar
under ‘anden materiel vold’ ses det, at den materielle
vold også dækker over handlinger, som fx at partneren

Forekomst af materiel vold hen over perioden fra op til

har ødelagt døre og møbler i hjemmet samt har stjålet

graviditeten og indtil efter fødslen (se figur s. 14):

ejendele fra kvinden, børnene eller andre af kvindens

§

34 pct. har oplevet materiel vold før graviditeten

§

39 pct. har oplevet materiel vold under graviditeten

voldsformer, som er gennemgået, ses en udvikling i den

§

46 pct. har oplevet materiel vold efter fødslen

materielle vold hen over perioden fra før graviditet til

Andelen af kvinder, der er udsat for materiel vold efter

efter fødslen, hvor andelen af kvinder, der er udsat for

fødslen er 12 procentpoint højere and andelen, der er

materiel vold er størst efter fødslen.

udsat for dette i tiden op til graviditeten.

familiemedlemmer.
På samme måde som det er set med de øvrige
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ØKONOMISK VOLD
Økonomisk vold handler om, at partneren tager magt og
kontrol over kvindens økonomi. Det kan fx betyde, at hun
er nægtet adgang til penge, at hun skal aflevere de penge,

Forekomst af typer af økonomisk vold.
Pct. (N = 61)

hun selv tjener, eller at partneren sætter kvinden i gæld
ved at optage lån i hendes navn (LOKK 2021).
§

66 pct. af undersøgelsens kvinder har været udsat

Frataget dig kontrollen
over din økonomi

56%

Tvunge t dig til at hæve
penge, låne penge af
andre, betale for noget,
optage gæld eller lign.

56%

for materiel vold i perioden før, under og/eller
efter graviditet.
De typer af økonomisk vold, som flest af undersøgelsens
kvinder er udsat for omhandler, at de får frataget
kontrollen over deres økonomi (56 pct.), eller at de bliver
tvunget til at hæve penge eller stifte gæld (56 pct.).
Under uddybninger til kategorien ‘anden økonomisk vold’
samt i interviews med målgruppen ses det, at den

Tvunge t dig til at stifte
gæld

49%

økonomiske vold også kan dække over, at kvinden
nægtes adgang til at arbejde og dermed at tjene sine egne
penge, eller at kvinden fratages kontrol over
børnepengene.

Forhindret dig adgang til
dine egne penge

38%

Ved økonomisk vold ses ikke den samme udvikling, som
ved de andre voldsformer hen over perioden omkring
graviditet og fødsel (se figur s. 14):
§

54 pct. har oplevet økonomisk vold før graviditeten

§

51 pct. har oplevet økonomisk vold under graviditeten

§

55 pct. har oplevet økonomisk vold efter fødslen

Tendensen er her, at andelen af kvinder, der er udsat for

Tvunge t dig til at tigge
eller bede om penge

34%

Anden økonomisk
kontrol

21%

økonomisk vold, er omtrent lige store op til graviditeten
og efter barnet er kommet til verden.

0%

20%

40%

60%
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DIGITAL VOLD
Digital vold er digitale handlinger, der er egnede til at
skade en person psykisk eller krænke dennes
privatliv. Den digitale handling kan udføres ved brug
af et digitalt medie eller teknologi som fx computer,
GPS eller telefon. Den digitale vold kan dække over
krænkelser som fx deling af nøgenbilleder, men kan
også tage form af stalking eller overvågning ved brug
af GPS, apps, mv. (Digitalt Ansvar 2022, LOKK 2021).
§

56 pct. af undersøgelsens kvinder har været
udsat for digital vold i perioden før, under
og/eller efter graviditet.

For størstedelen af kvinderne gælder det, at den
digitale vold, de har været udsat for, har taget form af
uønsket kontakt via telefon eller digitale platforme (83
pct.) samt af at deres partner har skaffet sig adgang til
deres elektroniske devices eller brugerprofiler på
sociale medier eller andre tjenester (71 pct.). Af de
uddybende svar under ‘anden digital vold’ nævnes
eksempelvis, at voldsudøveren har henvendt sig til
familiemedlemmer online for at skaffe sig adgang til
oplysninger om kvinden.
I undersøgelsen ses en markant stigning i andelen af
kvinder, der oplever digital vold, henover perioden fra

Forekomst af typer af digital vold.
Pct. (N = 52)
Kontaktet dig via opkald,
sms, SoMe eller online
fora

83%

Skaffet sig adgang til din
telefon, computer, tablet
eller dine profiler på SoMe
eller andre tjenester

71%

Krævet adgang til din
telefon for at overvåge din
kontakt me d andre

62%

Overvåget din fysiske
placering, fx gennem GPStracking

48%

Omtalt dig i negative
vendinger på SoMe

33%

Delt dine billeder eller
personlige oplysninger via
digitale medier

21%

før graviditet til efter fødsel (se figur s. 14):
§

33 pct. har oplevet digital vold før graviditeten

§

37 pct. har oplevet digital vold under graviditeten

§

51 pct. har oplevet digital vold efter fødslen

Anden digital vold

8%
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Forskellen fra før graviditet til efter fødsel er på 18
procentpoint. Den største stigning sker efter fødslen.
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STALKING
Stalking er defineret som en systematisk række af
kontaktforsøg og adfærd, der er uønsket og vedvarende

Forekomst af typer af stalking. Pct. (N = 44)

og opleves som grænseoverskridende og intimiderende
for den udsatte. Stalking kan blandt andet ske ved, at
voldsudøveren fysisk opsøger og forfølger den udsatte
på steder, hvor hun færdes og opholder sig, men

Sendt dig e-mails og sms’er,
ringet eller kontaktet dig på
anden måde

77%

stalkingen kan også ske som fx vedvarende
kontaktforsøg telefonisk og digitalt (DSC 2021).
§

47 pct. af undersøgelsens kvinder har været
udsat for stalking i perioden før, under og/eller

Fulgt efter dig udendørs
eller opholdt sig uden for
ste der, hvor du opholder dig

55%

efter graviditet.
For undersøgelsens kvinder har stalking især taget form
af vedvarende telefoniske og digitale kontaktforsøg (77
pct.), men over halvdelen af de udsatte har også oplevet
stalking i form af ophold og efterfølgelse på steder, hvor
de opholder sig (55 pct.). Under svarkategorien ‘anden
stalking’ uddyber kvinderne, at stalkingen også har taget
form af proxy-stalking, hvor stalkeren benytter andre
personer til at opnå informationer om den udsatte.

Overvåget dig elektronisk (fx
gennem aflytning, falske FBprofiler eller hacking af email)

50%

Opsøgt dig indendørs i dit
hjem eller andre steder,
hvor du opholder dig

41%

I lighed med den digitale vold, som på flere områder er
beslægtet med stalking, ses en markant stigning
henover perioden i fokus (se figur s. 14):
§

18 pct. har oplevet stalking før graviditeten

§

18 pct. har oplevet stalking under graviditeten

§

46 pct. har oplevet stalking efter fødslen

Sendt dig gaver

23%

Anden stalking

18%

Forskellen i andelen af udsatte fra før graviditet til efter
fødsel på 28 procentpoint er den største blandt alle
voldsformer.

0%

20% 40% 60% 80% 100%
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REPRODUKTIV VOLD
Hvor de netop gennemgåede voldsformer er af mere
universel karakter, omhandler den reproduktive vold en
voldsform, hvor voldsudøveren specifikt udnytter den
fysiologiske og følelsesmæssige sårbarhed, som kvinder
oplever under og efter graviditet (Lev Uden Vold 2020).
Da den reproduktive vold først kan ske fra når
graviditeten indtræffer, er undersøgelsens kvinder ikke
blevet spurgt til deres oplevelser før, under og efter
graviditet, men i stedet om de har oplevet forskellige
typer af reproduktiv vold eller ej.
§

87 pct. af undersøgelsens kvinder har været
udsat for reproduktiv vold under og/eller efter
graviditet.

For omkring halvdelen af kvinderne kommer den
reproduktive vold til udtryk ved, at voldsudøveren har
udtrykt jalousi over den opmærksomhed, kvinden giver
til barnet i maven eller det ufødte barn (53 pct.), har talt
nedsættende om kvindens gravide krop eller krop efter
fødsel (52 pct.), har nægtet at bidrage økonomisk til
barnet (47 pct.) og insisteret på sex, selvom kvinden ikke
var fysisk i stand til det (46 pct.).

Graviditetsrelateret vold fra et år før
graviditet og indtil to år efter. Pct.
(N = 93)
Udtrykt jalousi over den
opmærksomhed, du viser
dit (uf ødte) barn

53%

Talt nedsættende om din
gravide krop/din krop
efter fødsel

52%

Nægtet at bidrage
økonomisk til barnet

47%

Insisteret på sex selvom
du ikke var fysisk i stand
til det

46%

Forsøgt overtalelse til
abort

26%

Været dig utro med det
dire kte formål at gøre dig
ondt

24%

Udøvet fysisk vold mod
barnet

16%

Derudover er en andel af kvinderne blevet gravide ved
tvang, som fx ved fysisk overgreb eller nægtelse af
adgang til prævention (11 pct.), eller ved at
voldsudøveren har forsøgt at fremprovokere en abort
gennem fysisk vold (8 pct.). For 16 pct. gælder det
endvidere, at voldsudøveren har udøvet fysisk vold mod
barnet (16 pct.).

Gjort dig gravid ved tvang
Udøvet fysisk vold med
formålet at
fremprovokere abort

11%

8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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EN VOLDSFORM KOMMER SJÆLDENT ALENE
I dette afsnit om voldsformer er de forskellige

Blandt kvinderne angiver i alt 16 pct., at de har været

voldsformer indledningsvis blevet behandlet hver for

udsat for alle voldsformer på mindst et tidspunkt hen

sig. Kigger man på tværs af datamaterialet, står det

over perioden fra før graviditet til efter fødsel.

imidlertid klart, at de forskellige voldsformer ofte

Af både undersøgelsens kvantitative og kvalitative data

optræder i kombination, og at der således stort set ikke

fremgår det, at psykisk vold og reproduktiv vold indgår i

er nogen kvinder, der kun har været udsat for en enkelt

mange af de kombinationer af vold, kvinderne er udsat

voldsform i perioden omkring graviditet og fødsel.
§

for. Herudover viser analysen, at nogle voldsformer

72 pct. af undersøgelsens kvinder har været udsat

forekommer hyppigere i kombination end andre. Det

for fem eller flere voldsformer.

gælder eksempelvis voldsformerne fysisk og materiel
vold, ligesom voldsformerne stalking og digital vold ofte

I undersøgelsen er kvinderne blevet spurgt ind til deres

optræder sammen. Sidstnævnte kan delvist forklares

oplevelser med i alt otte forskellige voldsformer. Grafen

med et overlap i definitionerne af voldsformerne. Sidst

nedenfor illustrerer antallet af voldsformer, den enkelte

men ikke mindst viser analysen, at volden kan ændre

kvinde har været udsat for i løbet af perioden. Her ses

form og hyppighed i faserne før, under og efter

det, at 28 pct. angiver at have været udsat for op til fire

graviditet, samt at nogle voldformer optræder hyppigere

voldsformer, mens hele 72 pct. angiver, at de har været

på bestemte tidspunkter end andre. Dette uddybes

udsat for fem eller flere voldsformer i løbet af perioden.

senere i rapporten.

