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„Vold inden for hjemmets 
fire vægge er et fælles ansvar. 

Et samfundsanliggende.  
Det er ikke en privatsag.  

Vold kan aldrig accepteres 
eller retfærdiggøres.  

Ingen ønsker at leve med  
vold, men det kan være  

vanskeligt at erkende, at  
man er udsat for eller udøver 
vold, ligesom det kan være 

vanskeligt at række ud  
og bede om hjælp. Både  
udsatte og udøvere har i  

dag mulighed for at få  
rådgivning og støtte. I bærer 

som fagpersoner en del af 
ansvaret for at pege på  

eksisterende handlemulig
heder og vise, at der er  

alternativer til volden for  
den enkelte familie.“

– Fra bogens forord
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Forord 
Af Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden, og Sine Gregersen, 
 sekretariatschef i Lev Uden Vold

”Det er tilfældigt, den støtte familien får, ud fra det kendskab medarbejde-
ren har til vold.” 

Leder af børne- og familieafdeling i ”Partnervold – kommunernes prak-
sis og indsats”, Lev Uden Vold 2019 

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre 
fagpersoner møder hver dag familier, som lever med vold. I ser måske 
tydelige tegn eller har en mistanke eller en bekymring om vold i en 
familie. Og vi ved, at mange af jer ofte rammes af professionel tvivl. 
Hvornår er en adfærd vold? Hvad skal I stille op? Og med god grund. 
For vold i familien er et komplekst område. Alligevel fylder området 
meget lidt på de relevante uddannelser. Det håber vi, at denne antologi 
kan være med til at ændre på.

Til hvert eneste forældremøde sidder mindst én mor eller far, som 
bliver udsat for vold af deres partner. I hver eneste skoleklasse sidder 
tre til fire børn, som er udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. 
Statistisk set. 

Vold i familien foregår naturligvis ikke kun i børnefamilier. Men 
ovenstående viser, hvor ofte mange af os møder mennesker udsat for 
vold. Sikkert helt uden at vide det. Vold i familien handler ikke kun 
om vold, men også om kærlighed, knuste drømme og splittede familier. 
Mange voldsudsatte kvinder og mænd fortæller om et ødelagt selvværd, 
skyldfølelse og et brændende håb om, at denne gang var sidste gang. 
Volden er ofte hele familiens største hemmelighed, og frygt, skam og 
social isolation gør det svært at få øje på volden udefra. Og endnu van-
skeligere at erkende og bryde med for den enkelte familie.
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Derfor er det afgørende, at I som fagpersoner ved, hvad I skal kigge 
efter, at I kender tegn og signaler på vold og har en grundlæggende 
forståelse for voldens kompleksitet. At I har et fælles sprog, fælles defi-
nitioner på vold og kan adskille et voldeligt parforhold fra et usundt 
forhold. Det er vigtigt, at I tør sætte ord på en bekymring, og at I møder 
familier, som lever med vold, uden fordomme og med en forståelse for 
den adfærd og de reaktioner, som volden bærer med sig. 

Vold inden for hjemmets fire vægge er et fælles ansvar. Et samfunds-
anliggende. Det er ikke en privatsag. Vold kan aldrig accepteres eller 
retfærdiggøres. Ingen ønsker at leve med vold, men det kan være van-
skeligt at erkende, at man er udsat for eller udøver vold, ligesom det kan 
være vanskeligt at række ud og bede om hjælp. Både udsatte og udøvere 
har i dag mulighed for at få rådgivning og støtte. I bærer som fagperso-
ner en del af ansvaret for at pege på eksisterende handlemuligheder og 
vise, at der er alternativer til volden for den enkelte familie. 

Viden er centralt for at opspore vold i hjemmet, og kendskab til ind-
satser er afgørende for at handle. Derfor har vi sammensat antologien 
med kapitler både fra forskning og fra arbejdet med voldsudsatte fami-
lier i praksis. 

Vores håb er, at antologien kan bidrage til at klæde kommende og 
nuværende fagpersoner på med viden om vold, forståelse af voldens 
dynamikker og give mod til at stille de svære spørgsmål og handle. I 
sidste ende for at flere familier kan blive fri af volden, og flere børn kan 
vokse op i et trygt hjem.

Rigtig god læselyst.
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Indledning 
Af Simone Anet Strunge Bodholdt, Mary Fonden, og Helene Oldrup, 
Lev Uden Vold

Hvert år bliver omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd i Danmark 
udsat for fysisk vold af en partner, og dobbelt så mange er udsat for psy-
kisk vold. Lidt over hvert sjette barn vokser op i et hjem med vold, og en 
stor del af børnene tager volden med sig ind i ungdoms- og voksenlivet. 

For både børn og voksne har det store konsekvenser at leve i et hjem 
med vold. De menneskelige omkostninger af volden er veldokumen-
terede, og forskning viser, at mennesker udsat for partnervold blandt 
andet har større risiko for at udvikle depression, angst og PTSD. Volds-
udsatte har psykosomatiske symptomer, er mere isolerede og har svæ-
rere ved at passe et arbejde. Børn, der vokser op med vold, er i større 
risiko for dårlig trivsel, har sværere ved at lære og opbygge sunde 
sociale relationer. 

Vold i familien har også store samfundsøkonomiske konsekvenser. 
Danske undersøgelser anslår, at volden koster mindst en milliard kroner, 
når udgifterne forbundet med vold mod kvinder og børn opgøres. Her er 
det væsentligt at bemærke, at udgifterne til de langsigtede konsekvenser 
ved vold ikke medtaget. Vold i familien er derfor ikke kun et alvorligt 
problem for den enkelte familie, men udgør et stort samfunds problem.

Hvad bidrager antologien til?
Der er bred faglig og politisk enighed om, at vi skal blive dygtigere til at 
opspore og forebygge vold i nære relationer. Det betyder blandt andet, 
at socialrådgivere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale og andre fag-
personer, som møder familierne, i endnu højere grad skal være i stand 
til at genkende tegn på vold i familien, have indsigt i voldens mekanis-
mer og opnå kendskab til relevante indsatser. I dag er der begrænset 
fokus på vold i nære relationer på de professionsrettede uddannelser, 
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og underviserne har få undervisningsmaterialer at tage afsæt i. Derfor 
udgiver vi denne antologi, som kan bidrage til, at vold i nære relationer 
inddrages i pensum på de relevante uddannelser og efteruddannelser, 
så fagpersoner bliver bedre rustet til at støtte og hjælpe de mange fami-
lier, som lever med vold.

Hvem er antologien til?
Målgruppen for antologien er studerende på professionshøjskoler, pri-
mært socialrådgiver- og pædagogstuderende, men også sygeplejestude-
rende, lærerstuderende og politielever. Antologien kan både anvendes i 
undervisning og på kurser om vold i nære relationer og i mere generel 
undervisning om udsatte børn og voksne. Antologien samler eksiste-
rende dansk viden på feltet og belyser centrale temaer. 

Hvad indeholder antologien?
Antologien har fokus på vold i familien. Med titlen vold i familien ønsker 
vi at præcisere, at antologien har partnervold som omdrejningspunkt, 
dvs. volden mellem to voksne i en relation, som for rigtig mange begyndte 
med kærlighed. I de tilfælde, hvor parret har børn, har volden også store 
konsekvenser for børnene, og derfor indgår den vold, som børn er vidne 
til og vokser op med, også som en særskilt tematik. Det særlige fokus på 
partnervold mellem voksne gør, at antologien ikke dykker ned i f.eks. 
kærestevold og vold mod børn som selvstændige tematikker. 

Vold i familien er et særligt område inden for det sociale felt, fordi det 
historisk er vokset ud af den stigende opmærksomhed på hustruvold, 
som kvindebevægelsen skabte i 1970’erne. Netop kvinde- og krise-
centerbevægelsen og organisationer med rødder i civilsamfundet står 
forrest i indsatsen mod denne vold, og det er især fra de organisatio-
ner, at samfundet har viden om vold i familien i dag. Den viden er de 
seneste årtier suppleret af forskningsprojekter, som belyser forskellige 
problemstillinger inden for feltet. Forskningen i vold i familien er dog 
forholdsvis begrænset i Danmark og karakteriseret ved enkeltstående 
forskere spredt på forskellige forsknings- og undervisningsinstitutio-
ner. Den er ofte udført med anknytning til civilsamfundsaktører, hvil-
ket der også er flere eksempler på i denne bogs kapitler.
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Med antologien ønsker vi at samle og synliggøre nyere dansk viden 
om vold i familien til brug i en undervisningskontekst. Derfor bygger 
kapitlerne i antologien både på bidrag fra organisationer med indsat-
ser rettet mod voldsudsatte og voldsudøvere og på bidrag fra udvalgte 
forskere. 

Kapitlerne fra praksis indeholder beskrivelser af en konkret indsats 
eller metode og er udvalgt, så de repræsenterer et bredt spektrum af 
den hjælp og støtte, som familier med voldsproblematikker kan få i dag. 
Der er indsatser til kvinder og mænd, til udsatte og udøvere og både 
botilbud og ambulante tilbud. Kun enkelte specialiserede indsatser på 
området er evalueret og effektmålt, og en stor del af indsatserne bygger 
på en praksis, der er udviklet og forfinet gennem mange år. Vi har valgt 
at præsentere en vifte af veletablerede specialiserede indsatser; andre 
indsatser kunne også være valgt. I de enkelte kapitler beskriver en med-
arbejder fra organisationen den centrale indsats, metodiske indfalds-
vinkler og konkrete udfordringer og dilemmaer i arbejdet med familier 
med voldsproblematikker. 

Kapitlerne, der er baseret på forskning, tager afsæt i nyere under-
søgelser, dvs. forskningsprojekter, som er i gang, eller som er afsluttet 
inden for de seneste par år. De valgte projekter kommer fra forskellige 
discipliner, er udført på forskellige vidensinstitutioner og har forskellige 
teoretiske afsæt. Vores valg af forskningsprojekter bygger både på den 
tematiske ramme for antologien, men også på, at vi ser et behov for at 
synliggøre forskellige discipliner, teoretiske perspektiver og metodiske 
tilgange, der danner grundlag for forskningen. Det er vigtigt, fordi det 
viser, at den forskningsbaserede viden om vold i nære relationer kom-
mer fra både sundhedsvidenskab, samfundsfag, psykologi, kriminologi 
og sociologi. Der findes altså forskellige grundlæggende voldsforståel-
ser, og de teoretiske perspektiver har betydning for opfattelserne af, 
hvorfor partnervold opstår, voldens dynamik og konsekvenserne af vol-
den. 

Temaer og kapitler
Antologien er inddelt i seks overordnede temaer, som omhandler vold 
i hjemmet fra forskellige perspektiver. Hvert tema indeholder en række 
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kapitler, som går i dybden med forskning og erfaringer fra praksis i 
relation til temaet.

Antologiens seks temaer:
 � Vold i familien som fagligt felt
 � Psykisk vold – en særlig voldsform
 � Konsekvenser af vold og arbejdet med voldsudsatte
 � Forebyggelse af vold og arbejdet med voldsudøvere
 � Vold i minoritetsfamilier
 � Børns erfaringer med vold i familien

Du kan læse antologien i et stræk, men du kan også dykke ned i de 
temaer, som er særligt interessante eller relevante for dig. Hvis du 
gerne vil have et bredt overblik over feltet og det historiske afsæt, kan 
du med fordel tage udgangspunkt i de tre første kapitler. Vil du have et 
indblik i forskellige indsatser og metoder, kan praksisbidragene læses 
på tværs af temaer. På samme måde kan kapitlerne, der tager afsæt i 
forskning, læses på tværs af temaer.

Vi lægger ud med at præsentere vold i hjemmet som fagligt felt. I det 
første kapitel viser Helene Oldrup blandt andet, hvordan vold i familien 
har bevæget sig fra at være et privat anliggende til en anerkendt udfor-
dring for samfundet. Gennem de seneste to årtier er der kommet en 
bredere forståelse af vold og en mere pluralistisk opfattelse af voldens 
årsager. Det viser sig også i den hjælp og støtte, som familier med volds-
problematikker tilbydes i dag. Dermed giver kapitlet et overblik over 
udviklingen af feltet som optakt til bogens øvrige kapitler. 

De to næste kapitler præsenterer den viden, vi har om voldsudsatte 
kvinder og deres børn fra kvindekrisecentrene. Eva Berthelsen og Wil-
liam Østerby fortæller historien om det tidlige velfærdsarbejde med 
voldsudsatte kvinder og børn i perioden 1978-1990. Det var kvinde-
krisecentrene, der gjorde samfundet som sådan opmærksomhed på 
den vold, kvinder oplevede i familien, og dermed såede de første frø til 
opfattelsen af vold i nære relationer – eller vold mod kvinder – som et 
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særligt fagligt felt. Kapitlet tager afsæt i unikt historisk kildemateriale.
I kapitel 3 fortæller Trine Lund-Jensen om de voldsudsatte kvin-

der, der kommer på kvindekrisecentrene, og deres børn. Krisecentrene 
lagde tidligt vægt på at beskrive og dokumentere den vold, kvinder blev 
udsat for. Kapitlet beskriver, hvem kvinderne er, hvilken vold de har 
oplevet, og de børn, der følger med deres mor på krisecenter. 

Antologiens næste tema er psykisk vold. Det er anerkendt, at psy-
kisk vold kan have lige så skadelige konsekvenser som fysisk vold. Der 
er blandt andet påvist sammenhænge mellem at være udsat for psykisk 
vold og udvikling af angst, depression og PTSD. Vi sætter særligt fokus 
på psykisk vold, dels fordi voldsformen blev kriminaliseret i 2019 med 
en selvstændig bestemmelse, dels fordi voldsformen kan være særlig 
svær at opdage. I den danske lovgivning er psykisk vold defineret som 
handlinger, der gentagne gange over en periode udsætter en anden for 
groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, som er 
egnet til at styre den anden. Lovgivningen er i første omgang relevant 
for politi og retsvæsen, men er også aktuel for det sociale område, her-
under sundhedsvæsenet og børne- og familieområdet. Lev Uden Vold 
har udarbejdet en socialfaglig definition af psykisk vold, som omfat-
ter et kontinuum af psykisk voldelige handlinger. Definitionen er tænkt 
anvendt i et forebyggende perspektiv og i den sociale sektor. 