Antal voldsformer markeret af den enkelte kvinde. Pct. (N = 89)
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”Før graviditeten var der ingen vold. Vi var enormt forelskede, og han
var helt vild med mig, erklærede mig hurtigt sin kærlighed og ville flytte
sammen. Jeg blev uplanlagt gravid, og efter den positive test ændrede
han adfærd, samtidig med at han støttede mig i at ville beholde barnet.
Under graviditeten startede ignoreringen, men også råben, nedgørelser
og trusler. Jeg fik at vide, at han reagerede sådan, fordi jeg var
hormonel, og det var hårdt for ham at være sammen med en gravid.
Han syntes, at en gravid krop var utiltrækkende, og det var hårdt for
ham, at den seksuelle aktivitet var lavere under graviditeten. Efter
fødslen blev han mere følelsesmæssigt utilgængelig. Hvis jeg forsøgte at
tale med ham, blev jeg råbt af og truet med at blive smidt ud, hvis jeg
ikke kunne lide tingene, som de var. Den økonomiske vold eskalerede,
da vores børn startede i institution, hvor jeg måtte optage gæld for at
have råd til institutionspladser, tøj, mad og andet til børn og
husholdning, samtidig med at han tjente +30.000 kroner om måneden,
og jeg var på SU. Jeg måtte nærmest tigge ham om penge hver måned
og blev skældt ud for at gøre dette, men jeg fik alligevel pengene i
sidste ende. Til gengæld fik jeg at vide, hvor utaknemmelig jeg var, når
nu han ‘gjorde så meget for mig’. Jeg vil beskrive volden som en
vanvidskarussel. Du ved aldrig, hvornår det er trygt at stå på, og når du
er ombord ved du aldrig, om du pludselig bliver kylet af og hvorfor”
- citat fra kvinde
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KAPITEL 3:
VOLDENS KONSEKVENSER
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KONSEKVENSER AF VOLDEN
Stort set alle undersøgelsens kvinder oplever
følgevirkninger af volden, de har været udsat for i
perioden omkring graviditet og fødsel. For langt de fleste
er der tale om psykiske følgevirkninger i form af fx
depression, angst, koncentrationsbesvær, søvnbesvær,
nedsat appetit mv. (90 pct.), og for mange ses de psykiske
følgevirkninger i en kombination med andre
følgevirkninger, som fx at den udsatte har været nødt til
at holde pause fra job og uddannelse (62 pct.) eller været
ude af stand til at passe huslige opgaver (50 pct.).

Konsekvenser af oplevet vold. Pct.
(N = 93)
Psykiske følgevirkninger som
fx depression, angst,
koncentrationsbesvær,
søvnproblemer, nedsat
appetit mv.

90%

Været nødt til at holde pause
fra arbejde eller uddannelse

62%

”Jeg har ikke altid haft angst, men det har jeg haft i
mange år nu, og jeg kan hurtigt blive stresset af lyde på
vejen. Jeg kan slet ikke overskue det (…) livet er meget
tankemylder. Jeg spænder meget i kroppen og kan slet

Været ude af stand til at
passe huslige opgaver

50%

ikke falde til ro” - citat fra kvinde
På næste side ses en graf, hvor følgevirkninger af volden
er fordelt på voldsformer. Den tværgående analyse
indikerer, at nogle voldsformer og følgevirkninger kan

Fysiske sk ader som krævede
behandling

28%

have en tættere sammenhæng end andre, som fx at
fysiske skader ser ud til at være mest udbredt blandt
kvinder, der har været udsat for seksuel vold, eller at
anvendelse af medicin for at kunne håndtere

Anvendt medicin for at
kunne håndtere oplevelser

17%

Været ude af stand til at
drage omsorg for barn

16%

oplevelserne med volden ser ud til at være mest udbredt
blandt kvinder, der har været udsat for stalking.
Billedet er imidlertid langt mere komplekst, end grafen på
næste side viser. Størstedelen af undersøgelsens kvinder
er udsat for flere forskellige voldsformer på én gang
(polyviktimisering), og samtidig er der i nogle tilfælde
overlap mellem definitionerne af de forskellige
voldsformer. Disse to forhold tilsammen gør det stort set
umuligt at udlede specifikke sammenhænge mellem de
enkelte voldsformer og konsekvenserne af volden.

Anvendt alkohol eller stoffer
for at kunne håndtere
oplevelser

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Konsekvenser af volden fordelt på voldsformer. Pct (N = 93)
89%
90%
95%
92%
92%
96%
96%
94%

Psykiske følgevirkninger som fx depression, angst,
koncentrationsbesvær, søvnproblemer, nedsat appetit
mv.
57%
61%
63%
65%
71%
65%
59%
66%

Været nødt til at holde pause fra arbejde eller
uddannelse

47%
50%
51%
53%
54%
50%
50%
56%

Været ude af stand til at passe huslige opgaver

33%
30%
44%
37%
31%
39%
30%
33%

Fysiske skader som krævede behandling

15%
17%
27%
16%
21%
21%
27%
20%

Anvendt medicin for at kunne håndtere oplevelser

15%
16%
22%
22%
20%
15%
21%
18%

Været ude af stand til at drage omsorg for barn

10%
11%
12%
14%
13%
12%
18%
12%

Anvendt alkohol eller stoffer for at kunne håndtere
oplevelser
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Af fritekst og interviews ses også eksempler på en række

tillader, at kvinden er i et parforhold forud for

andre følgevirkninger af volden, end dem der omfattes

ægteskabet. Kvinden kan derfor forsøge at skjule sin

af grafen på forrige side. De konsekvenser, som er mest

graviditet for familien. Og samtidig kan kvindens

fremtrædende i kvindernes fortællinger - udover dem

isolation forstærkes, hvis hun - ud over familien - har et

som ses i grafen - behandles kort her.

begrænset netværk, da voldsudøveren derved har

”Det sidste halve år gik det rigtig stærkt for mig
psykisk. Jeg tænkte, at jeg var psykisk syg. Jeg var så
deprimeret. Det handlede bare om rutiner og min søn,
og følelsesmæssigt var jeg ikke til stede. Når han var

lettere ved at fastholde den vedvarende kontrol af
kvindens liv. For nogle kvinder kan en konsekvens være,
at de fuldstændig fratages deres mulighed for at forlade
hjemmet gennem en længere periode.

lagt, kunne jeg bare sidde og stirre ud af vinduet. Jeg

”Min ekskæreste tog mit pas, så jeg kunne ikke rejse

kunne ikke se en film. Den var helt gal” – citat fra

hjem. Han lod mig ikke gå ud. Det var som om, at jeg

kvinde

var I fængsel, og i alle de otte måneder, jeg var gravid,
der gik jeg ikke ud, fordi han ikke ville tillade det” –

ISOLATION OG ENSOMHED
Flere kvinder peger på isolation og ensomhed, som en
konsekvens af volden. Der findes i kvindernes

citat fra kvinde
ANGST FOR UDSTØDELSE AF FAMILIEN

fortællinger adskillige eksempler på, hvordan

For nogle kvinder kan der opstå æresrelaterede

voldsudøveren bevidst har forsøgt at isolere dem fra

konflikter i familien, hvis familien oplever, at kvinden, fx

omverden, som fx ved at sprede rygter, forbyde dem at

ved at være i et intimt forhold, handler i strid med

socialisere, slette deres telefonkontakter, deaktivere

familiens forståelse af god opførsel.

deres konti på sociale medier, mv. Ifølge en af de
interviewede kvinder skal man ‘være god til at være
alene’, hvis man vil forlade voldsudøveren, da man
mister mange relationer undervejs i det voldelige
forhold.
”Jeg har ikke så mange, fordi han sørgede for at fjerne
de venner, jeg havde omkring mig” – citat fra kvinde

Disse kvinder kan være angste for at blive udstødt af
familien eller for at blive udsat for vold fra
familiemedlemmer, hvis kvindens situation med
graviditet og parforhold bliver kendt i familien.
“Jeg kommer fra et muslimsk land, hvor det ikke er
tilladt at have sex eller børn før ægteskabet. Jeg var så
bange. Jeg fortalte kun min søster, at jeg var gravid,

Isolationen kan gribe særligt voldsomt ind i livet for

men jeg bad hende om ikke at fortælle det til resten af

kvinder, der ikke har netværk i Danmark og/eller en

vores familie. Jeg vidste ikke, hvad de kunne finde på

familiebaggrund, hvor religiøse overbevisninger ikke

at gøre, hvis de fandt ud af det” – citat fra kvinde
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KONSEKVENSER AF VOLDEN FOR BØRN
Det har også konsekvenser for børnene, når deres mor

følge af deres oplevelser. Nogle børn har svært ved at

lever i et voldeligt parforhold. Det gælder både for de

indgå socialt med andre børn i dagtilbud. Andre børn

børn, der selv bliver ofre for voldsudøveren, men også

trækker sig ind i sig selv, når de opholder sig i længere

for børn som er tilskuere til den vold, der finder sted i

tid på et krisecenter. Der er også børn, der udviser fysisk

hjemmet.

aggression over for deres far, når de selv bliver udsat for

En generel følgevirkning af volden er, at kvinderne kan
føle sig pressede til at sætte omsorgen for børnene i
anden række, fordi partneren kræver, at kvinden retter

fysisk vold, ligesom der er børn, der begynder at gøre
fysisk skade på sig selv som en reaktion på den vold, de
har oplevet.

sin opmærksomhed mod ham. Det kan fx betyde, at

”Der var nogle ting i vuggestuen, hvor hun begyndte at

børnene ikke kan komme i seng, når de er trætte. At de

bide i sig selv. Gøre nogle ting hun ikke skal gøre, når

ikke får mad, når de er sultne eller ikke bliver trøstet,

hun bliver frustreret. Der fik vi en psykolog, men der er

når de er kede af det.

ikke noget galt. Det er på grund af de ting, hun har

Interview med kvinderne peger på, at børn i forskellige

været igennem” – citat fra kvinde

aldre er til stede, når deres mor udsættes for vold. Det

Nogle kvinder fortæller også, at partnervolden har

er særligt psykisk vold i forskelligt omfang, som børnene

påvirket deres børn på en måde, hvor børnene har fået

overværer, men også fysisk og materiel vold som

angst eller andre psykiske følgevirkninger.

børnene i nogle tilfælde tilskuere til. Herved udsættes
børnene indirekte også for psykisk vold, når de fx
oplever, at deres mor bliver udsat for trusler, højrystet
og nedgørende tale, hvis der bliver kastet med møbler
eller moren bliver slået.
”Han har råbt ad vores barn og nægtet at ville aflevere
barnet til mig. Han har også udøvet vold mod mig,
imens jeg stod med barnet i min favn” – citat fra
kvinde
Det kan både have psykiske, sociale og fysiske