De to kapitler under temaet beskæftiger sig med den alvorligste 
psykiske vold. I kapitel 4 giver Mai Heide Ottosen en introduktion til 
fænomenet psykisk vold ud fra et forskningsmæssigt perspektiv og med 
fokus på køn. Hun præsenterer den retlige bestemmelse om psykisk 
vold og i forlængelse heraf socialpsykologiske forståelser af partner-
vold, som indbefatter psykisk vold. Derudover præsenterer hun resulta-
ter fra den første omfangsanalyse af psykisk vold i Danmark og diskute-
rer udfordringerne ved at måle denne voldsform. I kapitel 5 gennemgår 
Nell Rasmussen politisager i Danmark om partnerdrab begået af en 
nuværende eller tidligere partner. Gennemgangen viser overraskende, 
at der i mange af disse sager har været psykisk vold i parforholdet, før 
drabet blev begået, men ikke nødvendigvis grov fysisk vold. 

Det tredje tema omhandler voldens betydning for den voksne volds-
udsattes sundhed og trivsel og det faglige arbejde med at behandle og 
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støtte voldsudsatte. I kapitel 6 dokumenterer Bjarne Lausten og Katrine 
Bindesbøl Holm Johansen omfanget af fysisk og seksuel partnervold i 
den danske befolkning med afsæt i en national omfangsundersøgelse 
fra 2018. I kapitlet viser de desuden, hvordan fysisk og seksuel part-
nervold hænger sammen med forringet fysisk og psykisk helbred, og 
hvordan hyppigheden af volden – ikke overraskende – har betydning 
for, hvor omfattende de helbredsmæssige konsekvenser er. 

De næste kapitler præsenterer tre forskellige indsatser rettet mod at 
støtte og hjælpe voldsudsatte. I kapitel syv beskriver Anne Zacho Møl-
ler fra krisecentret Danner deres tilbud om sikkert ophold og støtte til 
kvinder udsat for partnervold; Danner var et af de første krisecentre i 
Danmark. Jørgen Juul Jensen, Nina Haggren Nielsen, Marie Winther 
og Jan Lindell fra Mandecentret fortæller i kapitel 8 om deres tilbud til 
mænd udsat for partnervold. Mænd er en nyere målgruppe i arbejdet 
med voldsudsatte, og kapitlet beskriver særlige udfordringer i arbej-
det med målgruppen. CTI er en evidensbaseret metode til at sikre en 
god og tryg overgang fra krisecenter til egen bolig. I kapitel 9 fortæl-
ler Mette Bechsgaard om arbejdet med CTI-metoden i efterværnet på 
Odense Krisecenter.

For knap to årtier siden opstod en ny forståelse af, at voldsudøvere 
ikke kun skal straffes, men at det kan mindske risikoen for ny vold i 
parforholdet også at behandle de voldsudøvere, der er motiverede for 
at ændre deres adfærd. Det næste tema i antologien handler netop om 
behandling af voldsudøvere. Arbejdet med behandling af voldsudøvere 
i Danmark er særligt inspireret af den norske organisation Alternativ 
Til Vold (ATV), som i over 30 år har udbudt behandling til mennesker, 
der bruger aggression og vold mod deres nærmeste. I kapitel 10 præ-
senterer psykologen Per Isdal fra ATV organisationens voldsforståelse 
og giver en indføring i aggressionskontrol, som er en af ATVs behand-
lingsmetoder. I kapitel 11 beskriver Liselotte Pedersen og Anne Lippert 
fra Dialog mod Vold deres tilbud om behandling til både voldsudøveren, 
hans eller hendes partner og til eventuelle børn. 

Det femte tema omhandler vold i minoritetsfamilier. Voldsudsatte 
kvinder og mænd med minoritetsbaggrund er en særligt sårbar gruppe 
på grund af en ofte svagere erhvervstilknytning, begrænsede dansk-
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kundskaber og et ofte spinklere socialt netværk. Danske omfangsun-
dersøgelser viser, at kvinder med indvandrer- eller efterkommerbag-
grund oftere er udsat for fysisk, psykisk og seksuel vold end kvinder 
med dansk herkomst. Samtidig viser statistikker fra kvindekrisecen-
trene, at kvinder med ikkevestlig baggrund udgør omkring halvdelen 
af alle kvinder på krisecentrene. Anika Liversage belyser i kapitel 12 
de særlige dynamikker, der er på spil i etniske minoritetsfamilier. Hun 
tager afsæt i interviews med etniske minoritetskvinder fra blandt andet 
Somalia og Tyrkiet. Hun viser, at en vigtig dynamik i nogle minoritets-
familier er de store forandringer, som migrationen fører med sig. Nogle 
mænd føler, at deres position trues, og søger at fastholde dominans 
gennem vold. Ligeledes kan fattigdom og social marginalisering føre til 
stress, vrede og voldelige handlinger. 

I kapitel 13 belyser Sofie Danneskiold-Samsøe betydningen af ære i 
forbindelse med familiekonflikter. Det gøres gennem en praksisinspire-
ret case om en dreng, der udøver vold mod skolekammerater. Kapitlet 
viser betydningen af ære og kønsbaseret vold og kommer med bud på 
begreber og greb, som fagfolk kan anvende, når de skal undersøge vold 
i minoritetsfamilier. I det sidste kapitel i dette tema, kapitel 14, beskri-
ver Ellen Mollerup tilbuddet RED Safehouse, som er målrettet unge 
mænd, kvinder og par, der er udsat for æresrelateret vold. Tilbuddet 
giver ophold med beskyttelse og rummer akutpladser og overgangsbo-
liger to steder i landet.

Antologiens sjette og sidste tema handler om de børn, der vokser op 
med vold mellem forældrene. Det har store konsekvenser for børnene 
at være vidne til og vokse op i hjem med vold mellem mor og far. Volden 
påvirker deres fysiske, mentale og sociale trivsel og udvikling på kort og 
lang sigt. Og volden rammer børnene dobbelt, da deres forældre ofte vil 
være så påvirkede af volden, at børnene ikke får den støtte og omsorg, 
de har behov for. I kapitel 15 belyser Stéphanie Lyk-Jensen, hvor mange 
børn i Danmark der overværer vold i hjemmet, hvilke risikofaktorer 
der er for volden, og hvilke konsekvenser volden har for børn og unge. 
Undersøgelsen, der anvender registerdata, er den første i Danmark. I 
kapitel 16 undersøger Sofie Henze-Pedersen voldsudsatte børns følel-
sesliv på baggrund af interviews med børn, der har boet på krisecen-
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ter med deres mor. Kapitlet viser de komplekse følelser, som børn kan 
opleve i relation til nære familierelationer, mens de bor på krisecenter. 
Endelig, i det sidste kapitel beskriver Helle Dahlgaard, Annette Bugge 
Dias og Carina Bothilde Nielsen Mødrehjælpens særlige rådgivning til 
børn, der vokser op i familier præget af vold og voldsomme konflikter; 
denne rådgivning er en del af Ud af Voldens Skygge, et tilbud til volds-
udsatte mødre og fædre. 

Vold i familien er et stort og komplekst felt. Samlet giver kapitlerne et 
sammenhængende overblik over dansk forskning og praksis, som det 
ser ud lige nu. Vores håb er, at antologien vil bidrage til en mere nuan-
ceret forståelse af og et fælles socialfagligt sprog om vold i familien. Og 
at den samtidig kan medvirke til at skabe en bedre forankring af viden i 
praksis på tværs af de forskellige velfærdssektorer.
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Vold i familien 
– et fagligt felt
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Kapitel 1

Vold i familien – mod et mere 
differentieret fagligt felt 
Af Helene Oldrup

Danmark har tilsluttet sig FN’s verdensmål om en mere bæredygtig udvik-
ling; dermed har Danmark forpligtet sig til at arbejde for at stoppe al 
vold mod kvinder og piger og reducere fysisk, psykisk og seksuel vold i hele 
befolkningen. Siden slutningen af 1970’erne, hvor frivillige i kvindebevæ-
gelsen åbnede det første kvindekrisecenter Danmark, er der sket et histo-
risk skifte fra at anse vold i familien for at være et privat problem til at 
betragte det som et samfundsproblem. Dette kapitel viser, hvordan det felt, 
der  i dag ofte betegnes vold i nære relationer, har udviklet sig til at have en 
mere kompleks og nuanceret forståelse af voldelige handlinger og målgrup-
per, en mere pluralistisk forståelse af årsager og et mere differentieret og 
specialiseret hjælpelandskab. Hermed danner kapitlet optakt til og ramme 
for antologiens øvrige kapitler, der dykker ned i udvalgte temaer, problem-
stillinger og indsatser.

Gennem de seneste 40 år er der sket en grundlæggende ændring i for-
ståelsen af vold i familien. Indtil for få årtier siden blev fysisk, psykisk og 
seksuel vold i familien anset som et privat anliggende (Gordon, 1988). 
I slutningen af 1970’erne begyndte kvindebevægelsen at sætte fokus 
på vold mod kvinder, og i 1978 blev det første krisecenter i Danmark 
oprettet. Flere fulgte hurtigt efter i hele landet, og det lykkedes dermed 
kvindebevægelsen at sætte vold mod kvinder på den politiske dagsor-
den og få oprettet alternative institutioner, der gav hjælp og støtte til 
voldsudsatte kvinder i hele landet (Dahlerup, 1998). 

Mere end to årtier efter oprettelsen af det første krisecenter frem-
lagde den daværende regering i 2002 den første nationale handlings-
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plan til bekæmpelse af vold mod kvinder. Både i denne og de efter-
følgende handlingsplaner fra 2005, 2010, 2014 og 2019 blev behovet 
for indsatser og viden om vold mod kvinder – og senere vold i nære 
relationer – synliggjort som samfundets ansvar, der kræver en offentlig 
indsats. 

Det er kendetegnende, at feltet har udviklet sig i et samspil mellem 
krisecenterbevægelsen, andre civilsamfundsorganisationer, myndighe-
der på lokalt og nationalt niveau, forskning, politikere og medier. Der 
har løbende været forskellige samarbejder mellem disse aktører for at 
skabe nye indsatser, opmærksomhed på og viden om volden – blandt 
andet om voldsudøvere, voldsudsatte mænd, børn, der overværer vold, 
og psykisk vold. 

Udviklingen af feltet vold i nære relationer kan også ses som del af 
en større international udvikling. Arbejdet mod vold i Danmark er siden 
1990’erne udført som opfølgning på FN’s Konvention om afskaffelse af 
alle former for diskrimination af kvinder fra 1979 (også kaldet CEDAW) 
og senere FN’s Deklaration til afskaffelse af al vold mod kvinder (1993). 
Europarådets Konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod 
kvinder og vold i hjemmet fra 2011 (Istanbul-konventionen) understre-
ger og udvider staters forpligtelser til at arbejde med at bekæmpe vold 
mod kvinder og vold i hjemmet. FN’s børnekonvention (1991) giver 
børn ret til beskyttelse mod vold og seksuelle overgreb, og Europarå-
dets Lanzarote-konvention (2007) beskytter børn mod seksuel udnyt-
telse og misbrug. Danmark har tilsluttet sig disse konventioner og har 
dermed forpligtet sig til at forebygge og bekæmpe vold i nære relatio-
ner. 

Ratificeringen af konventionerne, de politiske handlingsplaner såvel 
som de mange aktiviteter på området vidner om, at vold i nære relati-
oner ikke længere anses for at være et privat problem, men er et sam-
fundsanliggende. Det er også konteksten for kapitlerne i denne bog: De 
udforsker temaer og præsenterer indsatser på et tidspunkt, hvor vold i 
de nære relationer er anerkendt som en samfundsmæssig udfordring. 

Mod en mere nuanceret voldsforståelse
Definitioner og forståelser er vigtige, fordi de har betydning for, hvilke 
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indsatser der anses som nødvendige (Breckenridge, Rees, Valentine & 
Murray 2015). Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at defi-
nitioner er dynamiske afgrænsninger, som må revideres i takt med, 
at vi opnår større viden om voldsformer og voldsmønstre, ligesom vi 
bliver klogere på betydningen af de begreber, vi bruger. For eksempel 
var begrebet husspektakler i mange år anvendt hos politiet om vold i 
hjemmet, men det blev kritiseret for at bagatellisere alvoren ved at være 
udsat for vold af partner i eget hjem (Folketinget, 2009). 

Parallelt med, at vold i familien i højere grad blev anerkendt som et 
samfundsproblem, er der sket en udvikling i forståelsen af vold, volds-
former og målgrupper. I det følgende undersøger jeg, hvordan vold i 
familien er blevet defineret og forstået over tid af nationale aktører, i 
de internationale konventioner og i forskningen. Det synliggør, at vold 
ikke er et entydigt fænomen, og at forskellige definitioner opfanger for-
skellige sider af volden, som kan være nyttige i forskellige sammen-
hænge. 

Definitioner og afgrænsninger af vold hos nationale aktører og i 
internationale konventioner

Fra begyndelsen var krisecentrene optaget af det, de i de tidlige faser 
kaldte hustruvold, og som senere blev til mænds vold mod kvinder; 
fokus var på den vold, mænd udøver i parforhold. Krisecentrene udvik-
lede hurtigt en forståelse af, at partnervold kunne antage forskellige 
former, og at de var vigtige at beskrive i årlige statistikker. Hvad der 
opgøres har udviklet sig over tid; i de seneste opgørelser af vold på kri-
secentre er kvinderne blevet spurgt om fysisk, psykisk, seksuel vold 
såvel som til økonomisk kontrol og materielle ødelæggelse (Socialsty-
relsen, 2019). Krisecentrene er senest blevet opmærksomme på den 
digitale vold, som beboerne i stadig større udstrækning er udsat for. 

De danske handlingsplaner til at bekæmpe vold i nære relationer 
viser udviklingen i de offentlige myndigheders forståelser af vold (Lev 
Uden Vold, 2019a). De to første handlingsplaner definerede vold som 
mænds vold mod kvinder (Ligestillingsafdelingen, 2005; Regerin-
gen, 2002), men i de efterfølgende handlingsplaner skete der et skifte 
mod at betegne volden som vold i nære relationer, og der kom en øget 
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opmærksomhed på forskellige undergrupper: partnervold, kærestevold 
og vold i familien (Regeringen, 2010; Sareen, 2014; Udenrigsministe-
riet, 2019). Det afspejler et skifte til en bredere forståelse af de forskel-
lige relationer, som vold kan forekomme i. 

Der er også kommet flere målgrupper til i handlingsplanerne. I alle 
handlingsplaner er kvinder, børn og unge målgruppe for initiativer, 
mens mænd som målgruppe kom til i 2010 og figurerer i de seneste 
tre handlingsplaner. Udøver har derimod indgået i alle handlingsplaner, 
men hvor det i de to første handlingsplaner var voldsudøvende mænd, 
er det voldsudøvere m/k i de senere. Der er altså i dag en forståelse af, 
at både mænd og kvinder kan være udsat og udøver.

Der er ligeledes sket en udvikling i forståelsen af voldsformer. De før-
ste tre handlingsplaner fra 2002, 2005 og 2010 taler om  fysisk og sek-
suel vold. De to seneste handlingsplaner taler også om fysisk og seksuel 
vold, men fokuserer samtidig på specifikke voldsformer, og der er sær-
lige initiativer rettet mod stalking og gensidig vold (Regeringen, 2014) 
og psykisk vold og digitale krænkelser (Udenrigsministeriet, 2019). Det 
afspejler en stigende opmærksomhed på at målrette indsatserne mod 
specifikke voldsformer. 

Der er også sket en udvikling i definitionen af vold i de internatio-
nale konventioner. I både FN’s konventioner om afskaffelse af vold mod 
kvinder, WHO’s resolution, Preventing Violence: a Public Health Priority 
(1996), og Istanbulkonventionen anvendes begrebet vold mod kvinder 
(Violence against women, VAW). Dette begreb omhandler kønsbaseret 
vold, det vil sige vold, som kvinder oplever, fordi de er kvinder, f.eks. 
børneægteskab og tvangssterilisering, eller som rammer kvinder i ufor-
holdsmæssig grad, f.eks. partnervold og seksuel vold. Begrebet rummer 
dermed både den vold, kvinder er ude for i de nære relationer, og også 
den vold, de udsættes for udenfor de nære relationer, f.eks. på arbejds-
pladser og i det offentlige rum.

Istanbulkonvention, der er den seneste konvention på området, 
omhandler som nævnt vold mod kvinder og omtaler følgende volds-
former: vold i hjemmet, stalking, seksuel vold, tvangsægteskab, skam-
fering af de kvindelige kønsdele, tvangsabort og tvangssterilisering 
(Europarådet, 2011). Herudover forstår konventionen desuden vold i 
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hjemmet som handlinger, der kan begås af nuværende eller tidligere 
partner, og ofre og udøvere kan have begge køn. Intergenerationel vold 
mellem forældre og børn eller mellem andre familiemedlemmer i for-
skellige generationer er ligeledes inkluderet. Konventionen opfordrer 
stater til at lade den finde anvendelse på andre grupper af ofre for vold 
i hjemmet, f.eks. mænd, børn og ældre. Dermed udvider den forståel-
sen af, hvem der kan være udsat for vold, i forhold til de tidligere kon-
ventioner. Eksempelvis er Danmark et af de lande, der har sat fokus på 
mænd udsat for vold.

Alle konventioner omhandler fysisk, psykisk og seksuel vold, mens 
Istanbulkonventionen også inkluderer økonomisk vold. Der er tale om 
generelle og overordnede definitioner, som rummer mange forskellige 
typer voldshandlinger og grader af grovhed.

Denne gennemgang af forskellige definitioner og forståelser af vold 
hos nationale aktører og internationale konventioner viser både fælles-
træk og variation såvel som udvikling over tid. Selvom der er en fortsat 
opmærksomhed på vold mod kvinder, ser vi altså en bevægelse mod en 
bredere og mere nuanceret forståelse af voldens former og målgrupper 
indenfor det, der i de danske handlingsplaner kaldes vold i nære relati-
oner, og som i Istanbulkonventionen kaldes vold i hjemmet. 

Termer og begreber i forskning om vold
Indenfor forskningen er der også udviklet begreber, der giver nuan-
cerede forståelser af volden, og som indfanger forskellige aspekter af 
den. I det følgende ser jeg på, hvilke begreber der bruges til at afgrænse 
de relationer, volden forekommer i, hvordan volden kan beskrives, og 
hvilke mønstre og dynamikker der kendetegner voldelige relationer. 

Begreberne vold mod kvinder og kønsbaseret vold omhandler mænds 
vold mod kvinder begået i eller uden for en nær relation og afspejler en 
forståelse af, at denne vold er funderet i strukturelle uligheder mellem 
de to køn. Begreber som vold i hjemmet, vold i familien og vold i nære 
relationer bruges om vold i de familiære relationer og omhandler vold 
mellem voksne og mellem voksne og børn.

Vold i nære relationer er en fornyelse af begrebet vold i familien. Dette 
begreb er i tråd med nyere familieforskning, som anvender begreber om 
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familien som nære eller intime relationer, og som afspejler, at de kultu-
relle og juridiske grænser for, hvad en familie er, er under forandring. 
Det ses eksemplificeret i begrebet regnbuefamilier (Miller-Perrin et al., 
2018; Morgan, 2019). Begrebet partnervold refererer til vold mellem 
personer, der indgår i en romantisk, seksuel eller formel relation, uaf-
hængigt af køn og seksualitet (Walsh, 2018). 

Forskningen arbejder også med afgrænsninger af voldens form, 
karakter og intensitet. Volden kan tage mange former, og forskningen 
har beskæftiget sig med de forskellige overgrupper af vold som fysisk, 
psykisk og seksuel vold, stalking og drab såvel som særlige voldsformer 
som fx digital vold og kontrol. Det er en vigtig pointe, at forskellige 
voldsformer ofte optræder sammen. Det vil sige, at voldelige handlin-
ger kan være multidimensionelle, hvor de væver sig ind i hinanden i 
forskellige mønstre. Fysisk vold er således blot et aspekt af en volde-
lige adfærd. Eksempelvis optræder psykisk vold typisk inden og altid 
sammen med fysisk eller seksuel vold. Samtidig har volden forskellig 
karakter, det vil sige, at den kan have forskellig grader af grovhed. For 
eksempel kan de fysisk voldelige handlinger tage form af alt fra enkelte 
lussinger over mishandling til drabsforsøg. Volden har også forskellig 
grader af intensitet og hyppighed, det vil sige, at den forekommer i for-
skellige tidslige mønstre, f.eks. enkelte gange, periodisk eller hele tiden. 
Hvor fysisk vold blot skal forekomme en enkelt gang for at forstås som 
vold, er det en særskilt pointe, at psykisk vold udøves over tid og er 
gentagende. 

En person kan være  udsat for vold i én eller flere relationer, hvil-
ket kaldes mono-viktimisering henholdsvis poly-viktimisering (Hamby & 
Grych, 2013). En kvinde kan være udsat for vold fra sin partner. Men 
hun kan også have oplevet vold fra forældre i barndommen og være 
blevet voldtaget af bekendte. Ligeledes gælder det for udøvere, at de 
kan udøve vold i en eller flere relationer, f.eks. mod deres eget barn og/
eller partner. En person kan også være både udsat og udøver – vedkom-
mende kan f.eks. have været udsat for volden i barndommen og udøve 
vold senere i livet (Volsing et al., 2018). Ligesom parforhold kan være 
kendetegnet ved, at de to parter udøver vold mod hinanden (Dokkedahl 
& Elklit, 2019). 
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Men hvilke mønstre kendetegner de voldelige handlinger? Forskere 
og praktikere har især med afsæt i erfaringer hos kvinder på krisecentre 
identificeret forskellige mønstre og dynamikker, som voldelige relatio-
ner kan have. Magt og kontrolhjulet er udviklet af Domestic Abuse Inter-
vention Project team i Duluth, Minnesota. Det er en forklaringsmodel 
baseret på kønsteori, som anvendes på krisecentre verden over. Her ses 
mandlige partneres voldsudøvelse som bestående af mange forskellige 
både fysisk voldelige og især ikke-fysisk voldelige taktikker, som de bru-
ger til at bevare magt og kontrol over deres partner (Walsh, 2018). Vol-
dens cyklus er udviklet af psykologen Leonore Walker, som på baggrund 
af samtaler med kvinder udsat for vold finder, at der er tre faser i vol-
delige forhold, som gentager sig selv: I første fase opbygges spændin-
ger, hvor den udsatte partner oplever, at hun går på æggeskaller, mens 
udøver opbygger frustrationer og måske bliver mere kontrollerende og 
truende. I anden fase udløser spændingerne sig i vold fra den voldelige 
partner. Herefter følger tredje fase, hvor udøver lover at ændre sig og 
giver den udsatte kærlig opmærksomhed. Herefter gentages cyklen og 
kan eskalere over tid (Dufree, 2018).

Endelig er der begrebet coercive control, tvangsbaseret kontrol, som 
er udviklet af sociologen Evan Stark. Her ses vold som del af en strategi, 
hvor udøver systematisk og med vilje underminerer en udsats autonomi 
og påtvinger lydighed gennem brug af vold, intimidering, isolation og 
kontrol. Denne strategi er samtidig kønnet, idet der typisk er tale om 
mandlige udøvere og kvindelige udsatte (Stark, 2007; se også kapitel 4). 

Kritikere har anført, at disse forskellige beskrivelser af voldsmøn-
stre særligt indfanger de voldelige handlinger, som kvinderne på kri-
secentre oplever, men der kan være andre typer af mønstre på spil. 
Sociologen Michael P. Johnson har udviklet en typologi, der indtænker 
den kontekst, som volden foregår i, og som har til formål at beskrive 
forskellige voldsmønstre på spil i parforholdet (Johnson, 2008). Han 
skelner mellem to hovedtyper af vold, intim terrorisme og situationel 
vold. Intim terrorisme involverer vold, der sammen med ikkevoldelige 
taktikker anvendes til at skabe et mønster af kontrol over en ikkevolde-
lig partner. Det er særligt mænd, der anvender denne voldsform over 
kvinder. Situationel partnervold er vold, der udøves i konteksten af en 
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eskalerende konflikt og ikke involverer et motiv om at kontrollere den 
anden. Volden er i stedet knyttet til situationen som udtryk for vrede og 
fjendtlighed; den er en indikator på manglende evne til at løse en par-
forholdskonflikt på ikkevoldelig vis. Denne vold udøves af både mænd 
og kvinder. Herudover identificerer Johnson to relaterede voldstyper. 
Voldelig modstand indkredser vold, der anvendes som en forsvarshand-
ling rettet mod den intime terrorismes vold og kontroltaktikker. Ende-
lig er der sjældne tilfælde, hvor begge parter anvender intim terrorisme. 
Johnson kalder dette indbyrdes voldelig kontrol. For fagfolk, der arbej-
der med personer, der er udsat for eller som udøver vold, kan John-
sons typologi fungere som værktøj til at forstå og genkende den vold, 
de pågældende er ude for eller udøver. Dog findes ikke en universalt 
accepteret måde at klassificere voldstyperne på i hverken forskning 
eller praksis (Hardesty & Crossman, 2014). 

Endelig er der begreberne æresrelateret vold og negativ social kontrol, 
som ikke omhandler parforhold, men  karakteriserer hele familier og 
sociale netværk. Begreberne anvendes om kontrollerende handlinger, 
f.eks. restriktioner i forhold til livsstil og sociale relationer, som har 
til formål at opretholde familiens ære (Danneskiold-Samsøe, Mørck & 
Sørensen, 2019; se også kapitel 13). 

Mod en pluralistisk forståelse af årsager til vold i familien 
Udover at der er kommet en stigende erkendelse af, at vold er et kom-
plekst fænomen, er der sket en udvikling mod en mere pluralistisk for-
ståelse af årsager til, at volden opstår (Skjørten et al., 2019). Forståelse 
for de mekanismer, der kendetegner de voldelige handlinger, er grund-
læggende for at kunne udvikle virkningsfulde indsatser til at bekæmpe 
vold. Spørgsmålet om årsager til voldsudøvelse er omdiskuteret, og 
der er forskellige perspektiver på mekanismerne bag volden. Forskel-
lige indsatser bygger således på forskellige forklaringsrammer, som det 
også afspejler sig i bogens kapitler.  

Arbejdet med voldsudsatte kvinder i Danmark tog tidligt afsæt i 
kønsperspektiver, fordi det kunne forklare, hvorfor kvinder i uforholds-
mæssig grad blev (og bliver) udsat for partnervold såvel som voldtægt og 
seksuel chikane.  Overordnet tager disse perspektiver afsæt i en forstå-
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else af, at mænds vold mod kvinder er formet af kønsbaserede  magts-
trukturer (Dobash & Dobash, 1980) og dermed er betinget af normer og 
værdier i samfundet knyttet til køn. Begrebet kønsstruktur kan bruges 
om forbindelsen mellem, hvad der opfattes som kvindeligt og mand-
ligt, og den ulighed, opfattelserne kan skabe. Det kan være kulturelle 
normer, der skaber og legitimerer et ulige udgangspunkt for mænds og 
kvinders handlemuligheder (Kelly, 2016). Dog kan disse teorier aldrig 
forklare voldsudøverens handlinger en til en. Dette perspektiv kan bru-
ges til at forklare, hvorfor kvinder udsættes for vold i højere grad end 
mænd, men også til at forklare, hvorfor mænd udsættes for vold. Kriti-
kere har påpeget, at det ikke forklarer, hvorfor nogle mænd ikke bruger 
vold mod kvinder, og andre gør (Walsh, 2018).