”Min ældste søn har ligget ned i en måned. Jeg ved, at
han har angst og kan se mig selv så meget i ham. Han
har villet sige nogle ting til sin far, men er endt med
ikke at gøre det. Det bliver ubehageligt. På den måde
tror jeg, der har været vold, som har sat sine præg
psykisk. I hvert fald på den ældste” – citat fra kvinde
”Min dreng bliver helt stiv, når hans far snakker til
ham.. Han vil ikke hjem til ham. Han var der for 14
dage siden, og han ville hjem. Han havde det underligt i
sin krop, da han var der” – citat fra kvinde

konsekvenser for børn, som oplever, at deres mor bliver
udsat for vold, og i undersøgelsen er der kvalitative
eksempler på, at børn i forskelligt omfang mistrives som
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KAPITEL 4: FASER OG OVERGANGE
34

FASER OG OVERGANGE
I dette kapitel beskrives volden, som den kommer til

Da størstedelen af kvinderne har været udsat for vold

udtryk i faserne før, under og efter graviditet samt de

igennem hele perioden, giver undersøgelsen en unik

ændringer i volden, som nogle kvinder oplever, omkring

mulighed for at studere ændringer i volden ved

overgangene fra en fase til en anden.

overgange mellem faser. Her tænkes specifikt på

Undersøgelsens kvinder er forskellige og har forskellige
erfaringer med vold. For nogle kvinder er volden først
begyndt under graviditeten, og for nogle er volden først
begyndt efter fødslen. For langt de fleste af
undersøgelsens kvinder gælder det imidlertid, at de har
været udsat for vold igennem hele perioden i fokus,
hvilket vil sige fra før graviditet til efter fødsel.

overgangen fra ikke-gravid til gravid og på overgangen
fra graviditet til fødsel og tiden med det lille barn. Ikke
alle kvinder oplever ændringer i volden ved disse
overgange, men mange gør, og her viser undersøgelsen
bl.a., at andelen af kvinder, der oplever graviditet og
fødsel som beskyttende faktorer, er mindre end
andelen, der oplever graviditet og fødsel som udløsende
eller eskalerende faktorer i forbindelse volden.

”Den psykiske vold begyndte for alvor, da vi havde været kærester i tre
år. Men da jeg ventede mig, blev det en daglig ting. Under graviditeten
eskalerede den psykiske vold, særligt omkring de forandringer min
krop var underlagt. Det var han ligesom ikke helt med på. Efter
graviditeten blev det værre med den psykiske vold, der især var
omkring den måde, han nedværdigede mig på. Talte ned til mig. Både
om min personlighed, men også om min måde at være mor på. Den
fysiske vold eskalerede også efter jeg havde født. Jeg oplevede at blive
rusket og skubbet. Det endte med, at han forsøgte at kvæle mig foran
vores søn på 18 mdr. Her flygtede jeg over til min familie, og så kom
jeg på krisecenter med vores søn”
- citat fra kvinde
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FØR GRAVIDITETEN

”Volden har fyldt meget, fordi jeg hele tiden skulle
være parat til, når han kom ud på orlov fra fængslet
og ville have, at vi var i lejligheden. Så skulle vi lege
en stor glad familie... Da jeg ventede vores første
barn, forsøgte jeg at gå fra ham. Men han sagde, at
hvis jeg gjorde det, og han ikke kunne have sit barn
ved sig hele tiden, så ville han ikke have et barn, og
så ville han banke mig så meget, at jeg ikke var
gravid mere. Så jeg blev hos ham. Han bestemte, at
jeg ikke måtte bruge prævention, og derfor blev jeg
gravid med vores andet barn. Jeg blev skilt fra ham
efter barn nummer to blev født”
- citat fra kvinde
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VOLDEN FØR GRAVIDITETEN OG VED GRAVIDITETENS INDTRÆDEN
§

85 pct. af undersøgelsens kvinder var udsat for vold

For mange kvinder er graviditeten planlagt og ønsket,

fra barnets biologiske far allerede før graviditeten

for andre er den uplanlagt men velkommen, mens

For langt størstedelen af kvinderne gælder det, at de var
udsat for vold allerede forud for graviditeten, og både
undersøgelsens kvantitative og kvalitative data viser, at
psykisk vold, økonomisk kontrol samt kontrollerende og
manipulerende adfærd er særligt fremtrædende

omkring hver tiende af undersøgelsens kvinder er blevet
gravide ved tvang (11 pct.). Tvang kommer her til udtryk
som fx hindret brug af prævention, seksuelle overgreb
med graviditet til følge samt at voldsudøverens ønske
om at få barnet overtrumfer kvindens ønske om abort.

voldsformer i denne fase. Eksempelvis fortæller

“Ved første graviditet fik jeg en abort. Ved anden

kvinderne om deres partners behov for at kontrollere,

graviditet havde vi overskredet de tre måneder, så jeg

hvad de laver, hvem de ses med og hvordan de klæder

nåede ikke abort. Han gik med mig ind til lægen for at

sig, ligesom jalousi og utroskabsbeskyldninger mod

sørge for, at jeg fik taget min spiral ud. Han ønskede så

kvinderne går igen i interviewene.

inderligt det barn. Men barnet var faktisk ikke ønsket.

Flere af kvinderne beskriver, hvordan forholdet til
voldsudøveren forud for graviditeten har været præget
af stor forelskelse og drømmen om at skabe en familie

Det var lidt tvunget. Det var en meget ubehagelig
følelse – han skulle være sikker på, at spiralen var
taget ud” – citat fra kvinde

sammen, og at dette har fået lov til at overskygge deres

Blandt kvinderne ses også eksempler på, at

fornemmelse af, at der var noget galt i forholdet.

voldudøveren ønsker graviditeten afbrudt, hvad end

”Det var voldsomt, da jeg mødte ham, men jeg var ikke
så gammel (…) Han tog stoffer og var væk i en uge og
var mig utro. Jeg havde svært ved at forstå det og var
virkelig forelsket. Jeg har altid troet på det bedste og
håbede, at vi skulle løse det” – citat fra kvinde
Flere kvinders fortællinger er således præget af en form
for ambivalens, idet de på den ene side vil gå langt for at
få drømmen til at lykkes, mens de på den anden side
har en gryende erkendelse af, at de befinder sig i en
usund relation, som de måske bliver nødt til at forlade.
”Jeg har først fået indsigt i, hvor meget udsat for vold,
jeg har været, efter jeg brød ud af forholdet” – citat fra
kvinde

denne var planlagt eller ej. Således har en fjerdedel af
kvinderne oplevet, at voldsudøveren i denne periode
har forsøgt at overtale dem til abort (26 pct.), mens
knapt hver tiende har været udsat for fysisk vold med
formålet at fremprovokere en abort (8 pct.).
Med graviditeten står kvinderne overfor et svært valg,
der indebærer mulighed for forandring og en helt ny
tilværelse. For nogle kvinder fremmer graviditeten
erkendelsen af at være voldsudsat, hvorfor de vælger at
forlade den voldelige partner ud fra hensynet til sig selv
og det lille nye liv. Andre vælger at blive i forholdet og
gennemføre graviditeten i håbet om, at det måske er
det, der skal til, for at bringe forholdet på rette kurs.
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ÆNDRINGER I VOLD VED OVERGANGEN TIL GRAVIDITET
ÆNDRINGER I VOLDENS HYPPIGHED

Blandt kvinder, der oplever en ændring i voldens

I overgangen fra ikke-gravid til gravid gælder det for
størstedelen af undersøgelsens kvinder, at de ikke
oplever ændringer i voldens hyppighed (38 pct.), mens
næsten lige store andele oplever, at volden aftager (15

hyppighed i form af eskalering ved overgangen til
graviditet, ses der i særlig grad en øget hyppighed for
voldsformerne psykisk vold, økonomisk vold og digital
vold.

pct.) eller eskalerer (17 pct.). Desuden vurderer 13 pct. af

Eksempelvis gælder det for psykisk vold, at hvor 65 pct.

kvinderne, at volden først begyndte, da graviditeten

af kvinderne oplever psykisk vold på daglig eller ugentlig

indtraf, hvilket stemmer overens med forskning, der

basis forud for graviditeten, så er der 79 pct. der oplever

viser, at graviditet kan være en voldstrigger (se fx Campo

denne voldsform på daglig eller ugentlig basis under

2015).

graviditeten. Og hvor 33 pct. af kvinderne på daglig eller

Blandt kvinder, der har oplevet ændringer i voldens
hyppighed ved overgangen til graviditet, vurderer 42

ugentlig basis er udsat for digital vold før graviditeten, så
gælder dette for 45 pct. af kvinderne under graviditeten.

pct., at ændringerne skete, fordi voldsudøveren blev

For voldsformerne fysisk vold, materiel vold, stalking og

bevidst om graviditeten, mens 20 pct. ikke vurderer, at

seksuel vold ses kun en mindre stigning i hyppighed ved

dette er tilfældet, og 39 pct. ikke ved, om graviditeten

denne overgangsperiode.

var årsagen.

Ændringer i hyppighed ved overgang til graviditet. Pct. (N = 89)
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ÆNDRINGER I VOLDENS VOLDSOMHED
I forbindelse med overgangen til graviditet beskriver
flere kvinder i interviews en ændring i adfærden hos
voldsudøveren. Adfærdsændringen beskrives som at
voldsudøveren bliver mere aggressiv og mere voldsom.
”Før graviditet slog han mig kun. Da jeg blev gravid, og
han fortsatte, så forsøgte jeg at sige fra, og det gjorde,
at han blev mere aggressiv. Han tolkede det som om,
at jeg ville bestemme over ham. Han mente, jeg
krænkede hans mandlighed” – citat fra kvinde
Kvindernes beskrivelser understøttes af data fra

og føje voldsudøveren, har de i graviditeten ikke
længere det samme overskud og begynder at sige fra,
ligesom de i højere grad begynder at forvente noget af
voldsudøveren og efterspørge hans forståelse, omsorg
og praktiske hjælp. Kvinderne oplever, at det er forhold
som disse, der er med til at eskalere volden.
”Jeg forventede nok mere af ham, da jeg blev gravid,
fordi jeg fik bækkenløsning. Tit kom han ikke hjem og
var ude sent. Han havde tre hunde, så det var meget
rengøring og gåture. Jeg sagde, at jeg havde brug for,
at han var med, men det kunne han ikke håndtere” –
citat fra kvinde

spørgeskemaundersøgelsen, som viser, at godt en
fjerdedel af kvinderne oplever en stigning i voldens

Ændringer i voldens voldsomhed ved
overgang til graviditet. Pct. (N = 76)

voldsomhed ved overgangen til graviditet (26 pct.),
hvilket er en noget større andel end andelen af kvinder,
der oplever voldens voldsomhed aftage på dette
tidspunkt (16 pct.). Over halvdelen af kvinderne
vurderer, at ændringerne i voldens voldsomhed kan
henføres til voldsudøverens bevidsthed om graviditeten
(56 pct.), mens 22 pct. vurderer, at ændringerne kan
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graviditeten har været mere tilbøjelige til at tilpasse sig
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UNDER GRAVIDITETEN

”Han synes, jeg skulle have barnet fjernet. Men jeg ville beholde
det og sagde, at han ikke behøvede at være med i det. Til sidst
sagde han: ‘Okay, vi beholder’. Efter scanningen ændrede han
fuldstændig adfærd og lagde hånden på mig. Jeg var fire-fem
måneder henne. Han beskyldte mig for utroskab og bad mig om
at finde personen, jeg havde været utro med. Jeg måtte sige det,
han gerne vil høre. Jeg gik med på det i håb om, at det ville gå
over. Men det fortsatte til det værste. Han smed mig på gulvet.
Det er svært at fortælle, men han sad ovenpå mig, hvor han tog
kvælertag og slog mig også et par gange. Det tændte ham, så han
skulle også have noget sex ud af det. Det stod på i nogle timer, og
så var han færdig. Dagen efter var han en helt anden person,
fordi han så, hvordan jeg så ud. Han undskyldte, og jeg turde ikke
gøre noget. Jeg snakkede ham bare efter munden”
- citat fra kvinde
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VOLD UNDER GRAVIDITETEN
Som allerede berørt i forrige afsnit, peger de kvalitative

kropslig autonomi og øget uafhængighed, som kan være

fortællinger på, at eskalering af volden ved overgangen

vanskelig at håndtere, hvilket kan føre til jalousi og

til graviditet hænger sammen med de forandringer, der

yderligere behov for kontrol (Campo 2015).

naturligt sker hos kvinden. Dette gælder både de
kropslige forandringer, kvindens fysiske formåen og
psykiske overskud.

”Vi kendte kun hinanden i få måneder før jeg blev
gravid. Volden begyndte, da jeg var halvvejs i
graviditeten. Jeg oplevede, at han begyndte at blive

“Nu var jeg gravid, og nu var der ikke vej for, at jeg

jaloux og misundelig på det lille barn, som jeg var

skulle gå. Nu var jeg fanget. Han blev lettere sur og

meget opmærksom på. Han deltog ikke i fødslen” –

havde lettere ved at tænde af. Det provokerede ham

citat fra kvinde

hvis jeg græd, og det gjorde jeg mere i graviditeten. Jeg
var mere følsom, og det kunne han slet ikke kapere, så
han tændte lettere af” – citat fra kvinde

Undersøgelsens kvantitative data viser, at andelen af
kvinder, der er udsat for voldsformerne fysisk, psykisk,
materiel, seksuel og digital vold er større i perioden

Flere kvinder fremhæver i deres fortællinger om

under graviditeten end før graviditeten, mens andelen

udviklingen af volden før, under og efter graviditet, at de

af kvinder, der oplever stalking og økonomisk vold, er

under graviditeten finder nye sider af sig selv. Hvor en

hhv. uændret og en smule mindre. Som tidligere

stor del af deres opmærksomhed før graviditeten har

beskrevet under udviklingen i volden ved overgangen til

været rettet mod at tilfredsstille voldsudøveren og

graviditeten, er der imidlertid en del kvinder, der oplever

bevare den gode stemning i hjemmet, så rettes kvindens

at volden bliver hyppigere og voldsommere i denne

opmærksomhed under graviditeten i stigende grad mod

periode, og spørgeskemaundersøgelsens data viser

hende selv og det lille barn i maven.

endvidere, at der også sker en udvikling indenfor flere af

”Volden aftog under graviditeten, fordi jeg selv blev
mere rolig. Jeg blev mere sikker på mig selv efter at

de specifikke voldstyper under de forskellige
voldsformer.

have født vores barn, og det kan være en årsag til at

Eksempelvis er der en væsentlig større andel af kvinder,

volden igen eskalerede. Jeg sagde fra” – citat fra

der oplever seksuel vold i form af blottelse, befamling og

kvinde

forsøg på tvang til sex i perioden under graviditeten

For nogle kvinder medfører dette en ro, som medfører
at volden aftager under graviditeten, men som forskning
på området viser, så kan graviditeten og kvindens øgede
selvbevidsthed for voldudøveren symbolisere en

sammenlignet med perioden før graviditeten, og der er i
perioden under graviditeten også en væsentlig større
andel af kvinder, der oplever digital vold i form af, at
voldsudøveren skaffer sig adgang til deres elektroniske
devices og brugerprofiler og herigennem overvåger
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deres kontakt med andre, ligesom deres fysiske

”Indimellem snakkede jeg en lille smule med min

placering overvåges af voldsudøveren ved brug af

veninde, men jeg var sådan lidt varsom, fordi jeg var så

digitale redskaber til formålet (fx GPS). Ifølge kvindernes

bange for, at børnene ville blive taget fra mig (…)

fortællinger kan den seksuelle vold tolkes som

Angsten den sad højt ved mig på det tidspunkt, hvor

partnerens forsøg på at generobre kontrollen over

jeg tænkte: ‘Det skal jeg ikke ud i. Jeg skal ikke ud i at

hendes krop, mens den digitale vold kan tolkes som et

miste mine børn… ” – citat fra kvinde

udtryk for den jalousi, som graviditeten vækker hos
voldsudøveren. Den psykiske vold ændrer også karakter
og bevæger sig mere i retning af den reproduktive vold,
hvor voldsudøveren fx ofte gør det klart for kvinden, at
han finder hendes gravide krop utiltrækkende.
Flere kvinder giver udtryk for graviditeten som
dilemmafyldt. De oplever på én gang at have øget behov
for voldsudøverens praktiske hjælp og støtte, og
samtidig at have et ønske om at forlade ham, da han
ikke kan imødekomme deres behov og ikke lever op til
det ansvar, der hører med til at stifte familie.
Når mange kvinder ikke forlader voldsudøveren, så
handler det i høj grad om, at de frygter konsekvenserne.
Frygten går primært på voldsudøverens reaktion og
tanken om at skulle efterlade barnet i voldsudøverens
varetægt, hvis samvær med barnet skal deles mellem
parterne, og ligeledes en angst hos kvinderne for at
miste barnet, hvis udenforstående får indblik i den
voldelige relation.

Kvindernes overvejelser omkring hjælpesøgning
uddybes særskilt senere i rapporten.
Af kvindernes fortællinger fremgår det, at flere
voldsudøvere bruger kvindens frygt for at miste barnet
som led i den kontrollerende og manipulerende adfærd.
Det sker fx ved, at han forsøger at overbevise hende om,
at hun er uegnet til at tage vare på det kommende barn,
ligesom han giver udtryk for at ville sikre mest muligt
samvær med barnet til sig selv.
”Han skulle nok sørge for, at jeg ikke fik min søn. Jeg
skulle skrive under på, at hvis jeg gik, så blev det 7-7.
Så jeg blev hos ham, fordi jeg var bange for, at det han
sagde var rigtigt” – citat fra kvinde
I tråd med ovenstående peger flere kvinder på, at de
føler sig fanget ved at være blevet gravide. Denne følelse
bunder i kvindernes oplevelse af, at de grundet det
fælles barn altid vil være forbundet til voldsudøveren,
uanset om de vælger at forlade ham eller ej.
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EFTER GRAVIDITETEN

”Før og under graviditeten var volden et par gange om
måneden, og det var kun psykisk vold. Jeg lagde ikke selv
så meget mærke til volden dengang. Efter graviditeten
var det godt og vel hver dag fra morgen til aften, han
udøvede psykisk vold mod mig. Han kørte meget på mig,
men også på mig som mor, og på min usikkerhed som
nybagt mor (…) Der har været tre episoder med fysisk
vold efter fødslen, hvoraf den ene gang var, da jeg havde
min datter i mine arme”
– citat fra kvinde
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ÆNDRINGER VED FØDSEL OG TIDEN MED DET LILLE NYE BARN
Ligesom mange af kvinderne oplevede ændringer i volden
ved overgangen til graviditeten, så oplever mange også

ÆNDRINGER I VOLDENS HYPPIGHED
Blandt kvinder, der oplever en ændring i voldens

ændringer i volden ved overgangen til fødslen og den

hyppighed i form af eskalering ved overgangen fra

efterfølgende tid med det lille nye barn. Omkring
overgangen fra graviditet til fødsel sker især en stigning i
andelen af kvinder, der er udsat for voldsformerne fysisk,
seksuel og digital vold samt stalking.

graviditet til fødsel, ses der i særlig grad en øget
hyppighed for voldsformerne økonomisk vold, digital vold
og stalking.
Eksempelvis gælder det for økonomisk vold, at hvor 51
pct. af kvinderne oplever økonomisk vold på daglig eller

MARKANT ESKALERING AF VOLDEN

ugentlig basis under graviditeten, så er der 63 pct. der

Andelen af kvinder, der har oplevet en stigning i voldens
hyppighed og voldsomhed ved overgangen til fødslen og
tiden med det lille nye barn er væsentlig større, end

oplever denne voldsform på daglig eller ugentlig basis
efter fødslen. Og hvor 34 pct. af kvinderne på daglig eller
ugentlig basis er udsat for stalking under graviditeten, så

andelen af kvinder, der har oplevet dette overgangen til
graviditeten. Hvor 17 pct. oplevede, at voldens hyppighed
eskalerede ved overgangen til graviditeten, oplever 51
pct., at dette er tilfældet ved overgangen fra graviditet til
fødsel, og hvor 26 pct. oplevede, at volden blev mere
voldsom ved overgangen til graviditeten, oplever 59 pct.,

gælder dette for 60 pct. af kvinderne efter fødslen.
For voldsformerne fysisk vold, psykisk vold, materiel vold
og seksuel vold ses også en stigning i hyppighed ved
denne overgangsperiode. Stigningen ligger på mellem 6
og 8 pct. afhængig af voldsform.

at dette gør sig gældende ved overgangen fra graviditet til
fødsel og tiden herefter.

Ændringer i hyppighed ved fødslen og tiden derefter. Pct. (N = 79)
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ÆNDRINGER I VOLDENS VOLDSOMHED

I alt 59 pct. af kvinderne oplever, at voldens voldsomhed

I forbindelse med overgangen fra graviditet til fødsel
beskriver kvinderne igen en ændring i adfærden hos
voldsudøveren. Ifølge kvinderne bliver der skabt et øget
pres på familien grundet hendes nye sårbarhed i rollen
som nybagt mor og det store ansvar, der følger med et

øges efter at barnet er kommet til verden, mens kun få
oplever at volden bliver mindre voldsom (4 pct.). Af
kvindernes fortællinger fremgår det, at de oplever, at
den stigende voldsomhed i volden udløses af faktorer
som jalousi og kontroltab.

spædbarn, kombineret med manglende søvn. Kvinderne

Udover at volden bliver hyppigere og voldsommere i

oplever, at voldsudøveren har svært ved at håndtere

perioden efter fødslen, så viser analysen på samme

dette og blandt andet lader sin frustration komme til

måde som ved overgangen til graviditeten, at der også i

udtryk som hyppigere og mere voldsom vold.

denne periode sker en udvikling indenfor flere af de

”Volden tog til i takt med, at presset steg. Både

specifikke voldstyper under de forskellige voldsformer.

søvnpres, men også det at være familie og stå med et

Særligt ses i perioden efter fødslen en stigning i ‘anden

helt andet ansvar” – citat fra kvinde

vold’. Dette skal forstås som, at kvinderne inden for de
forskellige voldsformer ikke finder det muligt at

Ændringer i voldsomhed ved fødslen og
tiden derefter. Pct. (N = 73)
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han nægter at betale børnebidrag eller institutionsplads
til barnet. Eller at han fx som led i den psykiske vold
spiller på kvindens usikkerhed i den nye rolle som mor.
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TIDEN EFTER BARNET ER KOMMET TIL VERDEN
Særligt jalousi fra voldsudøverens side spiller en stor