Sideløbende med udviklingen af de kønsbaserede forståelser blev der 
i familieterapien op gennem 1980’erne og 1990’erne udviklet forståel-
ser af vold i familien med afsæt i systemiske tilgange (Strauss, Gelles 
& Steinmetz, 1980). I dette perspektiv ses familien som et dynamisk 
system bestående af indbyrdes afhængige dele, der interagerer med 
hinanden. Her er det relationer, grænsesætning og kommunikations-
mønstre i det dysfunktionelle familiesystem, som skaber grobund for 
vold (Hardesty & Crossman, 2014). Det er også familiesystemet, der 
bestemmer opretholdelsen, eskaleringen eller reduktionen af vold. Der 
indgår derfor en forståelse af, at der er et fælles ansvar for volden, og 
perspektivet er kritiseret for at implicit at antage, at ofre for vold er 
medansvarlige for at opretholde volden (Walsh, 2018). 

Hvor kønsperspektiverne har afsæt i de samfundsmæssige kontek-
ster, og det systemiske perspektiv i den familiære kontekst, anvendes 
der inden for psykiatri, psykologi og særligt psykotraumatologi indi-
vidorienterede perspektiver, hvor personlighedsforstyrrelser og psyki-
atriske lidelser kædes sammen med en øget risiko for voldshandlinger 
(Elklit et al., 2018; Miller-Perrin et al., 2018). Dette perspektiv kan dog 
ikke forklare vold i familier, hvor ingen af familiemedlemmerne har 
psykiske lidelser.

Et andet psykologisk perspektiv er betydningen af opvækst og social 
læring, som ser vold i nære relationer som tillært. I denne forståelse 
lærer børn, hvordan de skal behandle andre ved at observere og imi-
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tere den måde, deres forældre og omsorgsgivere behandler dem selv og 
andre på (Bandura, 1977; Barnett et al., 2010). Teorien hævder, at børn, 
der eksponeres for vold i familien, har større risiko for selv at udøve 
vold som voksne. Denne sammenhæng gælder særligt, hvis barnet kan 
se, at udøveren belønnes for brug af vold, for eksempel ved at opnå 
magt og kontrol i familien. Imidlertid kan teorien ikke forklare, hvorfor 
personer, der ikke har været eksponeret for vold i barndommen, udøver 
vold senere i livet, eller hvorfor personer, der har været eksponeret for 
vold i barndommen, ikke udøver vold. En dansk undersøgelse udført 
blandt udøvere i behandling viser, at 74 % af udøverne rapporterede, 
at de havde oplevet vold i løbet af deres barndom (Volsing, Schmidt & 
Kristensen, 2018).

Endelig er vold i nære relationer blevet knyttet sammen med social 
marginalisering og forhold som fattigdom, arbejdsløshed, negative livs-
begivenheder og opvækst i udsatte boligområder. Selvom studier viser, 
at vold foregår i alle samfundslag, så er det også veldokumenteret både i 
internationale og nordiske undersøgelser, at der er en overhyppighed af 
udsatte for vold og udøvere af vold blandt økonomisk og socialt udsatte 
(Miller-Perrin et al., 2018; Ottosen et al., 2018).

De teoretiske perspektiver viser, at årsagerne til voldsudøvelse er 
komplekse. Den social-økologiske model, der anvendes af WHO som 
afsæt for udvikling af indsatser (Heise, 1998; Krug et al., 2002), forsø-
ger netop at samle forklaringer på forskellige niveauer, se figur 1.1. Her 
ses vold som et multifacetteret fænomen, der forekommer i et kompleks 
samspil mellem faktorer og forhold på forskellige niveauer: i samfun-
det, nærmiljøet, relationer og hos individet. På hver af de forskellige 
niveauer findes drivkræfter og barrierer for volden, der samtidigt inter-
agerer. 

Figur 1.1 viser et udsnit af de faktorer, der er påvist at have betyd-
ning for, om vold i nære relationer udvikler sig. Over tid er den soci-
al-økologiske model blevet udvidet, efterhånden som forskningen har 
nuanceret og fundet nye sammenhænge. Modellen kan dog ikke for-
klare, hvorfor vold opstår i en konkret situation, men ikke i andre lig-
nende situationer.

Forklaringer af vold i nære relationer er også inspireret af ny teo-
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riudvikling. Det responsbaserede perspektiv er optaget af, hvordan 
udsatte, udøvere og vidner responderer på voldshandlingerne, og af den 
respons, som myndigheder og hjælpeindsatser tilbyder. Omgivelsernes 
respons har betydning for, hvordan voldelige handlinger forstås og får 
legitimitet og dermed for, om volden gentages, eller om den hindres 
(Hydén, Gadd & Wade, 2016; Wade, 1995).  

Endelig bør forståelser af vold i nære relationer indbefatte et inter-
sektionelt perspektiv (Renzetti, Edleson & Bergen, 2017; Skjørten et 
al., 2019). Begrebet intersektionalitet blev udviklet af juristen Kimber-
ley Crenshaw som en påpegning af, hvordan vold mod afroamerikanske 
kvinder havde en anden betydning end for hvide amerikanske kvinder 
i form af f.eks. de fordomme og chikane, de mødte (Crenshaw et al., 
1991). Hendes argument går på, at den sociale verden er erfaret gen-

• Ung alder 
• Alkoholmisbrug 
• Depression 
• Personlighedsforstyrrelser 
• Ringe uddannelse • Lav indtægt 
• Overværelse af eller udsat for vold som barn

• Svage sanktioner overfor vold 
• Fattigdom
• Ringe social kapital

• Parforholdskonflikter 
• Ustabilt parforhold 
• Mandlig dominans i familien 
• Økonomisk pres 
• Dårlig familiefunktion

• Traditionelle kønsnormer
• Social normer, der understøtter vold

LokalsamfundSamfund Relationer Individ

Kilde: Krug et al., 2002

Figur 1 .1 . Den udviklingsøkologiske model til at forstå vold
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nem en række sociale positioner, der kan inkludere køn, social klasse, 
majoritet/minoritet, seksualitet og funktionsevne. Sådanne positioner 
interagerer med hinanden og har forskellig betydning for forskellige 
grupper. I en dansk kontekst er begrebet f.eks. anvendt til at forklare, 
hvordan familiestruktur kan have en betydning for vold i en familie 
blandt indvandrerfamilier (se f.eks. kapitel 12). Intersektionalitetsper-
spektivet er også blevet anvendt i studiet af udøvers handlinger (Got-
tzén, Bjørnholt & Boonaier, 2020). 

De præsenterede perspektiver viser teoretiske hovedspor i forståel-
sen af årsagerne til, at nogen udøver vold mod en partner. De går igen i 
nogle af bogens kapitler, som også inddrager andre perspektiver. 

Omfang af vold i nære relationer i Danmark
Det er begrænset, hvad der findes af forskning i vold i familien i Dan-
mark (Nordisk Ministerråd, 2005), men et gennemgående fokus siden 
2002 har været at dokumentere omfanget af vold. Omfangsundersø-
gelser er vigtige, idet de dokumenterer, at vold er et betydeligt sund-
hedsproblem. Siden begyndelsen af 1990’erne har skiftende regeringer 
igangsat undersøgelser af omfanget af vold i hjemmet i befolkningen 
som helhed, udført af Justitsministeriet (Balvig, Kyvsgaard & Pedersen, 
2018), Socialforskningsinstituttet (nu VIVE) (Christensen & Koch-Niel-
sen, 1992) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF). Udover omfangs-
undersøgelserne anvendes i stigende grad registerdata i analyser af 
partnervoldt (Christoffersen et al., 2013; Helweg-Larsen & Frederiksen, 
2007; Christoffersen, 2010; Oldrup et al., 2016).

Siden 2002 har SIF gennemført landsdækkende omfangsundersø-
gelse af partnervold ca. hvert fjerde år blandt voksne kvinder og mænd 
(Helweg-Larsen & Larsen, 2002; Helweg-Larsen & Frederiksen, 2007; 
Helweg-Larsen, 2012). Den seneste undersøgelse fra 2018 viser, at 1,6 
% af alle kvinder og 0,8 % af alle mænd angiver at være udsat for fysisk 
vold fra en partner det seneste år (Deen et al., 2018; se også kapitel 6). 
En tilsvarende omfangsundersøgelse viser, at 3,9 % af kvinder og 1,2 % 
af mænd angiver at være ude for psykisk partnervold (Ottosen & Øster-
gaard, 2018; se også kapitel 4). Samme undersøgelse viser, at henholds-
vis 0,55 % mænd og 0,94 % kvinder blev presset eller tvungen til sex af 
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deres partner eller ekspartner. Gennemgående dokumenterer under-
søgelserne, at kvinder hyppigere er udsat for partnervold end mænd. 
Omfang af fysisk vold mod kvinder har været på samme niveau siden 
2005, mens der er en stigning i omfang af vold mod mænd. Om stignin-
gen er reel eller udtryk for stigende åbenhed, er imidlertid ikke klart.

SIF og Socialforskningsinstituttet har fra begyndelsen af 1990’erne 
også udført omfangsundersøgelser af børn og unges udsathed for vold 
(Christensen, 1992; Helweg-Larsen, 2006; Helweg- Larsen & Larsen, 
2002). Den seneste undersøgelse er gennemført af SFI (nu VIVE) blandt 
unge i 8. klasse i 2016 og viser, at 17 % af alle børn i 8. klasse er udsat 
for fysisk vold i hjemmet det seneste år. Det er altså omkring en sjette-
del af alle unge, der oplever vold. Omkring en tredjedel af disse har også 
været udsat for vold tidligere i livet og har dermed vold som et længe-
revarende vilkår i deres liv (Oldrup et al., 2016). 

Indsatser i forandring 
Indsatsen mod vold i familien har udviklet sig gennem de seneste årtier 
og er overordnet blevet mere differentieret. Den kan opdeles i tre typer: 
indsatser til voldsudsatte, indsatser til voldsudøver, samt retssystemets 
betydning; de behandles i det følgende. Der har været mindre syste-
matisk fokus på forebyggelse af partnervold, men relevante tiltag er en 
hotline til borgere berørt af vold og til fagfolk, juridisk rådgivning til 
udsatte for vold og til fagfolk, kampagner rettet mod at skabe hold-
ningsændringer og information om vold samt – i begrænset grad – 
styrkelse af fagfolks kompetencer (Lev Uden Vold, 2019). 

Ser vi på indsatsen til voldsudsatte, er der særligt i løbet af de sene-
ste to årtier sket en stor udvikling. Fra slutningen af 1970’erne og op 
gennem 1980’erne og 1990’erne var krisecentrene stort set det eneste 
sted med en indsats til voldsudsatte kvinder. Fra begyndelsen tilbød de 
sikkert ophold; først i 2004 blev den første selvstændige bestemmelse 
indført i serviceloven om kvindekrisecentrene i form af §93a, nu §109. 
Den lovfæstede kvinders ret til – uden henvisning fra hjemkommunen 
– at tage ophold på krisecenter, hvis de er udsat for vold eller oplever 
en lignende familiekrise. I 2000’erne opstod en stigende erkendelse af 
behovet for at støtte kvinderne med at etablere et liv efter opholdet, 
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og krisecentrene begyndte at etablere efterværnstilbud (Christensen, 
Lindstrøm & Mølholt, 2010). Det tydeliggjorde også behovet for samar-
bejde mellem kommuner og krisecentre, idet kvinderne havde brug for 
støtte til at koordinere kontakten mellem de forskellige myndigheder 
efter opholdet. Der blev etableret ordninger med rådgivning for kvinder 
på krisecenter i kommunalt regi, og den koordinerende rådgivning for 
kvinder blev en del af servicelovens §109 i 2009. 

Der er ligeledes udviklet nye typer af indsatser til at støtte og hjælpe 
voldsudsatte, og der er tendenser mod specialisering og differentiering 
af tilbud. For eksempel retter enkelte krisecentre sig mod særlige mål-
grupper som f.eks. kvinder med misbrug, voldsudsatte mænd og både 
mænd og kvinder udsat for æresrelateret vold og social kontrol. Der er 
også kommet specialiserede ambulante indsatser, der skal støtte både 
voldsudsatte kvinder og mænd med at bryde med volden eller etablere 
et liv efter volden. Nogle ambulante tilbud er rettet mod særlige volds-
former som stalking, seksuel vold og æresrelateret vold. 

Disse tilbud er stort set alle oprettet i regi af krisecentre og NGO-or-
ganisationer, og feltet er kendetegnet ved at have udviklet sig og fortsat 
eksistere uden for det offentliges regi. Dog drives flere krisecentre af 
kommunerne, men der er få specialiserede indsatser til udsatte i kom-
munalt regi (Lev Uden Vold, 2019b). Ambulante tilbud på både krise-
centre og hos NGO-organisationer har været baseret på midlertidige 
bevillinger, men nogle kom på finansloven i 2020. Indsatsen på krise-
centre og ambulante tilbud er i stigende grad blevet professionaliseret 
og bygger nu på ansatte og uddannede medarbejdere fremfor frivillig-
hed. Det er sket i erkendelse af, at voldsudsattes behov er komplekse, 
og at de psykologiske skadevirkninger er alvorlige, hvilket stiller større 
krav om kompetencer og viden (Christensen et al., 2010). 

Ser vi på indsatsen overfor børn, giver serviceloven  myndighederne 
en særlig forpligtelse til at beskytte børn, og fagfolk har skærpet under-
retningspligt. Ifølge Overgrebspakken fra 2013 skal kommunerne høre 
børn ved mistanke om vold og overgreb, og de skal opspore og håndtere 
børns mistrivsel og oplevede overgreb tidligt. I 2013 blev fem børne-
huse oprettet i regionerne med den opgave at give børn udsat for vold 
og overgreb en kvalificeret og skånsom indsats på et børnevenligt sted. 
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Herudover har børn har ifølge serviceloven ret til psykologhjælp, når 
de er med mor på krisecenter. I både kommunalt og privat regi findes 
der lovende specialiserede indsatser til børn og unge udsat for vold og 
overgreb, men indsatserne er vokset frem lokalt, og der er kun sparsom 
generel viden om dem (Strandby et al., 2017; se f.eks. kapitel 17). Ind-
satsen til børn udsat for vold har derfor udviklet sig både i de speciali-
serede indsatser i privat og kommunalt regi. 