I undersøgelsen er der både eksempler på, at

rolle i tiden efter at barnet er kommet til verden.

voldsudøveren begynder at udøve vold mod børnene og

Kvinderne fortæller, hvordan voldsudøveren bliver

at han udøver vold mod kvinden, mens barnet er

misundelig på barnet over, at barnet får deres

tilstede.

opmærksomhed og sætter barnets behov i første række.
Grundet omsorgsopgaver, som fx at amme, er
kvinderne ikke tilgængelige for voldsudøveren i samme
grad som tidligere, og hun kan derfor heller ikke
tilfredsstille hans behov på samme måde som før.
”Voldens omfang og hyppighed var uændret, men
karakteren af volden ændrede sig. Særligt begyndte
han at blive mere jaloux og kunne ikke til sidesætte
sine egne behov. Jeg skulle dække hans behov før
børnenes. Når børnene havde et behov, fx omsorg ved
aftenstide, så fik han på samme tid pludselig særlige
behov, som skulle tilfredsstilles før børnenes” – citat
fra kvinde

”Han sparker vores datter ud af sengen, og jeg
glemmer aldrig hendes ansigtsudtryk: Hun kigger på
mig som om: ‘Mor. Gør noget!’ (…) Og derfra, der kom
det fysiske meget mere ind i det. Altså at skubbe til
hende, låse hende inde, ignorere hende, ikke give
hende mad, når jeg var på arbejde” – citat fra kvinde
For mange kvinder forstærkes deres overvejelser
omkring at forlade voldsudøveren, når de oplever, at
volden kommer til at involvere deres børn. Når volden
ikke kun rammer kvinderne selv, bliver ambivalensen
mindre. En forklaring herpå kan være, at den vold
kvinderne selv har oplevet er blevet normaliseret,
hvorfor det er nemmere at få øje på volden, når den

Flere kvinder peger på, at voldsudøveren udfordres ved

udøves mod barnet. En anden forklaring kan være, at

at det nyfødte barn har uopsættelige behov, og at han

den kærlighed til voldsudøveren, som tidligere har

ikke er i stand til at kontrollere barnets reaktioner.

fastholdt kvinden i forholdet, nu er blevet erstattet af en

”Jeg oplevede, at det at han ikke kunne kontrollere
vores barns reaktioner gav anledning til frustration,
som forstærkede volden” – citat fra kvinde
Ligeledes peger nogle af de kvinder, der har børn i
forvejen, på, at det også kan være en trigger for volden,

stærkere kærlighed og et ansvar overfor barnet, som
kvinderne føler sig forpligtet til at handle på.
”Jeg levede i konstant frygt for, hvad han ville gøre ved
børnene, hvis ikke jeg var til stede. Jeg følte mig fanget
i mit eget hjem og min egen krop” – citat fra kvinde

når børnene når en alder, hvor de begynder at udvise

I sagens natur ender en del af undersøgelsens kvinder

større selvstændighed eller fx, som i et konkret tilfælde,

med at forlade deres partner, da de på tidspunktet for

bliver bedre til at udtrykke sig sprogligt end ham.

undersøgelsens gennemførelse har rakt ud efter hjælp
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og er taget på krisecenter. På undersøgelsestidspunktet

”En aften da vores datter var nogle uger gammel, satte

markerer 78 pct. af kvinderne voldsudøveren som en

jeg min telefon på lydløs, da jeg ikke gad at snakke

tidligere partner, mens 17 pct. markerer, at de fortsat er

med ham. Da jeg vågnede blev jeg kaldt for en luder, og

i et forhold til voldsudøveren. Dette må tolkes som, at

han havde ringet 127 gange” – citat fra kvinde

mange af kvinderne arbejder på at forlade relationen,
velvidende at det ofte tager adskillige forsøg at forlade
en voldelig partner, og at en tredjedel af undersøgelsens
kvinder har flere krisecenterophold bag sig.

At mange af kvinderne i målgruppen for denne
undersøgelse har brudt – eller arbejder på at bryde –
forholdet til voldsudøveren, er med stor sandsynlighed
årsagen til, at voldsformerne digital vold og stalking

”For en måned siden gik jeg fra ham, fordi nogle af

bliver meget fremtrædende i denne periode. Nu hvor

hans løgne kom frem. Derefter måtte jeg skifte

parterne ikke længere er sammen, søger voldsudøveren

nummer, blokere ham og til sidst tage væk hjemmefra

at skabe kontakt og bevare kontrollen over kvinden på

med min datter, fordi han kom uønsket i tide og utide.

andre måder end det har været muligt hidtil.

Jeg modtog øreringe og blomster på Valentinsdag, som
var blevet lagt i min kælder ved kælderrummet” – citat
fra kvinde
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KAPITEL 5:
HJÆLPESØGNING OG OPSPORING

HJÆLPESØGNING I FORBINDELSE MED GRAVIDITETEN
§

80 pct. af undersøgelsens kvinder har rakt ud efter
hjælp og støtte hos fagpersoner i relation til den vold,
de har været udsat for i forbindelse med graviditeten

4 ud af 5 kvinder i undersøgelsen har opsøgt hjælp i
relation til den vold, de har oplevet i forbindelse med
graviditeten. Flest kvinder har taget kontakt til
krisecentre (59 pct.) og politi (38 pct.), mens en meget

Andel af kvinder der har henvendt sig for
hjælp og støtte hos fagpersoner. Pct.
(N = 93)
Krisecenter

59%

Politi

38%

lille andel af kvinderne har opsøgt hjælpen hos
sundhedsfaglige personer som jordemoder (5 pct.) og
sygeplejerske (2 pct.). Af spørgeskemaets fritekst
fremgår det, at kategorien ‘andre’ primært dækker over
familie, venner og kvindernes private netværk, og ikke

Kommune

32%

Egen læge

27%

fagpersoner, som de ellers bliver spurgt ind til.
Den store andel af kvinder, der opsøger hjælp hos

Sundhedsplejerske

16%

Tilbud til voldsudsatte

16%

krisecenter og politi, kan pege i retning af, at kvinderne,
der ofte har været udsat for vold igennem længere tid,
er mest tilbøjelige til at opsøge hjælp i tilspidsede
situationer eller perioder, hvor volden eskalerer, mens
de er mindre tilbøjelige til at opsøge hjælpen, når
behovet ikke opleves lige så akut.
Da undersøgelsens kvinder som regel er udsat for en
kombination af forskellige voldsformer – og ofte mange
voldsformer ad gangen – er det ikke muligt at

Jordemoder

5%

Sygeplejerske

2%

Andre

15%

identificere signifikante sammenhænge mellem
voldsformer og hjælpesøgning. Dog synes en tendens at
være, at kvinder udsat for fysisk vold er lidt mere
tilbøjelige end andre til at opsøge hjælp og støtte hos
politi, krisecenter og egen læge.

Har ikke opsøgt hjælp

20%
0%
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BARRIERER FOR AT SØGE HJÆLP
I fritekst og interviews ses forskellige eksempler på
barrierer for hjælpesøgning, hvilket vil sige forhold med
betydning for, om kvinderne rækker ud efter hjælp og
støtte i forbindelse med den vold, de er udsat for i
relation til graviditeten.
ANGSTEN FOR AT MISTE BARNET

MANGLENDE OVERBLIK OG RESSOURCER
“I sådan en situation hvor man er udsat for vold, der
står man midt i et lyskryds, hvor al trafik kører
omkring en, og man mister helt overblikket” - citat fra
kvinde
En barriere for at søge hjælp for kvinderne er også, at de
oplever så stor kompleksitet i problemerne og så meget

”Jeg var sådan lidt varsom med at fortælle om

kaos omkring sig, så de har mistet overblikket og føler

situationen, fordi jeg var så bange for, at børnene ville

sig så nedkørte, at der kun lige er overskud til at komme

blive taget fra mig” – citat fra kvinde

igennem hverdagen. At skulle sætte sig ind i, hvor det vil

Som allerede nævnt tidligere i rapporten, står kvindens
frygt for at miste barnet helt centralt i hendes
overvejelser, og kan derfor afholde hende fra at opsøge
hjælp eller at fortælle sandheden, hvis fagpersoner eller
andre spørger ind til, om hun er udsat for vold.
FRYGTEN FOR AT STÅ ALENE
”Grundet frygt for fødslen, turde jeg ikke tage ophold
på krisecenter, da jeg så skulle være alene til fødslen” –
citat fra kvinde
Frygten for pludselig at stå alene og skulle klare sig selv
spiller også ind på kvindens beslutning om at forlade
voldsudøveren og opsøge hjælp. Som citatet viser, kan
frygten for at stå alene specifikt omhandle
fødselssituationen, men den kan også omhandle frygten
for at stå alene med ansvaret i den efterfølgende tid
med det lille nye barn. Sidstnævnte gør sig særligt
gældende, hvis kvinden har andre børn i forvejen.

være relevant at opsøge hjælp og støtte kræver derfor
ressourcer, som kvinderne ikke altid har, ligesom flere
kvinder giver udtryk for, at de ikke kan gennemskue
konsekvensen af at række ud efter hjælp: Kommer
voldsudøveren i fængsel? Må jeg gå fra hus og hjem?
Den manglende viden om eventuelle konsekvenser, får
mange kvinder til at tøve med at selv opsøge hjælpen.
SKYLD OG SKAM
”Det var først, da jeg havde født, og min søster havde
boet hos os i et par uger, at jeg begyndte at erkende, at
dette var vold og ikke noget, som jeg selv var skyld i”
- citat fra kvinde
Nogle kvinder er af voldsudøveren blevet overbevist om,
at de er svage og selv har skylden for den vold, de er
udsat for. Dette, kombineret med skammen over at
være voldsoffer, holder nogle kvinder tilbage fra at
bryde tavsheden om volden og bede om hjælp.
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MANGLENDE FORSTÅELSE FRA OMVERDEN

NÅR HJÆLPEN KRÆVER PARTNERS TILSTEDEVÆRELSE

”Det blev set som om, at det var mig, der havde noget i

”Vi var begge hos rådgiveren én gang, men ellers deltog

forhold til min psykiske stabilitet og de ting. Den blev

han ikke” – citat fra kvinde

møntet på mig følte jeg” – citat fra kvinde

Nogle kvinder fortæller, at det kan være vanskeligt at

En del af undersøgelsens kvinder har i forskellige

opsøge og tage imod hjælpen, når den hjælp der

sammenhænge oplevet, at de er blevet mødt med

tilbydes forudsætter, at man deltager som par. Kvinder,

skepsis, når de har forsøgt at åbne op omkring volden,

der har rakt ud efter hjælp, har fx oplevet, at de er

ligesom mange har oplevet at blive mødt med

blevet tilbudt familierådgivning eller observation i

manglende forståelse for voldens kompleksitet og

hjemmet, som voldsudøveren har nægtet at deltage i.

dynamikker samt at det kan være svært at forlade

Dette har fået dem til at sænke deres forventninger til,

voldsudøveren. Der ses i undersøgelsen eksempler på

at hjælpesøgning ville kunne ændre deres situation i en

kvinder, der er blevet mødt med skepsis og manglende

positiv retning.

forståelse fra både fagpersoner, familie og venner,
hvilket påvirker deres tillid til, at de vil blive taget
alvorligt, hvis de opsøger hjælp.
MANGLENDE VIDEN OM KRISECENTRE

MANGLENDE NETVÆRK OG KENDSKAB TIL SYSTEMET
Kvinder der har været i Danmark i kort tid, eller som
ikke er bekendte med det danske samfund, kan have
særligt vanskeligt ved at opsøge hjælp. Disse kvinder ved

”Jeg vidste slet ikke, om jeg i det hele taget kunne

ikke hvor og hvordan de kan henvende sig til aktører og

komme på krisecenter, for jeg troede altid, at

institutioner, som potentielt kan hjælpe dem. Desuden

krisecentre kun havde med fysisk vold at gøre. Og det

begrænses kvindens muligheder for hjælpesøgning

har der også været noget af, men mest var det jo

yderligere, hvis kvinden ikke har familie, venner eller

psykisk vold” – citat fra kvinde

bekendte, som de kan få støtte fra, eller hvis kvinden

Flere kvinder i undersøgelsen fortæller, at de ikke var
vidende om, at krisecentre også optager kvinder, der er

ikke taler dansk. Kvinder står i disse situationer helt
alene om at opsøge hjælp.

ofre for psykisk vold. For flere har den manglende viden

”Jeg ringede til politiet. Jeg kendte ikke nogen. Og jeg

betydet, at de ikke troede, at de var kvalificerede til at

kendte ikke lovgivningen i Danmark. Jeg vidste ikke,

komme på krisecenter, og dermed vidste de ikke, hvor

hvad jeg skulle gøre, men jeg sagde til politiet: ‘Jeg er

de skulle gå hen for hjælp.

ikke i sikkerhed her. Det er som om, jeg er i fængsel, så
please kom og hjælp mig” – citat fra kvinde
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KVINDERNES OPLEVELSE AF HJÆLPENS TILSTRÆKKELIGHED
Kvinderne har i varierende grad oplevet, at den hjælp,

Der er en vis naturlighed i, at så stor en del af kvinderne

de er blevet tilbudt, har været tilstrækkelig. Kvindernes

føler sig godt hjulpet på et krisecenter, idet det er her,

vurdering af hjælpens tilstrækkelighed skal mere

de opholder sig og modtager hjælp på tidspunktet for

specifikt forstås som deres oplevelse af, om hjælpen har

undersøgelsens gennemførelse.

medført henvisninger til relevante tilbud og/eller klædt
dem på med viden om lovgivning og handlemuligheder.
Blandt undersøgelsens kvinder ses, at de, der har

HJÆLP TIL OVERBLIK
”Krisecentret har overblikket. Det har de. De har med

opsøgt hjælp på hhv. krisecenter, tilbud til voldsudsatte

det at gøre til dagligt, og det kunne jeg bare mærke

og hos ‘andre’, er dem som i højest grad har fundet

lynhurtigt” - citat fra kvinde

hjælpen tilstrækkelig, mens kvinder, der har opsøgt

Af interviews fremgår det, at fordi volden har bragt

hjælp hos jordmødre og sygeplejersker, ikke har fundet
hjælpen tilstrækkelig i samme grad. Resultaterne peger i
retning af, at det er vigtigt for kvindernes oplevelse af

kvinderne i en situation, hvor de har mistet overblikket
og ikke har ressourcer til at handle, så er det afgørende
for deres oplevelse af hjælpens tilstrækkelighed, at de

hjælpens tilstrækkelighed, at de mødes af fagpersoner

fagpersoner, de søger hjælp hos, kan hjælpe dem med

med en specialiseret voldsviden, når de opsøger hjælp.

at skabe overblik og se nøgternt på situationen.

Kvindernes vurdering af, om de fik den hjælp, de havde brug for. Pct.
Krisecenter (N = 63)

89%

Tilbud til voldsudsatte (N = 26)

8%

50%

Egen læge (N = 41)

47%

Sundhedsplejerske (N = 33)

45%

19%

31%

22%

32%

12%

42%

Kommune (N = 51)

41%

24%

36%

Politi (N = 47)

40%

23%

36%

Jordemoder (N = 23)
Sygeplejerske (N = 19)

30%
5%

17%

52%

21%

Andre (N = 18)

74%
56%
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OPSPORING AF VOLDSUDSATTE I GRAVIDITETEN
§

52 pct. af undersøgelsens kvinder er ikke blevet

Samtidig ses det dog, at der både i tiden under

spurgt af sundhedsfaglige personer, om de har

graviditeten og i tiden efter fødslen med det lille barn,

oplevet vold i forbindelse med graviditeten.

kan være et vindue, hvor kvinden er mere modtagelig

Mere end halvdelen af kvinderne har ikke oplevet, at
sundhedsfaglige personer, som de har været i kontakt
med i forbindelse med graviditeten, har spurgt ind til,
om de har været udsat for vold. Blandt de øvrige
kvinder, er der nogenlunde lige store andele, der har

for at modtage hjælp, da hensynet til barnet kommer til
at spille ind på kvindens beslutning. Endvidere ses det,
at det kan øge kvindens erkendelse af at være udsat for
vold, når det går op for dem, at selv omgivelserne
begynder at bemærke, at der er noget galt.

oplevet, at spørgsmålet er kommet fra hhv.

”Jeg tror da i hvert fald, at hvis jordemoderen havde

sundhedsplejerske, egen læge, jordemoder,

spurgt om det, så sårbar og følsom jeg var, så havde

sygeplejerske eller andre. Af spørgeskemaets

jeg brudt sammen, for så kunne hun jo se, at der var

uddybende fritekst fremgår det, at ‘andre’ dækker over

noget galt” – citat fra kvinde

både andet sundhedspersonale og psykologer, men
også ikke-sundhedsfagligt personale, som fx
socialrådgivere og familiebehandlere.
I interviews og fritekst ses også eksempler på, at andre,
end de her nævnte, har spurgt kvinderne ind til volden.

Andel af voldsudsatte kvinder, der er
blevet spurgt ind til, om de har oplevet
vold i forbindelse med graviditeten af
fagpersoner. Pct. (N = 93)

Blandt andet har en kvinde oplevet at blive spurgt af en
underviser på hendes studie, en anden er blevet spurgt
af en pædagog i barnets børnehave og en tredje er
blevet spurgt af barnets dagplejemor, hvilket hun selv
angiver som grunden til, at hun endte med at række ud
efter hjælp.
I kvindernes fortællinger lægger de stor vægt på, at
fagpersoner ikke kan gøre noget, hvis kvinden ikke selv
er åben for det og klar til det.
”Jeg løj og sagde bare, at alt var det bedste. Jeg var
bange for, at de ville fjerne mit barn, og det var det,
der gjorde, at jeg løj” – citat fra kvinde
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ERKENDELSE OG PARATHED
Som beskrevet er der eksempler på, at sundhedsfaglige
personer spørger kvinder, om de er udsat for vold, hvor
kvinden dækker over volden. Her er det væsentligt at
forstå, at der for mange kvinder kan være tale om en
lang erkendelsesproces, samt at der kan være
forskellige forhold, der spiller ind på, om kvinden er klar
til at forlade voldsudøveren og tage imod hjælp.
ERKENDELSEN AF AT VÆRE VOLDSUDSAT
Erkendelsesprocessen for kvinden kan strække sig over
lang tid, hvilket hænger sammen med, at volden
opbygges over tid. For de fleste kvinder gælder det, at
de indledningsvis har været forelskede og glade for
forholdet, og at volden er kommet gradvist, hvorfor den
voldelige adfærd normaliseres, og kvinderne ikke altid
indser, at de er udsat for vold.
”Der tales meget lidt om vold. Jeg har haft et hårdt liv
og vidste godt, der var problemer. Men først efter 10 år
finder jeg ud af, at det hedder vold!” – citat fra kvinde

PARATHED TIL AT FORLADE VOLDSUDØVEREN
”Jeg tror bare først, man kan forlade sin partner, når
man selv er klar” – citat fra kvinde
Kvindens parathed til at forlade voldsudøveren hænger
delvist sammen med erkendelsen af, at hun har været
udsat for vold, men også andre faktorer spiller ind. Der
ses således også i interviews eksempler på kvinder, som
på et tidspunkt er nået til erkendelsen af at være
voldsudsatte, men som alligevel ikke forlader deres
partner.
Af interviewene fremgår det, at faktorer der kan få
kvinden til at blive i det voldelige forhold efter hun har
erkendt volden fx er kærlighed til voldsudøveren og
håbet om, at tingene kan blive bedre, at kvinden ikke
ønsker at fratage barnet sin far eller at hun fx er bange
for, hvordan hun økonomisk skal tage vare på sig selv og
barnet.
“Jeg har ikke været mentalt klar til at tage kampen.
Måske også bare til at slippe ham. Jeg har bare hele

Erkendelsen af at være voldsudsat er altså en langsom

tiden troet på, at det kunne blive anderledes. Især

proces, hvilket samtidig betyder, at det kan være

under graviditeten. Jeg har håbet og troet på, at det

vanskeligt for sundhedsfaglige personer at bidrage til

ville blive anderledes, når denne lille, fantastiske

erkendelsen. Omvendt ses det, at særligt

skabning kom til verden. Ændre ham” – citat fra

sundhedsfaglige personer og andre i kvindens

kvinde

omgivelser, der har mulighed for at følge og samtale
med kvinden over tid, kan bidrage positivt til kvindens
erkendelsesproces. Heri ligger også, at kvinderne er
mere tilbøjelige til at lytte og åbne sig, når tillid er

Som det fremgår at citatet handler parathed også om en
mental klarhed, som kan være vanskelig at nå frem til,
når man er ‘bange, forvirret, frustreret og desperat’.

opstået. Når dette er sagt, kan selv et enkelt spørgsmål
fra kvindens omgivelser også være et led i erkendelsen.
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TIDSPUNKTER OG FORHOLD DER STØTTER ERKENDELSE OG PARATHED
Graviditeten og tiden efter ankomsten af det lille nye
barn er begge tidspunkter, hvor kvinderne synes mere
modtagelige for at opsøge hjælp. I disse perioder ses
desuden, at der er specifikke forhold, der kan være med
til at støtte kvindens erkendelse og parathed samt gøre
hende mere opsøgende og modtagelig for hjælpen.

ØNSKET OM AT BESKYTTE BARN/BØRN
”Jeg skulle væk, for jeg ønskede ikke, at min datter
skulle vokse op med vold” – citat fra kvinde
Kvinderne beretter om, hvordan erkendelsen af at være
voldsudsatte vokser, når de bliver opmærksomme på
deres ansvar for at beskytte barnet fra at vokse op i en
voldsramt familie eller ligefrem oplever, at volden

VOLDEN ESKALERER

begynder at gå ud over børnene.