Til voldsudøvere blev der påbegyndt en indsats i 2002. Der var inte-
resse for at støtte voldsudøvere i at ændre handlemønstre for derved 
at bryde den voldelige adfærd, så den ikke gentages i nye parforhold 
eller går i arv (Hansen & Øboe, 2004). De første år var dette tilbud 
rettet mod mandlige voldsudøvere, men kvinder kan nu også mod-
tage behandling. En af de to organisationer, der tilbyder behandling af 
udøver, Dialog mod Vold, har et par- og familieorienteret perspektiv 
og tilbyder behandling til udøver, partner og evt. børn. Der findes kun 
enkelte specialiserede indsatser til udøvere i kommunalt regi (Lev Uden 
Vold, 2019b). Som med indsatserne til voldsudsatte går indsatserne her 
også i retning af differentiering. 

Voldsudøvelse er en lovovertrædelse og derfor reguleret via retssy-
stemet. Fysisk vold er kriminaliseret i straffelovens §§ 244 og 245 og 
altså ikke særligt i relation til vold i nære relationer. Herudover har 
straffeloven bestemmelser om strafbare trusler, frihedsberøvelse og 
såkaldt ulovlig tvang, som kan være relevante i sager om vold i nære 
relationer. Dog er psykisk vold, som begås i nære relationer, selvstæn-
digt kriminaliseret i straffelovens § 243 fra 2019. Herudover har politiet 
mulighed for at træffe afgørelse om udstedelse af tilhold og bortvisning 
fra eget hjem. Udstedelse af tilhold bruges, men bortvisning fra eget 
hjem er en mulighed, der sjældent tages i anvendelse (GREVIO, 2017). 
Politiet indførte for få år siden systematiske risikovurderingsværktøjer 
i sager om vold i familien. 

Hvad angår forholdet mellem børn og forældre, reguleres det bl.a. 
gennem forældreansvarsloven. Revselsesretten blev afskaffet i 1997, 
hvorefter vold mod egne børn er en kriminel handling i henhold til 
voldsbestemmelserne, som er omtalt oven for. Familieretshuset har 
inden for de seneste par år haft øget fokus på at identificere sager om 
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vold og overgreb, og med lov om familieretshuset per 1. april 2019 er 
der indført obligatorisk sagsvisitation, så sager om vold behandles i det 
særlige familieretlige udredningsspor efter §7.  

Afslutning 
Kapitlet har givet en oversigt over fremvæksten af vold i nære relationer 
som et særligt fagligt felt siden 1970’erne. I det tidsrum er der kommet 
mere nuancerede definitioner af vold, flere målgrupper og forskellige 
årsagsforklaringer. Det har givet os et sprog for og større forståelse af 
vold, men også tydeliggjort, at det er et komplekst fænomen. Der er 
også et langt mere differentieret hjælpelandskab, som stiller flere krav 
til, at fagpersoner giver den rette hjælp og støtte og henviser til den 
velegnede indsats. Samtidig viser omfangsundersøgelser, at antallet af 
voldsudsatte ikke er blevet mindre, og der er derfor brug for, at feltet 
udvikler sig. Organisationer i hjælpelandskabet er fortsat optaget af at 
skabe og drive indsatser til de mange voldsudsatte og voldsudøvende 
borgere, der ikke får hjælp og støtte. Samtidig er det nødvendigt at opnå 
mere viden om de voldsudsatte og udøverne af vold, så indsatserne bli-
ver så målrettede som muligt. Det er ligeledes nødvendigt både at få 
mere viden om virkningsfulde indsatser og evaluere indsatsen i de sek-
torer, der møder borgere, som udsat for vold. Det gælder indsatser til 
voldsudsatte og voldsudøvere, men også den forebyggende indsats og 
den indsats, der sker i retssystemet.
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Kapitel 2

Det tidlige danske velfærds-
arbejde med voldsudsatte 
kvinder og børn 1978-1990
Af Eva Bertelsen & William Østerby Sørensen

 

De danske kvindekrisecentre er født i en tid, hvor kvindebevægelsen kæm-
pede for at sætte vold mod kvinder på den politiske dagsorden. I dag er det 
en selvfølgelighed, at kvinder, der bliver slået af deres partner, modtager 
offentlig hjælp og støtte, men for bare 40 år siden var det en kamp at få 
synliggjort og overbevist det omgivende samfund om, at kvinder blev slået 
og voldtaget af deres mænd, og at det var et problem, der kaldte på sam-
fundsmæssig involvering. 

Dette kapitel vil med beskrivelser af etableringen af kvindekrisecen-
terbevægelsen, det tidlige arbejde med de kvinder, der søgte hjælp, 
samt centrenes fortløbende vidensproduktion beskrive institutionali-
seringen af det danske velfærdsarbejde med voldsudsatte kvinder og 
børn. Det karakteriserer dette tidlige arbejde, at det var famlende og 
måtte udvikles på baggrund af de erfaringer, de involverede i arbejdet 
løbende gjorde sig i møderne med voldsudsatte kvinder og sidenhen 
børn. Denne nødvendige erfaringsbaserede tilgang løber som en rød tråd 
gennem kapitlet. Bidraget omhandler overvejende tiden fra 1978 til 
1990. Der er dermed lagt fokus på at fremstille og karakterisere opkom-
sten af og ikke udviklingen i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. 
Selvom 1978-1990 er mange år siden, etableredes i denne periode orga-
niseringer og rutiner, som stadig præger feltet i dag – enten som over-
leveret praksis eller som en organisering, man ønsker at bryde med. 
Dette vil reflekteres i slutningen af bidraget, men afspejler sig også i 
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andre af antologiens bidrag, der i højere grad har fokus på nutidige 
beskrivelser af praksis.

Bidraget baserer sig på empiri produceret over en næsten treårig 
periode og indbefatter arkivmateriale fra Dannerarkivet i Aarhus samt 
samtaler med historiske og aktuelle praktikere og andre, der har præget 
feltet. Dannerarkivet, der dækker perioden fra besættelsen af Danner-
huset (1979) til omkring 2008/09, indeholder forskelligartet materiale 
om både Dannerhusets og feltets historie: om besættelsen, politikker, 
pjecer, fem kasser med håndskrevne dagbøger ført dagligt siden 1980 i 
kinabøger af de frivillige, der har haft dagens vagt i krisecentret, møde-
referater en masse, organisationsdiagrammer, materialer fra semina-
rer og konferencer, korrespondance og ansøgninger om bevillinger til 
projekter og personale, plakater, håndskrevne noter og meget mere. 
Materialer og referater fra landsdækkende seminarer og konferencer 
udgør det primære arkivmateriale i denne fremstilling. Det betyder, at 
det materiale, der omhandler feltet generelt og ikke Dannerhuset speci-
fikt, har været prioriteret. Dog trækker afsnittet om De første indsatser 
overvejende på materiale om Danner, simpelthen fordi det er det mate-
riale med tilstrækkeligt tætte beskrivelser, vi har til vores rådighed. Der 
henvises til specifikke kilder i teksten, når der citeres, og ellers er histo-
riefremstillingen baseret på læsninger på tværs af materialet.

Kvindekrisecenterbevægelsen etableres 
Verdens første kvindekrisecenter blev oprettet i 1971 i London af Chi-
swick Women’s Aid (Skjørten m.fl., 2019), og i Danmark oprettede 
kvindebevægelsen i Ringsted i 1978 det første danske kvindehus, der 
modtog kvinder i krise. Den offentlige danske debat om behovet for 
et beredskab til at hjælpe voldsramte kvinder blev dog for alvor sat i 
gang, da 300 kvinder fra 20 forskellige kvindeorganisationer, herunder 
Joan-Søstrene og Rødstrømperne, den 2. november 1979 besatte Dan-
nerhuset på hjørnet af Gyldenløvesgade og Nansensgade i København. 
Dannerhuset skulle over de næste årtier komme til at spille en væsentlig 
rolle i etableringen af et offentligt beredskab til kvinder, der lever med 
vold, særligt ved at sætte spot på problematikken i den brede offentlig-
hed. I tiden efter besættelsen fulgte der for Dannerkvinderne en kamp 
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for at legitimere behovet for det kvindehus, de var i gang med at skabe. 
Kampen for huset kulminerede i, at Dannerkvinderne i 1980 med mid-
ler fra to landsindsamlinger købte huset af det entreprenørfirma, der 
havde planer om at nedrive det. 

Efter erhvervelsen af huset meldte grupper af kvinder fra hele landet 
deres ankomst. Disse ville høre mere om Dannerkvindernes politiske 
idéer samt deres arbejde med kvinderettigheder og vold mod kvinder. 
Flere grupper vendte inspirerede hjem og påbegyndte arbejdet med at 
etablere lokale kvindekrisecentre baseret på de samme ideer om sam-
fund, køn og vold. Trods forskelle kvindegrupperne imellem var der 
grundlæggende enighed om en fælles sag: at mænds vold mod kvinder 
er grundet i ulighed mellem mænd og kvinder, og at det er et problem, 
der skal løses af samfundet og ikke af den enkelte kvinde privat. Denne 
grundlæggende enighed om sagen var ikke udelukkende Danners for-
tjeneste, men også et udtryk for en tid, hvor kvindekampen og kvinde-
bevægelsen havde en særlig slagkraft og samlende karakter.

I 1981 blev det første landsmøde for kvindekrisecentre afholdt med 
deltagelse af krisecentergrupper fra 11 byer rundtom i Danmark samt en 
gruppe fra Kristiansand i Norge. Dette første møde blev primært brugt 
til at udveksle erfaringer, men også muligheden af at formulere et fælles 
arbejdsgrundlag for alle kvindekrisecentre i Danmark blev diskuteret. 
Allerede i 1982 kunne et landsseminar afholdt i Dannerhuset samle 170 
repræsentanter fra 25 eksisterende og forberedende kvindekrisecenter-
grupper landet over. Indtil efteråret 1982 foregik disse møder halvår-
ligt, og fra 1983 årligt i oktober. Landsseminarerne blev det samlende 
forum, hvor landets kvindekrisecentre mødtes for at udveksle erfarin-
ger og diskutere alt fra kvinders retsstilling i relation til skilsmisse og 
sociale ydelser over porno og incest til økonomisk sikring af de kvin-
dekrisecentre, der var lukningstruede på grund af lokale myndigheders 
manglende vilje til at stille huse eller finansiering til rådighed. På lands-
seminariet i 1983 blev et fælles arbejdsgrundlag vedtaget. Her formule-
rede bevægelsen, hvordan de forstår vold mod kvinder, hvilke årsager 
de ser til volden, samt hvordan der bør arbejdes med den både forebyg-
gende og politisk. Det er en fundamental præmis for arbejdet, at den 
vold, kvinder udsættes for af deres partner, er anderledes end den vold, 
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mænd udsættes for i andre sfærer. Således formuleres det i et uddrag 
fra det fælles arbejdsgrundlag:

Forskellen mellem vold i almindelighed og vold mod kvinder lig-
ger i kønsrollepolitikken og kønsrollemønstrene. Både fysisk, psy-
kisk og social vold mod kvinder er det mest ekstreme udtryk for 
det patriarkalske samfunds undertrykkelse af kvinder. Volden 
skal bekæmpes både på det individuelle og det samfundsmæssige 
plan. Med baggrund i den kendsgerning, at krisecentrene ikke blot 
har en helbredende funktion, men også en forebyggende funktion, 
arbejder vi på det samfundsmæssige plan med at udvikle nye stra-
tegier, der kombinerer synliggørelsen af vold mod kvinder med at 
give kvinderne realistiske alternativer, så de kan undgå at blive 
ofre for vold.1

Det fælles arbejdsgrundlag afspejler både en opmærksomhed på nød-
vendigheden af at arbejde med vold på både et individuelt og samfunds-
mæssigt plan og en tidlig vilje til at samarbejde.

I 1987 blev Landsorganisationen for Kvindekrisecentre, der i de første 
år forkortedes LOK, etableret på et landsseminar, hvor grupper fra nu 30 
kvindekrisecentre var til stede. Samme år blev det vedtaget, at der skulle 
nedsættes arbejdsgrupper på tværs af centrene, hvori der i løbet af året 
kunne arbejdes koncentreret med konkrete problemstillinger knyttet til 
voldsramte kvinder og krisecentrene. Først i 1995 etablerede LOKK sig 
med bestyrelse og forkvinde, og i 2000 oprettedes et landssekretariat for 
at styrke den fælles organisering centrene imellem (Clemmesen, 2005).