”Volden eskalerede, og jeg kunne ikke opretholde den
facade, jeg havde på mere” – citat fra kvinde

VOLDSOMT PSYKISK PRES

Kvinderne fortæller om, hvordan de i begyndelsen

”Jeg blev påvirket i sådan en grad, at jeg blev psykisk

formår at se velfungerende ud udadtil og opretholde en

ustabil, at jeg ikke selv vidste, hvad jeg gjorde” – citat

facade, hvor de lader som om alt er okay, men i takt

fra kvinde

med at volden eskalerer og begynder at involvere fx

Nogle kvinder fortæller, at volden på et tidspunkt har

dødstrusler og meget voldsomme voldsepisoder, er det
ikke længere muligt at opretholde facaden.

drevet dem derud psykisk, hvor de ikke længere kunne
genkende sig selv og måtte erkende, at de havde brug
for hjælp. En kvinde fortæller desuden om dette som en
ond spiral, hvor hun oplevede, at jo værre hun fik det, jo
mere eskalerede volden.

”At jeg fik vores datter, det har været en øjenåbner. Jeg ved ikke, om
det er fordi, man har fået et nyt barn, så sker der et eller andet: At det
her skal bare ikke ske en gang til… Der er så mange følelser og tanker,
når man er gravid og lige er blevet mor. Der sker nogle ting med en”
– citat fra kvinde
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KVINDERNES ØNSKER TIL HJÆLPEN
Særligt i interviewene har de voldsudsatte kvinder haft

VIDEN OM LOVGIVNING OG RETTIGHEDER

mulighed for at komme med deres perspektiver på, hvad

”Jeg var i tvivl om mine rettigheder i forhold til min

de har oplevet som en hjælp, eller hvad de vurderer, der

datter, og om jeg kunne tage hende med mig og om

kunne have hjulpet dem til at forlade voldsudøveren på et

fælles forældremyndighed” – citat fra kvinde

tidligere tidspunkt. Kvinderne ser blandt andet, at
fagpersoner og den måde, hvorpå fagpersoner møder
voldsudsatte kvinder, kan være med til at gøre en forskel,
ligesom de ser, at viden og oplysning om fx lovgivning og
rettigheder vil være en hjælp for kvinder i deres situation.
BRED OPLYSNING OM VOLD
”På det tidspunkt kendte jeg ikke til krisecentre, og at
psykisk vold var en del af det” – citat fra kvinde

Flere kvinder giver udtryk for, at øget viden om lovgivning
og rettigheder i sager om partnervold ville kunne klæde
dem bedre på til at træffe den endelige beslutning om at
forlade voldsudøveren.
OPGØR MED BERØRINGSANGST
”Dagplejemoren kunne godt se, at jeg havde brug for
meget pasning hele tiden for at kunne passe mit
arbejde, fordi jeg var så meget alene med min datter (…)

Mange kvinder peger på, at der er for lidt viden om vold

Det var der, alarmklokkerne også begyndte at ringe for

både i samfundet og blandt fagpersoner, og at en

hende, fordi der spurgte hun så om mit arbejde og

unuanceret forståelse af vold kan være medvirkende til, at

hjemmesituationen” – citat fra kvinde

kvinder bliver i voldelige forhold gennem lang tid. Med
baggrund i egne erfaringer peger kvinderne bl.a. på
vigtigheden af at gøre det kendt, at det er lige så legitimt at
opsøge et krisecenter, hvis man er udsat for psykisk vold,
som hvis man er udsat for fysisk vold.

Der er i undersøgelsen eksempler på kvinder, der har
oplevet, at personer i deres omgivelser har registreret
forhold omkring familien, som har vakt deres bekymring
og derfor har fået dem til at spørge ind til kvindens
situation. Hvor nogle kvinder ikke har været klar til at

Kvindernes oplevelse af manglende viden om vold i

fortælle om volden, har andre oplevet, at dette har pustet

samfundet og blandt fagpersoner er med til at forklare,

til deres erkendelse eller netop været det, der skulle til

hvorfor de har følt sig bedst hjulpet af krisecentre og tilbud

for, at de fik åbnet op omkring volden og hjælpen blev

til voldsudsatte, idet de her er blevet mødt af fagpersoner

iværksat. Kvinderne ser således hellere, at omgivelserne

med dybdegående viden om vold, voldsformer, voldens

tør gøre op med den berøringsangst, der knytter sig til

dynamikker og følgevirkninger. Kvindernes ønske om bedre

tabuer som partnervold, og spørger en gang for meget,

oplysning og mere viden om vold, korresponderer med

end at de undlader at spørge – og så er det op til kvinden

viden fra andre undersøgelser (Oxford 2020, SDU 2021).

at vurdere, om hun er klar.
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SAMTALER OVER TID

FAGPERSONER SOM SER PÅ HELE FAMILIEN

”Måske hende Pia fra kommunen, hvis nu hun havde

”Hvis sundhedsplejersker kommer ud i hjemmene

set mig noget oftere og kunne se nogle gange, at jeg

allerede i graviditeten, kan de opspore, at noget ikke

var fysisk træt, psykisk træt eller havde grædt, fordi

er, som det skal være, uden at man egentlig er i stand

mine øjne var røde, så kunne det være, at hun havde

til at sætte ord på det” – citat fra kvinde

sagt: Vi er nødt til at gøre noget’” – citat fra kvinde

Selvom kvinderne ikke altid er klar til at fortælle om

For flere kvinder gælder det, at de har brudt tavsheden

volden eller har erkendt, at de selv er voldsudsatte, så

om volden til personer, som kender dem godt og de har

peger de på potentialet, der ligger i, at fagpersoner

haft mulighed for at opbygge et tillidsfuldt forhold til.

møder og observerer hele familien fremfor kun at have

Det kan fx være venner og familie, men indbefatter også

fokus på kvinden. Det gælder i særlig grad for

sundhedsfaglige personer, der følger kvinderne over tid.

sundhedsplejersker, som kommer på gentagne

”Da jeg så følte mig fortrolig med hende, tænkte jeg:
‘Jeg kan snakke…” - citat fra kvinde
Kontakt over tid fremmer tillid og åbenhed, og
kvinderne peger ligeledes på, at fagpersoner spiller en
betydningsfuld rolle i forhold til erkendelsen af volden.
Fx fortæller en kvinde, at løbende samtaler med
personer i relation til et krisecenter har hjulpet til at
erkende og forstå, at hun har været udsat for mange
voldsformer. Hun fortæller videre, at hun har haft brug
for, at nogle kunne hjælpe hende med at fastholde
hende i en ’ny’ fortælling om, at det ikke er okay, det hun
har været udsat for, og at det er voldsudøveren, der har
gjort noget forkert, da hun i forholdet til voldsudøveren
er blevet fastholdt i fortællingen om, at volden er
hendes egen skyld. Kvinderne fremhæver også, at
gentagne samtaler med fx psykologer eller personale i
daginstitution har været gode til at guide dem, skabe

hjemmebesøg – og i nogle kommuner allerede aflægger
besøg i graviditeten, mens andre faggrupper ikke altid
har de samme muligheder, da kontakten er svagere og
voldsudøveren ikke altid deltager i samme grad. At
kvinderne peger på sundhedsplejersker som en gruppe
af fagpersoner med en særlig mulighed for at opspore
vold i familien, responderer med viden fra forskning og
andre undersøgelser, der konkluderer, at der kan være
brug for en skærpet opmærksomhed på partnervold og
særligt reproduktiv vold, når sundhedsplejersken
kommer på besøg (Johansen 2021, Lev Uden Vold 2020).
BEHOV FOR HELHEDSORIENTEREDE INDSATSER
”Det er en skilsmisse, det er økonomi, det er en gård,
det er børn. Det er alt for meget. Hvis jeg nu havde lidt
småproblemer, så ville jeg sagtens kunne klare det,
men det her, det var alt for meget” – citat fra kvinde

perspektiv og fastholde dem i beslutningen om at bryde

Nogle kvinder påpeger, at kompleksiteten i deres

med voldsudøveren.

problemer har vokset sig så stor, at de har mistet
60

overblikket og ikke kan regne ud, hvad der skal være

hjælp til at igangsætte relevante indsatser, så de støttes i

deres indgang, hvis de skal opsøge hjælp. De kan fx

overgangen fra den akutte hjælp (fx opholdet på

tænke, at det ikke vil give mening at ringe til en

krisecenter) til en mere almindelig hverdag med egen

hjælpelinje, da de har brug for meget mere end at

bolig.

snakke med nogen, eller at de ikke vil tage på
krisecenter, da dette ikke løser problemet med deres
økonomi. Af samme årsag er der behov for tilbud til
kvinderne, der tager hånd om deres samlede situation
med alt, hvad den måtte indebære.
”Og det viste sig også, da jeg så kom på krisecenteret,
der var der jo skrækkeligt mange mennesker, der blev
sat i sving omkring det her” – citat fra kvinde
Mange kvinder har erfaret, at de på krisecenteret har
fået adgang til en helhedsorienteret hjælp og ikke
mindst, at krisecenteret har kunnet sætte dem i
forbindelse med de rette instanser, når problematikker
ligger udenfor hvad krisecenteret selv kan håndtere.
Muligheden for en helhedsorienteret hjælp på fx
krisecenteret har imidlertid ikke været kendt for
kvinderne forud for opholdet, hvilket peger på et behov
for bedre oplysning til kvinderne om, hvad de forskellige
tilbud til voldsudsatte indbefatter.
STØTTE I EFTERVÆRN
Flere kvinder fortæller i interviews, at en vedvarende

”Jeg var meget i tvivl, da jeg var på krisecenter. Hvornår
skal man flytte? Min sag var jo hverken helt eller halvt
færdig. Men jeg var så heldig, at jeg havde et efterværn,
der stod klart. Det startede nærmest ugen efter jeg
flyttede” - citat fra kvinde
Kvinder fortæller, at det tager lang tid at få det bedre og
kan kræve støtte gennem længere tid. Nogle kvinder
fortæller, at de i denne overgang flere gange har været i
risiko for at gå tilbage til voldsudøveren, og at det på disse
tidspunkter har været afgørende, at de havde støtte til at
fastholde deres beslutning om at forlade voldsudøveren.
En længerevarende støtte er særligt vigtig for kvinder
uden netværk, med begrænsede sprogkundskaber,
og/eller manglende kendskab til det danske system. Fx
fortæller en kvinde, at en kontaktperson gennem en
længere periode var afgørende for, at hun kunne begynde
en selvstændig hverdag. Hun fik bl.a. støtte til barnets
start i vuggestue, til at læse og besvare breve fra
kommunen og til at håndtere forældremyndighedssagen.
“Min kontaktperson har været en kontinuerlig støtte for
mig, siden jeg flyttede fra krisecenteret, og hun hjælper

støtte og hjælp er afgørende for at få det bedre og

mig stadig, når jeg har brug for det. Jeg er ikke god til

begynde at kunne trives i dagligdagen.

dansk, og jeg ved ikke så meget om Danmark, så jeg har

Der peges på vigtigheden af, at kvinder gives mulighed

brug for nogen, der kan hjælpe mig” – citat fra kvinde

for efterværnstilbud, hvor nogle kan have behov for
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METODEAPPENDIKS
DATAINDSAMLINGSPROCESSEN
Alle kvindekrisecentre i Danmark blev i juni 2020
inviteret til at deltage i undersøgelsen. Krisecentrene fik

Spørgeskemaet er kvalificeret af krisecentrene, hvor
repræsentanter fra fire krisecentre samt fra LOKK og
Mary Fonden har bidraget i udviklingen af skemaet.

tilsendt information om undersøgelsen og materialet til

Data fra spørgeskemaundersøgelsen er indsamlet idet

spørgeskemaundersøgelsen pr. e-mail. Herefter blev alle

elektroniske dataindsamlingsredskab SurveyXact. Det

krisecentre kontaktet telefonisk ca. to uger senere som

har været muligt for kvinderne at udfylde

opfølgning på invitationen til undersøgelsen og for at

spørgeskemaet digitalt eller i en papirversion, hvor en

indhente kontaktoplysninger på krisecentrets tovholder

medarbejder fra krisecentret efterfølgende har indtastet

i relation til undersøgelsen.

besvarelsen i SurveyXact.