De første indsatser: Kollektiver og hjælp til selvhjælp
Da Kvindebevægelsen i Ringsted den 8. marts 1978 åbnede dørene til 
landets første kvindehus, var det i lejede lokaler i en gammel skolebyg-
ning. Kvindehuset havde to rum til rådighed: et større fællesrum og et 
interimistisk køkken uden afløb og vand. I disse rum overnattede kvin-

1 Dannerhusets arkiv, KM2170A132, læg 1/15: LOKK – Landsorganisationen for 
Kvindekrisecentre i Danmark.
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der i krise. ”Men det var ikke sådan, så der var nogle dernede og passe 
på én. Så fik man en nøgle, og så kunne man lukke sig ind. Og så kunne 
man få lov til være der nogle nætter, hvis der var øretæver i luften,” 
husker en tidligere frivillig om den første tid i Kvindehuset (Wiig & 
Bruun-Christensen, 2018: 15). Fra juni til august 1980 etablerede Dan-
nerhuset en nødindlogering for voldsramte kvinder, og de tre sommer-
måneder blev til en forsøgsperiode, hvor man gjorde sig erfaringer med 
at arbejde med kvinder udsat for vold. En gruppe pædagogstuderende 
tog i 1980 vagter i ’nødløsningen’ og beskrev i et projektarbejde om 
Grevinde Danners Stiftelse, hvilke opgaver krisevagterne varetog på en 
vagt: 

Man hjælper kvinderne med alle de praktiske problemer, f.eks. 
skadestuebesøg, polititilhold og bistandskontorer – men vigtigst 
af alt er dog, at man giver sig tid til at lytte og tale med kvinderne. 
Vi føler, at de kvinder, der henvender sig her, har et enormt behov 
for aktiv lytning.2

Allerede under denne nødløsning gør man sig erfaringer med, hvem 
man kan hjælpe, og hvordan hverdagen skal organiseres. Kriteriet for 
at blive indlogeret er, at der er tale om en voldsproblematik, men erfa-
ringen viser hurtigt, at kvinder med alkohol- eller narkotikamisbrug 
og kvinder, der er psykotiske eller på anden måde så dårlige, at de har 
brug for mere hjælp og omsorg, end ressourcerne tillader på kvindekri-
secentrene, må hjælpes videre. På den måde viser en stor del af arbejdet 
som krisevagt sig at være forbundet med rådgivningsarbejde – både til 
kvinder, der indlogeres, og kvinder, der falder uden for målgruppen.

Da Dannerboligerne permanent åbner den 15. august 1981, er det 
med seks værelser (fire enkeltværelser og to dobbeltværelser), et bør-
nerum og et køkken. Kvinderne bliver indlogeret i et beboerkollektiv, 
hvor de deler køkken og bad med andre kvinder, spiser sammen og i 
praksis også passer hinandens børn, hvis nogen skal ud eller på arbejde. 
De indlogerede kvinder forventes at løse dagligdags udfordringer selv, 

2 Dannerhusets arkiv: Projektarbejde om Grevinde Danners Stiftelse, side 16.
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men hver dag starter med et køkkenmøde klokken 9.30, hvor en dag-
vagt deltager, og hvor alle praktiske spørgsmål vedrørende dagligdagen 
i boligerne diskuteres. Der er om muligt altid to dagvagter til stede i 
dagligdagen samt et skiftende antal praktikanter, f.eks. pædagog- eller 
socialrådgiverstuderende, som aflaster dagvagterne ved at tage med 
kvinderne ud af huset, når det er nødvendigt. Indsatsen baserer sig på 
hjælp til selvhjælp, altså er kvinderne med til at træffe alle beslutninger 
i forhold til egen situation. Valget af denne type indsats baserer sig på 
grundholdningen om, at hjælp til selvhjælp ”muliggør bevidstgørelse, 
udvikling og selvstændighed”.3 Det understreges ofte, at kvindekrise-
centrene ikke er institutioner, hvor kvinderne bliver gjort til klienter, 
men et sted, hvor kvinder får tilbud om fysisk trygge rammer og socialt 
samvær med andre kvinder i en lignende situation.

Det er en løbende udfordring at håndhæve principperne for hjælp til 
selvhjælp, samtidig med at visse husregler viser sig nødvendige for at 
få huset til at fungere. Dagbøger fra krisevagten i starten af 1980’erne 
bugner med historier om uro: mødre, der går på druk i 80’ernes Nyhavn 
i flere dage, mens børnene passes i kollektivet, en kvinde, der gentagne 
gange bryder ind i kælderen for at sove efter at være blevet afvist indlo-
gering. Med tiden vurderer man også, at drengebørn over 13 år ikke kan 
indlogeres, da man har erfaret, at drenge allerede i den alder udviser 
tegn på at have overtaget deres voldelige fædres adfærd.

De første indsatser bar således præg af, at det faglige arbejde med 
voldsudsatte kvinder skulle oparbejdes fra bunden. Boformen gør det 
nødvendigt nøje at overveje, hvem man kan hjælpe, underforstået hvem 
der er i stand til at varetage en hverdag og dermed tage ansvar for kol-
lektivet. Hjælp til selvhjælp-ideologien, som er en tidlig udgave af det, 
man i dag ville benævne empowerment, tilsiger, at de indlogerede kvin-
der ikke er syge eller har brug for psykologhjælp eller behandling, men 
snarere har brug for informeret praktisk hjælp, der gør dem i stand til 
at tage ansvar for dagligdagen og deres eventuelle børn. 

3 Dannerhusets arkiv, KM2170A069, læg 2/3: Kampen om Grevindens Hus, 4. 
udgave, maj 1982, side 13.
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Opdagelsen af barnet som berørt af volden
Det fremgår af de tidlige dagbøger, der formidler beskrivelser af vagters 
forløb og information om beboerne med henblik på overlevering til de 
øvrige krisevagter, at målgrupperne for arbejdet i krisecentrenes etab-
lering så at sige opdages, som ’de dukker op på dørtærsklen’. At indsat-
sen mod vold i intime relationer i Danmark i udgangspunktet handlede 
om kvinder, er ganske enkelt et resultat af, at forslåede og terroriserede 
kvinder dukkede op ved krisecentrenes hoveddøre. 

Den anden målgruppe, man begyndte at arbejde med, var de børn, 
der flyttede ind på krisecentrene med deres mødre. Ved gennemlæs-
ning af krisevagtsdagbøgerne fra 1981 til 1982 fra Dannerhusets arkiv 
er det tydeligt, at der altid har været børn i Dannerhuset. Først som 
et slags vedhæng til de voldsramte kvinder og senere som et pædago-
gisk og psykologisk interventionsobjekt i sig selv (Sørensen & Bertelsen, 
2017). I kvindekrisecenterbevægelsens første år synes der ikke at være 
særlig opmærksomhed på børnene. Snarere optræder både børnene og 
de forhold, der vedrører dem, som praktiske elementer i hverdagen. Når 
mødre indlogeres i krisecentret, registreres børnenes navne i mange 
tilfælde ikke, heller ikke deres køn, og kun lidt oftere bliver deres alder 
noteret. En enkelt gang beskrives det ligefrem, hvordan en kvinde kom-
mer med ”børn og bagage”. Børnene bliver endvidere ofte tilføjet ved et 
plustegn eller i indskudte sætninger.

Psykolog Else Christensen, hvis pionerarbejde med børn blandt 
andet foregik i Dannerhuset i 1980’erne, var med til at ændre denne 
praksis. I en samtale med Else Christensen foretaget i 2017 beskriver 
hun den episode, der gjorde, at hun i første omgang fik øje på børnene:

[E]n dag på Danner, hvor jeg pludselig så, at mens kvinderne sad 
og talte om deres liv og alt det, de havde været udsat for (...), så 
sad børnene ved siden af og hørte det hele, og indtil da havde 
mødrene sagt, at de ikke mente, at børnene vidste noget, fordi de 
aldrig stillede spørgsmål, men det er jo et stort krav at stille til en 
femårig; at vedkommende skal stille analytiske spørgsmål, når der 
aldrig bliver talt om et emne. Så tænkte jeg: ”Jamen når de sidder 
her ved siden af og hører alt, hvad der foregår.” De var fuldstændig 
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upåvirkede, sad og legede eller sådan noget, men der var ingen 
tvivl om, at de hørte det, så tænkte jeg: ”Så skal de også tale om 
det.” Altså, det var sådan set det.

At børnene bliver synlige, handler altså om at se, at børnene hører – og 
at lade børnene tale om, hvad de hører og oplever. Det understreger 
samtidig, hvad det vil sige, når børnene ikke var synlige i begyndelsen af 
krisecentrets virke: Der manglede opmærksomhed på, at børnene også 
har oplevet volden og selv er voldsudsatte; at de med andre ord også har 
brug for om ikke andet så at tale om det. Den ovenfor beskrevne episode 
fører til, at Christensen op igennem 1980’erne etablerede en børne-
gruppe samt en børnerådgivning, hvor både børn og deres mødre sam-
men kunne få hjælp og rådgivning. Baseret på erfaringerne med børn 
og vold udgav Christensen flere vigtige udgivelser, blandt andet bogen 
”Opvækst eller overlevelse” (Christensen, 1988). Christensens systema-
tiske erfaringsbaserede arbejde har på mange måder præget det pæda-
gogiske arbejde, der i dag udføres med børn på de danske krisecentre, 
og det forhold, at der nu er et lovmæssigt krav om at tilbyde autoriseret 
psykologbehandling til børn, der flytter på krisecenter, understreger, at 
børnene fortsat bliver set.

Christensens ’synliggørelse’ af børnene illustrerer, hvordan den erfa-
ringsbaserede tilgang til arbejdet på krisecentrene har været formende 
for etableringen af mange af de målgrupper, der i dag arbejdes med 
på de danske krisecentre. Altså at målgrupperne blev til målgrupper, 
fordi nogen var engageret i arbejdet og begyndte at systematisere erfa-
ringerne om dem, der kom til deres dør, eller som i børnenes tilfælde: 
allerede var i huset.

Tidlige organiseringer af arbejdet
De tidlige krisecentre var præget af deres udspring i kvindebevægel-
sen (Dahlerup, 1998), hvorfor de var organiseret ud fra princippet om, 
at de kvinder, der brugte centrene, også skulle bestemme, hvordan de 
skulle fungere. Grupper af frivillige udgjorde grundlæggende enheder 
i krisecentrene i en såkaldt flad organisations- og beslutningsstruktur. 

I praksis betød det, at der ingen formel ledelse var i centrene, og at alle 
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beslutninger blev taget i fællesskab (og enighed) på fællesmøderne. Det 
daglige arbejde blev organiseret og varetaget af dem, der mødte op, og 
blev hovedsageligt drevet af frivillige, langtidsledige og på enkelte kvin-
dekrisecentre også professionelle. De kvinder, der blev indlogeret på 
centrene, forventedes at deltage i den daglige drift, og de blev opfordret 
til at deltage ved de månedlige fællesmøder, hvor alle frivillige og bebo-
ere kunne mødes.

Alle kvinder kunne blive frivillige krisevagter. Der var ugentlige 
indslusninger, og derefter kunne kvinderne skrive sig på vagtskemaer 
i det antal timer, de kunne afse. Aldersspredningen var mellem 17 og 
70 år, og kvinderne kom med mange forskellige uddannelses- og erfa-
ringsbaggrunde. Der var både fagprofessionelle (pædagoger, psykolo-
ger, socialrådgivere), politisk engagerede kvinder og kvinder, der selv 
havde erfaringer med vold. Mænd var af flere grunde forment adgang 
til kvindekrisecentrene. Af principielle grunde ønskede man at skabe 
et kvindehus, hvor kvinder kunne lære at udfolde sig. I forhold til kri-
secentrenes beboere ønskede man af sikkerhedsmæssige grunde ikke 
at lukke mænd ind, men man ønskede også at vise beboerne et alter-
nativ til deres liv med en voldelig mand. Ikke for at fjerne mænd, men 
ved positivt at vise ”kvinders fællesskab og […] den styrke, kvinder kan 
opnå ved at arbejde sammen”.4

Den flade struktur var i længden udmattende for de involverede. 
Mange arbejdede for lidt, og få for meget. Det var en langstrakt pro-
ces at blive enige, og uden ledelse var der ingen sanktionsmuligheder, 
hvis de fælles beslutninger alligevel ikke blev overholdt. På det årlige 
landsseminar for kvindekrisecentre i 1990 beretter frivillige fra Frede-
rikshavns Krisecenter om, hvordan øget anerkendelse af krisecentrenes 
arbejde også betyder øget forventningspres fra omgivelserne, der ikke 
blot gør, at de gamle mål om at tilbyde sikkert husly og hjælp til selv-
hjælp tilsyneladende ikke er tilstrækkelige, men også at ”de frivilliges 
kræfter (og evner?) ikke rækker til at klare alle de nye krav”. Vi er nødt 
til at ”gøre noget!” konkluderes det, og dette ’noget’ er at ansætte løn-

4 Dannerhusets arkiv, KM2170A069, læg 2/3: Kampen om Grevindens Hus, 4. 
udgave, maj 1982, side 42.
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net personale: en ’daglig leder’, en projektansat pædagog til børnene, 
tre dagansatte i jobtilbud og en husmor.5 

Generelt kan udviklingen i organiseringen af arbejdet på de danske 
kvindekrisecentre karakteriseres ved et skifte fra først hovedsageligt at 
blive varetaget af frivillige i en flad organisationsstruktur for derefter, 
op igennem 1990’erne og 2000’erne, at blive overtaget af fagprofessi-
onelle i en mere hierarkisk organisationsform. Men på trods af at de 
kvinder, der arbejdede i krisecentrene, var frivillige, når de var der, var 
størstedelen af dem, og særligt de toneangivende, både uddannede fag-
professionelle og fuldtidsarbejdende ved siden af. Det var pædagoger, 
psykologer, jurister, socialrådgivere m.v., der ledte det frivillige arbejde 
i krisecenterbevægelsens første år. Hvad der derfor over tid umiddel-
bart ligner en relativt simpel bevægelse fra frivilligt arbejdende kvin-
der til fagprofessionelle velfærdsarbejdere, skjuler en mere kompleks 
virkelighed, hvor det tidlige faglige arbejde med voldsramte kvinder 
blev varetaget af fagprofessionelle, der var frivillige, når de var i krise-
centeret. Dette har haft betydning for den faglighed, som de frivillige 
oparbejdede over tid. Nogle velfærdsforskere betegner frivilliges fag-
lighed som en ’erfaringsbaseret viden’, der står i modsætning til pro-
fessionelles faglighed, som er tillært igennem formelle offentligt god-
kendte uddannelser (Ibsen m.fl., 2018). Dette stemmer til dels overens 
med de fund, vi har gjort os i materialet fra krisecentrenes første år, 
men samtidig finder vi også, at den erfaringsbaserede viden i høj grad 
var registreret og reflekteret med tankeformer hentet fra de omgivende 
velfærdsprofessionelle sammenhænge, hvor kvinderne havde deres 
fagprofessionelle lønarbejde. Det danske velfærdsfaglige arbejde med 
voldsudsatte kvinder blev derfor etableret i et krydsfelt mellem fagpro-
fessionelle metoder og tankeformer og en erfaringsbaseret oparbejd-
ning af viden om vold.