Gennem undersøgelsesprocessen har det været
tilstræbt at være i dialog med krisecentrenes tovholdere
ca. hver anden måned for løbende at opfordre til
krisecentrets deltagelse og for at få indblik i eventuelle
udfordringer i forhold til besvarelse af spørgeskemaer
og krisecentrets deltagelse. Kontakten til krisecentrene
har vekslet mellem henvendelse pr. e-mail og pr. telefon
til tovholderen. Krisecentrene er desuden løbende
blevet bedt om at udfylde og indsende frafaldsskemaer
for kvinder i målgruppen, som ikke har haft mulighed
for at besvare spørgeskemaet.
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

KRISECENTRENES DELTAGELSE
Krisecentrene har generelt været opbakkende i forhold
til undersøgelsen. I nedenstående tabel gives et overblik
over krisecentrenes deltagelse. Af de 70 inviterede
krisecentre har 55 sagt ja til at deltage i undersøgelsen.
Der er således 15 krisecentre, som ikke har deltaget i
undersøgelsen. Heraf har otte krisecentre sagt direkte
nej til at deltage, mens de resterende syv krisecentre
enten ikke har responderet på de løbende henvendelser
om undersøgelsen eller er nyetablerede krisecentre.
Af de deltagende krisecentre har 31 bidraget med
spørgeskemabesvarelser fra kvinder i målgruppen, og

Den primære datakilde i undersøgelsen er

26 har indsendt frafaldsskemaer. Nogle krisecentre har

spørgeskemabesvarelser fra kvinder, der opholder sig

bidraget med både spørgeskemabesvarelser og

på et kvindekrisecenter og som har været udsat for vold

frafaldsskemaer, mens andre kun har deltaget ved at

i forbindelse med den seneste graviditet og/eller indtil

udfylde frafaldsskemaer. Desuden er der otte af de

barnet er 2 år.

deltagende krisecentre, som ikke har haft kvinder i
målgruppen i undersøgelsesperioden.
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Tabel. Oversigt over krisecentrenes deltagelse

Flere krisecentre fortæller, at de sideløbende deltager i

STATUS

ANTAL

Inviterede krisecentre

70

Deltagende krisecentre

55

Krisecentre, der har indsendt
spørgeskemaer

31

Krisecentre, der har indsendt
frafaldsskemaer

26

Krisecentre, der ikke har haft
målgruppen i perioden

8

flere undersøgelser, og at de derfor har begrænsede
ressourcer til at indgå i undersøgelsen. Under COVIDpandemien oplever flere, at dette er blevet udfordret
yderligere. Desuden har der nogle steder været
udskiftning i kontaktpersoner og ledelse, hvilket også
kan have indflydelse på at fastholde opmærksomheden
på undersøgelsen gennem hele perioden.
ÅRSAGER TIL FRAFALD BLANDT KVINDER
Krisecentrene er løbende blevet opfordret til at

Gennem dialogen med krisecentrene kan det ses, at

registrere frafald for de kvinder, som er i målgruppen,
men som af forskellige årsager ikke har deltaget i
undersøgelsen. Som det fremgår af nedenstående tabel,

medarbejderne på nogle krisecentre oplever, at

er der i alt registreret 93 frafald.

udfyldelse af spørgeskemaet skaber en ramme for en

Årsagerne til at kvinder ikke har deltaget i

dybdegående samtale om kvindens voldsoplevelse, og

undersøgelsen handler især om, at kvinderne var på

nogle kvinder bliver gennem udfyldelse af skemaet

krisecentret i kort tid, eller er fraflyttet inden

mere bevidste om omfanget af den vold, de har været

medarbejderne havde mulighed for at præsentere

udsat for. Der er i interviewene også eksempler på

undersøgelsen for kvinden (32 kvinder). I enkelte

kvinder, der fortæller, at udfyldelsen af skemaet bidrog

frafaldsskemaer er det specificeret, at kvinden ved

til deres erkendelsesproces, hvilket bl.a. indebar, at

fraflytningen er rejst til hjemlandet, flyttet til et andet

kvindens skyldfølelse aftog.

krisecenter eller gået tilbage til partneren.

Nogle krisecentre giver udtryk for, at det på trods af

Desuden er der en del kvinder, der er blevet

motivation for at bidrage til undersøgelsen også er

introduceret til undersøgelsen, men som ikke har haft

meget tidskrævende at besvare spørgeskemaet. Dette

overskud til at besvare spørgeskemaet (21 kvinder), eller

kan være en årsag til frafald i undersøgelsen eller
manglende aktiv deltagelse fra krisecentret.

som ikke ønskede at deltage (15 kvinder). Enkelte
kvinder angiver specifikt, at de ikke ønsker at deltage,
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fordi de ikke vil tale om volden (4 kvinder). For nogle

datarensningen blevet valgt, at delvise besvarelser skulle

kvinder er det oplyst, at sproglige udfordringer har

udgå af datagrundlaget for rapporten af flere årsager.

været en barriere for at besvare spørgeskemaet (8

Dels har der i langt de fleste tilfælde været tale om

kvinder). Af andre årsager angives at kvinden ikke var i

delvise besvarelser med så få svar, at de ikke ville

målgruppen for et ophold på krisecenter, at kvinden

bidrage meningsfuldt til undersøgelsen. Dels har det

havde dårlige erfaringer med spørgeskemaer eller at

ikke været muligt for kvinderne at genoptage deres

kvinden fødte barnet.

besvarelse, hvorfor der var risiko for, at en kvinde, der
var blevet afbrudt i sin besvarelse, efterfølgende ville
afgive en fuld besvarelse og dermed tælle dobbelt.

Tabel. Frafaldsårsager blandt kvinder

FRAFALDSÅRSAG

ANTAL

Svarprocenten for undersøgelsen kan ikke udregnes, da
der ikke findes nogen steder, der registrerer specifikt
omkring denne undersøgelses målgruppe. Størrelsen af

Udflyttet eller kort ophold

32

Manglende overskud eller
ressourcer

21

af 2019-tal fra Danmarks Statistik vedrørende kvinder

Ønsker ikke at deltage

15

undersøgelsens opstart estimeret, at undersøgelsens

Sproglige udfordringer

8

Ønsker ikke at tale om volden

4

Ingen årsag angivet eller ’andet’

13

I alt

93

den totale population er dermed ukendt. På baggrund
med børn på krisecentre blev det dog ved
totale population i 2019 udgjorde omkring 200 kvinder.
Forudsat at andelen af kvinder i målgruppen, der årligt
har ophold på et krisecenter, er nogenlunde stabil, er
der igennem undersøgelsen opnået viden om en
betydelig del af målgruppen, da der er indkommet
besvarelser og frafaldsskemaer fra i alt 196 kvinder.
Set i forhold til den estimerede population vurderes det,
at der er opnået en tilfredsstillende mængde svar fra

DATARENS, SVARPROCENT OG VALIDITET

målgruppen til at betragte undersøgelsens resultater og
konklusioner som valide. Vurderingen understøttes af,

I spørgeskemaundersøgelsen er der opnået fuld

at de svarmønstre, som viste sig allerede tidligt i

besvarelse af spørgeskemaet fra i alt 93 kvinder og

undersøgelsen, har holdt stik, samt af en høj grad af

delvise besvarelser fra i alt 17 kvinder. Det er ved

overensstemmelse mellem viden fra undersøgelsens
kvantitative og kvalitative data.
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KVALITATIVE INTERVIEWS
Interviewene indgår i den samlede data som
supplerende til data fra spørgeskemaundersøgelsen.

interviewpersoner. LOKK har ad flere omgange taget
kontakt til krisecentrene, hvilket betød at to yderligere
kvinder ønskede at deltage i et interview.

Formålet med interviewene har været at få

Interviewene er gennemført over telefonen og har været

dybdegående beskrivelser fra kvinder, der har været

af 1-1,5 times varighed. Interviewene rammesættes af

udsat for partnervold i tilknytning til den seneste

en spørgeguide, som er udarbejdet i samarbejde med

graviditet (før, under og op til to år efter barnets fødsel).

LOKK og Mary Fonden. Interviewpersonerne har forud

Hermed bidrager interview med flere nuancer og

for interviewet modtaget information om interviewets

konkrete eksemplificeringer på undersøgelsens pointer.

indhold og om fuld anonymitet i forbindelse med

Der er i alt gennemført 6 interview. Interviewpersonerne

interviewet.

er kvinder, der enten opholder sig på et krisecenter eller

De gennemførte interview giver perspektiver fra kvinder

som tidligere har opholdt sig på et krisecenter, men som

med både etnisk dansk og anden etnisk baggrund, som

ved gennemførsel af interviewet var i efterværn.

har mellem et og fire børn, og har været på krisecenter i

Baggrunden for at inddrage kvinder, som er i efterværn,

henholdsvis Jylland, Midtsjælland og København.

har været, at kvinderne på dette tidspunkt muligvis har
voldsoplevelserne lidt mere på afstand og derfor dels
kan have mere overskud til at indgå i et interview og
dels kan reflektere tilbage på den samlede periode, hvor
kvinden oplevede volden i forbindelse med graviditeten
og barnets første to leveår.
Interviewpersonerne er rekrutteret via krisecentrene.
Der er taget kontakt til krisecentrene ad flere omgange
og på forskellig vis. I første runde er krisecentre, som
har udvist en særlig interesse for undersøgelsen, blevet
kontaktet direkte, hvilket afstedkom kontakt til seks
interviewpersoner, hvoraf det lykkedes at interviewe fire
kvinder. Efterfølgende har der løbende været dialog
med LOKK med henblik på at opnå kontakt til flere

MÅLGRUPPE OG GENERALISERBARHEDSPOTENTIALE
I læsningen af resultaterne er det vigtigt at holde sig for
øje, at undersøgelsen er gennemført blandt en
selekteret gruppe af voldsudsatte kvinder, som
opholder sig på krisecenter og derfor formodes at være
blandt de hårdest udsatte.
Med afsæt i den store mængde svar fra kvinder i
målgruppen, vurderer vi, at undersøgelsen har et stort
potentiale for generaliserbarhed blandt kvinder, der
opholder sig på et krisecenter under Servicelovens § 109
og er gravide eller har børn i alderen 0-2 år. Omvendt
bør der udvises forsigtighed med at generalisere
resultaterne til voldsudsatte kvinder, som ikke har
ophold på et krisecenter.
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