Erfaringsbaseret viden om vold
Fra de første kvindekrisecentres etablering, i dagligdagen og på de 
årlige landsseminarer har spørgsmålet om, hvad vold er, fyldt meget. 

5 Dannerhusets arkiv, KM2170A101, læg 1/6: Arrangementer og seminarer.
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Det skriftlige materiale, f.eks. referater af møder og landsseminarer, 
vi har til rådighed, viser med al tydelighed, at viden om den vold, der 
udøves i hjemmet af en partner, er meget begrænset i etableringsfasen. 
For eksempel diskuteres det på landsseminar for krisecentre 1982, hvad 
vold er, og hvad forskellen er på ’vold’ og ’vold mod kvinder’. Det karak-
teriserer hele etableringsperioden, at de involverede i arbejdet selv ikke 
blot må udvikle konkrete daglige arbejdsformer, som tidligere beskre-
vet, men også selv oparbejde viden om vold. Således udvikler kvinderne 
ikke kun et velfærdstilbud, men også en tradition for at producere erfa-
ringsbaseret viden.

Fra begyndelsen er der fokus på at dokumentere og blive klogere på 
volden gennem systematisk registrering af, hvad de kvinder, der søger 
hjælp i rådgivningen, har været udsat for. Der føres statistik over både 
telefonhenvendelser og fysisk fremmøde, og tidligt besluttede man sig 
for både at føre statistik, når kvinderne flytter ind (Statistik I) og flyt-
ter ud (Statistik II). Der er tale om omfattende registreringer. Statistik 
II består af 50 spørgsmål omhandlende alt fra oplysninger om kvin-
den (alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, socialgruppetilhørsforhold, 
nationalitet, bopælskommune, antal børn), oplysninger om voldsman-
den (svarende til registreringerne om kvinden), den vold hun har været 
udsat for, om volden er anmeldt, og oplysninger om, hvorfor kvinden 
kom i første omgang, hvorfor hun fraflytter, og hvor hun flytter hen. En 
del af spørgsmålene går på en afklaring af, hvad det i grunden er, at de 
kvinder, der henvender sig, har været udsat for. Der spørges således til, 
om kvinderne har været udsat for fysisk vold, trusler om fysisk vold eller 
voldtægt, om de har gjort modstand, hvor længe volden har stået på og 
hvor ofte. Der er endvidere tillægsspørgsmål, hvor den frivillige dagvagt 
bliver bedt om at notere på et særskilt papir, om kvinderne har været 
udsat for andre former for vold, og om der er anvendt våben. I decem-
ber 1982 noteres det, at flere kvinder har været udsat for ’psykisk vold’, 
og at enkelte kvinder har oplevet at blive ’truet på livet’, ’tvunget til sex 
med flere mænd på en gang’, eller at manden ’smadrer ting i hjemmet’.

Det noteres endvidere i samme periode, hvilke genstande der har 
været anvendt som våben: støvler, krus, gafler, knive, nøgler, gaspisto-
ler, flasker, støvsugerrør, spånplader, bælter, piske og træsko. De før-
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ste begrebsdannelser i forhold til volden har intuitivt været fysisk vold, 
trusler om fysisk vold og voldtægt. Men samtidig er det tydeligt, at der 
var registreringer af andre typer af voldsepisoder, som falder uden for 
denne kategorisering. Allerede i 1982 er man opmærksom på, at nogle 
kvinder synes at leve i voldelige forhold, selvom de ikke har blå mærker 
på kroppen eller brækkede legemsdele. Med andre ord vurderes det, at 
de er udsat for ’psykisk vold’.

Da professionaliseringen af feltet for alvor tager fat i 1990’erne, 
integreres eksterne begrebsdannelser om vold i højere og højere grad. 
Særligt den norske psykolog Per Isdals (2000) typologi over voldens 
former (fysisk, seksuel, materiel, psykisk, latent og modvold) får stor 
betydning for forståelsen af vold. Isdals typologi er stadig dominerende 
og kan blandt andet ses afspejlet i indlogeringssamtaler og statistik-
ker. Andre begrebsdannelser har sideløbende vundet indpas, men som 
oftest tilpasses de Isdals mere overordnede typologi.

Kontinuitet og brud i arbejdet med vold
Dette bidrags beskrivelser af kvindekrisecentrenes etablering har båret 
præg af at være en konsensusfortælling, hvor formålet har været at 
give et overblik samt at præsentere de mest dominerende tendenser 
i landskabet. I virkeligheden var landskabet mere komplekst. Der var 
fra begyndelsen forskel på, i hvor høj grad krisecentrene etablerede 
sig med  frivillig eller lønnet arbejdskraft, hvor stærkt det kvindepo-
litiske engagement var, og ikke alle kvindekrisecentre var fra starten 
foreninger eller selvejende. Finansieringen af de forskellige kvinde-
krisecentre afhang også af, hvilken indstilling hjemkommunerne eller 
-amterne havde; således fik nogle centre driftsoverenskomst med enten 
kommune eller amt fra begyndelsen, og enkelte centre blev oprettet af 
amterne. Med en sådan finansiering kunne man altså lønne arbejds-
kraften. Med tiden er forskellene centrene imellem blevet mindre. Den 
flade struktur er på alle kvindekrisecentre blevet erstattet med en mere 
formel hierarkisk ledelsesform. Alle centrene arbejder i dag med fag-
professionelle ansatte, og der er i mindre grad plads og rum for frivillige 
i det faglige arbejde med voldsudsatte. I stedet har de frivillige de ste-
der, hvor de stadig er, fået andre og mere perifere opgaver. 
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Afgørende elementer lever dog videre fra krisecentrenes første år: 
Boformen er stadig den mest udbredte model, når voldsudsatte kvinder 
og børn søger hjælp på kvindekrisecentre. Denne model er de seneste 
år udvidet på forskellig vis: som øget målgruppespecialisering på kri-
secentrene og med etablering af specialkrisecentre. Således er nye ind-
satser og målgrupper dukket op i feltet, der nu inkluderer og hjælper 
voldsudsatte, som den tidlige indsats afgrænsede sig fra. For eksempel 
er ’kvinder med anden etnisk baggrund end dansk’ en særlig målgruppe, 
hvor etnicitet og kultur tænkes med i hjælpearbejdet, og ’handicappede 
kvinder’ tilbydes i dag også særlig støtte på udvalgte krisecentre. På 
specialkrisecentre tilbydes alkohol- eller narkotikamisbrugende kvin-
der særlig støtte, RED-krisecentrene to steder i landet hjælper specifikt 
unge på flugt fra æresrelaterede konflikter, og sidst, men ikke mindst 
er ’manden’ siden etableringen af kvindekrisecentrene gået fra at være 
betragtet som udelukkende voldsudøver til i dag at have stor politisk og 
institutionel bevågenhed som voldsudsat (Bertelsen & Sørensen, 2019). 
Mandecenteret har i dag fem afdelinger forskellige steder i Danmark, 
hvor der arbejdes med voldsudsatte mænds kønsspecifikke problema-
tikker. Aktuelt er der på krisecentrene fokus på at udvikle alternativer 
til boformen i form af ambulante behandlings- og rådgivningstilbud. Et 
af de seneste eksempler på dette er projektet Sig Det til Nogen, som er 
et samarbejde mellem Danner, Randers Krisecenter og Ringsted Krise-
center. Her hjælpes kvinder, der ikke vil eller behøver at flytte på krise-
center, for at bryde med volden.

Selvom feltet strukturelt set er under konstant udvikling, ændrer det 
ikke ved, at mange kvinder stadig lever med vold. Faktisk tyder intet på, 
at den hjemlige vold har ændret karakter siden de første registreringer 
i Dannerhuset i de tidlige 1980’ere. Der er snarere øget opmærksom-
hed på, at flere kvinder udsættes for vold i deres eget hjem end tidligere 
antaget, og at også børn og mænd er ofre. Det store spørgsmål er, hvad 
de grundlæggende årsager er til, at der (fortsat) er høje forekomster af 
vold i Danmark. Den tidlige kvindekrisecenterbevægelse var ikke i tvivl 
om, at vold var udtryk for en strukturel ulighed mellem kønnene. I dag 
er billedet mere mangetydigt, og på mange krisecentre betones sociale 
og psykologiske aspekter af volden, hvorved fokus er på at bearbejde 
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voldens konsekvenser og ikke så meget på at diskutere voldens grund-
læggende årsager.
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Kapitel 3

Kvinder og børn på 
 kvindekrisecentre – viden 
om volden gennem 30 år
Af Trine Lund-Jensen

Siden 1987 har omkring 2.000 kvinder og 1.900 børn årligt taget ophold 
på landets kvindekrisecentre. Kvinderne har det til fælles, at de er flygtet 
fra vold og/eller trusler om vold. Volden er oftest begået af en nuværende 
eller tidligere partner og er begået af en mand (Årsstatistik 1987-2018). 
Samtidig viser de seneste tal, at hovedparten af børnene har overværet 
eller overhørt vold mod deres mor, og over halvdelen af børnene har selv 
været udsat for vold (Socialstyrelsen, 2019).
 Ud over disse fællestræk har hver kvinde og hvert barn sin egen indivi-
duelle historie, livssituation, ønsker og håb for fremtiden. Hver kvinde har 
også sin egen historie om, hvordan hun har forsvaret sig selv og sine børn, 
overlevet og forladt den voldelige mand.
 Formålet med dette kapitel er at give et indblik i den vold, kvinder og 
børn er udsat for i eget hjem fra deres mand og/eller far, samt hvilke fæl-
les karakteristika kvinderne og børnene har, ud over det faktum at de har 
været udsat for vold. Vi ser ligeledes på den viden, vi har om mændene, der 
har begået volden. 

På kvindekrisecentrene og i Landsorganisationen af Kvindekrisecen-
tre (LOKK) har vi vores viden fra de kvinder, børn og familier, vi har 
arbejdet med og for, siden det første danske kvindekrisecenter blev 
etableret af frivillige kræfter i 1978. Vores viden stammer dels fra de 
kvinder og børn, som har haft ophold på de mange kvindekrisecentre. 
Dels stemmer vores viden fra de kvinder, vi har haft kontakt med gen-
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nem formelle og uformelle ambulante rådgivningsindsatser, samt fra de 
omkring 13.500 henvendelser, krisecentrene årligt modtager fra kvin-
der, pårørende og fagfolk om en plads på krisecentret eller rådgivning 
om kvindens situation (Årsstatistik 1987-2018).

Der er 60 krisecentre i Danmark med i alt 611 døgnpladser, der ind-
skriver kvinder efter servicelovens § 109 om krisecenterophold. Plad-
serne fordeler sig på forskellige typer af krisecentre med forskellige 
målgrupper (Tilbudsportalen u.å.). Disse ses i tabel 3.1:

På krisecentrene tilbydes kvinderne og deres børn midlertidigt 
ophold, omsorg, støtte og rådgivning (jf. servicelovens § 109). Dette 
betyder husly, samtaler om volden, den generelle livssituation og hvilke 
ønsker kvinden har for sit ophold, socialrådgivning og støtte i kontak-
ten med offentlige myndigheder. Nogle krisecentre tilbyder også kvin-
derne enkelte samtaler med en psykolog samt økonomisk og juridisk 
rådgivning, og der eksisterer en lang række tilbud om fysiske aktivite-

Type krisecenter Antal 
 krisecentre

Antal 
§ 109-pladser

Børn 
med

Kvindekrisecentre til kvinder og børn 
udsat for vold. Indskriver ikke kvinder 
med stofmisbrug eller svær psykisk 
sygdom. 48 446 ja

Kvindekrisecentre til kvinder udsat for 
vold, med særlige problemer omkring 
brug af euforiserende stoffer eller alko-
hol og/eller psykisk sygdom. 3 36 nej

Kvindekrisecenter til kvinder og deres 
børn, som flygter fra æresrelateret vold. 1 14 ja

Krisecentre, som tilbyder støtte til både 
voldsudsatte kvinder, hjemløse kvinder 
og mænd samt deres børn. 6 83 ja

Safehouses for kvinder og mænd, som 
flygter fra æresrelateret vold. 2 32 nej

Total 60 611

Tabel 3 .1 . Krisecentre med § 109-pladser
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ter, beroligende aktiviteter og netværksdannelse. Disse varierer fra kri-
secenter til krisecenter. Mange krisecentre har frivillige tilknyttet, som 
tilbyder omsorg og aktiviteter til kvinder og børn. 

Et krisecenterophold er for mange kvinder og børn en proces, som 
igangsætter mange livsændringer. Kvinderne skal forholde sig til den 
vold, de har været udsat for, og tage stilling til mange ting i den forbin-
delse. Vil jeg væk, og hvor skal jeg bo? Vil jeg anmelde volden? Hvad er 
det egentlig, der er sket? Hvor meget har børnene oplevet? Kvinderne 
skal også aktivt indgå i samarbejdet med krisecentret om en plan for 
deres ophold, og hvilke mål de vil opnå, mens de er på krisecentret, så 
krisecentret bedst muligt kan støtte deres ønsker for fremtiden.

Antallet af døgnpladser for kvinder udsat for vold og deres medføl-
gende børn på kvindekrisecentre og krisecentre, som også har pladser 
til hjemløse kvinder og/eller mænd, er steget fra 190 i 1987 til 543 i dag. 
Alene mellem 2016 og 2019 er der etableret 14 nye krisecentre (heraf 3 
specialiserede) og i alt 112 nye døgnpladser. 

Det årlige antal kvinder og børn, der får ophold på krisecenter, har 
ikke ændret sig betydeligt siden 1987, selvom antallet af pladser er ste-
get. Årsagen er ikke særskilt undersøgt, men årsstatistikkerne peger på 
flere faktorer. Den gennemsnitlige opholdslængde er steget fra 34 døgn 
i 2005 til 79 i 2018 blandt andet grundet problemer med at finde egnede 
billige boliger og ventetid i forhold til afgørelser om opholdstilladelser til 
udenlandske kvinder (Jensen, 2006; Danmarks Statistik, 2019a). Erfa-
ringer fra krisecentrene tyder også på, at graden af udsathed er forøget 
over årene. Krisecentrene har naturligvis også ændret sig i denne peri-
ode. Fra den oprindelige frivillige indsats er krisecentrene nu bemandet 
af uddannet fagpersonale, mens mange stadig har et vigtigt supplement 
af frivillige. Samtidig oplever krisecentrene fortsat, at mange kvinder 
henvender sig forgæves efter en plads. Dette er ikke overraskende, når 
omkring 38.000 kvinder årligt er udsat for fysisk partnervold, mens det 
anslås, at omkring 70.000 kvinder årligt er udsat for psykisk partner-
vold (Deen m.fl., 2018; Ottosen & Østergaard, 2018).

Årsstatistik om kvinder og børn på kvindekrisecenter 1996-2018
LOKK etablerede en statistikgruppe af krisecentermedarbejdere, som 
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udfærdigede årsstatistikken internt mellem 1987 og 1995. Herefter blev 
statistikken udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen, og den er 
indtil 2018 finansieret af Socialministeriet. Herefter vil LOKK fortsætte 
med at føre en årsstatistik under forudsætning af ekstern finansiering. 
De fleste afsnit i dette kapitel tager afsæt i de offentlige statistikker.

Den indsamlede viden fra årsstatistikkerne fra 1996 til 2018 er unik, 
da det er den første systematisk indsamlede viden om voldsudsatte 
kvinder og børn i Danmark og den vold, de har været udsat for. Derud-
over kan årsstatistikkerne give indikationer på udvikling og tendenser 
over en lang periode.

Årsstatistikken om kvinder og børn på kvindekrisecenter har haft 
fokus på tre områder:

 � Information om kvinder og børn på kvindekrisecenter og den vold, 
de har været udsat for

 � Information om henvendelser på krisecentrene
 � Organisatorisk information om krisecentrene

Der er løbende foretaget justeringer i indhentning af data og opgørel-
sesmetoder til årsstatistikkerne, og tallene er derfor ikke sammenligne-
lige på tværs af alle år. De specialiserede krisecentre og tilbud til unge 
udsat for æresrelateret vold er ikke inkluderet i dataindsamlingen til 
denne årlige statistik.

Data er indhentet ved, at kvinderne på krisecentrene frivilligt har 
udfyldt spørgeskemaer, ofte sammen med en krisecentermedarbejder. 
Børnene har også frivilligt udfyldt skemaer, enten sammen med deres 
mor eller med en krisecentermedarbejder. De enkelte årsstatistikker er 
derfor ikke nødvendigvis repræsentative for alle kvinder og børn på kri-
secentre det pågældende år. Når vi præsenterer tallene i indeværende 
kapitel, skal de derfor læses som en indikation på kendetegn for den 
vold, kvinderne og børnene har oplevet, og kvindernes og børnenes 
særlige karakteristika, mens de ikke nødvendigvis er repræsentative for 
alle kvinder og børn på krisecenter i perioden.

I kapitlet fremhæver vi ligeledes, hvis årsstatistikkerne indikerer 
en udvikling over tid. Her er det igen vigtigt at have for øje, at vi ikke 
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med sikkerhed kan sige, at der er sket en direkte udvikling, eftersom 
de enkelte årsstatistikker ikke nødvendigvis er repræsentative. Årssta-
tistikkerne kan dog bruges til at indikere udviklinger på tværs af en lang 
årrække og skal læses således.

Hvis årsstatistikkerne ikke har indikeret en udvikling, har vi taget 
udgangspunkt i de senest tilgængelige tal om det pågældende tema. 
Nogle af tallene suppleres af erfaringer fra det daglige arbejde på kvin-
dekrisecentrene og af tal fra Danmarks Statistik.

Former for vold og voldens dynamik
Forskellige modeller benyttes til at beskrive, hvordan volden typisk 
begynder, eskalerer og fluktuerer over tid. Volden illustreres ofte som 
en voldsspiral (Lundgren, 2004) eller en cyklus (Poole, 2010). Begge 
modeller beskriver, hvordan volden ’normaliseres’ og bliver en del af 
familiens hverdag og derfor kan fortsætte i lang tid. Det særlige ved, 

FYSISK VOLD: slag, spark, kast, skub mod væggen eller ned ad 
trappen, kvælningsforsøg, stik med kniv eller vold med andet 
våben. Den fysiske vold kan være dødelig.
PSYKISK VOLD: tvinger kvinden til at gøre ting, hun ikke 
ønsker, eller tvinger kvinden til at lade være med at gøre ting, 
hun ønsker, ved brug af trusler, kontrol, isolation, nedværdi-
gende tale, anklager om fiktive handlinger og jalousi. 
SEKSUEL VOLD: voldtægt eller forsøg på voldtægt, andre sek-
suelle overgreb, tvang til seksuelle forhold til uønskede partnere 
og prostitution samt andre seksuelle overgreb.
ØKONOMISK VOLD: Voldsudøver tager kontrol over kvindens 
 økonomi, f.eks. bruger hendes penge, uddeler eller tilbageholder 
lommepenge, tvinger kvinden til at optage lån, nægter hende 
penge til mad og andre fornødenheder. 
MATERIEL VOLD: Voldsudøver ødelægger kvindens ejendom 
og ting, f.eks. computer og tøj. (LOKK, u.å.)
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at volden udøves af en nuværende eller tidligere partner, er, at kvin-
den samtidig med volden kan opleve afhængighed, glæde og kærlighed. 
Parret kan have fælles økonomi, børn, bolig og derved forskellige for-
mer for afhængighed. Er volden latent og dermed hele tiden til stede 
som en trussel, kan det medføre et konstant forhøjet angstniveau for 
kvinden (Jensen & Nielsen, 2005; Lundgren, 1991).

Før vi ser nærmere på, hvilke voldsformer kvinderne har oplevet, 
beskrives de forskellige former for vold og trusler i boksen overfor. Det 
er disse voldsformer, der spørges ind til i de spørgeskemaer, kvinderne 
udfylder i forbindelse med årsstatistikkerne.

Hvilke former for vold udsætter kvindernes partner dem for?
Næsten alle kvinder på landets kvindekrisecentre har været udsat 
for psykisk vold, og hovedparten har også været udsat for fysisk vold 
(Socialstyrelsen, 2016, 2017, 2018a, 2019).

Note: Andelene er udtryk for andele ophold og ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan 
have indgået i statistikken flere gange. Kvinderne kan desuden have angivet udsættelse for 
flere voldsformer.
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Figur 3 .1 . Type af vold, som kvinderne har været udsat for 2005-2018
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Figur 3.1 viser, at næsten alle kvinder på krisecentrene i årene 2005-
2018 har været udsat for psykisk vold (93-99 %), mens omkring fire 
ud af fem kvinder har været udsat for fysisk vold, med undtagelse af 
år 2007 (76-83 %). Mange af kvinderne har altså været udsat for både 
psykisk og fysisk vold.

Vender vi blikket mod den seksuelle, materielle og økonomiske vold, 
ser vi en stigning fra 2005 frem til 2018. Andelen af kvinder, der har 
været udsat for seksuel vold, er steget fra 11 % i 2005 til 28 % i 2018, 
mens andelen af kvinder, der har været udsat for materiel og økono-
misk vold, er steget fra lidt over 20 % i 2005 til knap 50 % i 2018. Disse 
tal indikerer, at flere kvinder udsættes for disse voldsformer i dag end 
tidligere. Det er også muligt, at volden italesættes mere specifikt, og at 
der er mere åbenhed om nogle former for vold end andre. Medarbejdere 
på landets krisecentre oplever, at seksuel vold er det mest tabuiserede 
og skamfulde emne for kvinderne at tale om og ofte er den vold, som 
sidst italesættes af kvinderne. Erfaringer fra krisecentrene tyder ikke 
på, at tabuet er blevet mindre over årene.

Udøvelsen af psykisk og seksuel vold ved brug af digitale medier ses 
oftere på krisecentrene. Disse krænkelser kan bestå af f.eks. billed- eller 
videodeling uden samtykke, overtagelse af konti på de sociale medier, 
sporing af kvindens opholdssted, chikane på sociale medier m.v. Flere 
kvinder oplever, at chikanen fortsætter under deres krisecenterophold. 
I 2014 angav 30 % af kvinderne, at de var udsat for stalking før deres 
krisecenterophold, mens 26 % angav, at de var blevet stalket under deres 
krisecenterophold (Barlach & Stenager, 2015). Det er derfor blevet nød-
vendigt at rådgive kvinder om, hvordan de undgår, at volden fortsæt-
ter gennem digitale medier under opholdet på krisecentret. Dette giver 
mange udfordringer, da de, der vil misbruge teknologien, ofte er foran, 
så vejledninger hele tiden skal opdateres.

Hvor længe har volden stået på?
Mange af kvinderne har levet med volden i flere år, før de tager ophold 
på et krisecenter. Figur 3.2 viser, at størstedelen af kvinderne (83 %) i 
2018 havde været udsat for vold i mere end et år inden krisecenterop-
holdet. Mere end en tredjedel af kvinderne (37 %) havde været udsat for 
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vold i fem år eller mere, mens 14 % havde været udsat for vold i mere 
end 10 år (Socialstyrelsen, 2019). Der har ikke været betydelige ændrin-
ger i disse tal de senere år, hvilket vidner om, at det kan tage mange 
år at bryde med den voldelige mand og opsøge hjælp (Socialstyrelsen, 
2016, 2017, 2018a, 2019). 

Figur 3 .2 . Voldens varighed i kvindens seneste forhold, hvor hun blev 
udsat for vold (2018)

Note: Andelene er baseret på besvarelser fra 651 kvinder og er udtryk for andele ophold og 
ikke andele unikke kvinder, da en kvinde kan have indgået i statistikken flere gange. Summen 
af procenterne er ikke 100 % på grund af afrunding.

Tal fra den nyeste årsstatistik viser, at kvinder, der har været udsat for 
vold i tre år eller mere, oftere har flere ophold på kvindekrisecentrene 
end kvinder, der har været udsat for vold i under tre år (Socialstyrelsen, 
2019).

Hvor flytter kvinderne hen efter krisecenteropholdet?
Lidt over halvdelen af kvinderne (56 %) flytter efter endt ophold i egen 
bolig. Denne bolig kan være kvindens tidligere bolig, som manden er 
fraflyttet, en tidligere bolig, hvor kvinden boede alene, eller en ny bolig. 
12 % af kvinderne flytter til familie eller venner, og 8 % flytter til et 
andet krisecenter. I de fleste tilfælde flytter kvinden altså ikke tilbage til 
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manden. Der er dog stadigvæk omkring 1 ud af 10 kvinder (13 %), der 
flytter tilbage til den voldsudøvende mand (Socialstyrelsen, 2019).

Der er flere årsager til, at nogle kvinder vælger at flytte tilbage til de 
mænd, der har udøvet vold mod dem. For hovedparten af kvinderne (72 
%) er den væsentligste årsag, at kvinderne tror på, at han vil stoppe den 
voldelige adfærd. Derudover angiver 33 % af kvinderne som årsag, at 
de elsker deres partner, mens 24 % angiver, at de savner deres partner. 
Kun 7 % af kvinderne angiver, at de flytter tilbage, fordi han tager imod 
hjælp for at stoppe den voldelige adfærd (Socialstyrelsen, 2016).

Andelen af kvinder, der flytter tilbage til den voldsudøvende mand, 
er faldet siden 2006. Her flyttede 24 % af kvinderne tilbage, mens det i 
2018 var 13 % af kvinderne. Samtidig ses en stigning i andelen af kvin-
der, der flytter i egen ny bolig fra 28 % af kvinderne i 2006 til 41 % i 
2018 (Barlach & Stenager, 2016; Socialstyrelsen, 2019). Disse resulta-
ter kan skyldes mange faktorer. Vi ved, at den gennemsnitlige opholds-
tid på krisecentrene er steget, og at krisecentrene gennem årene har 
udviklet sig betydeligt fagligt. Dette kan indikere, at flere kvinder er 
bedre støttet til at foretage valget om ikke at flytte tilbage til en volds-
udøvende mand. Det kan også være, at der er sket en ændring i det pres, 
der kan ligge på kvinderne om at flytte tilbage, grundet en større sam-
fundsmæssig viden om volden og dens konsekvenser. Uagtet årsagen er 
det en meget positiv udvikling, som giver flere kvinder og børn mulig-
hed for at leve uden vold i hjemmet.

Hvorfor har nogle kvinder mere end ét krisecenterophold?
Størstedelen af de kvinder, som flytter tilbage til en voldelig mand, gør 
altså dette med en tro på, at han vil stoppe den voldelige adfærd. Imid-
lertid har flere af kvinderne mere end ét ophold på et kvindekrisecenter, 
hvilket indikerer, at dette ikke har været tilfældet. Tallene fra den sene-
ste årsstatistik viser, at 29 % af kvinderne har haft to eller flere ophold 
på et kvindekrisecenter (Socialstyrelsen, 2019). Andelen af kvinder med 
to eller flere ophold er dog faldet siden 2011, hvor 36 % af kvinderne 
havde to eller flere ophold (Barlach & Stenager, 2016).

Krisecentrene oplever, at der kan være flere årsager til, at kvinder 
kan have flere krisecenterophold.
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 � Nogle kvinder er i fare og befinder sig i en meget svær sikkerhedssi-
tuation, som gør, at de må flytte krisecenter, når manden finder ud 
af, hvor de opholder sig. Oftest sker sikkerhedsvurderingen i disse 
situationer i tæt samarbejde mellem kvinden, krisecentret og politiet.

 � Nogle kvinder er flygtet akut og ønsker efter et kort ophold at give 
forholdet og den voldelige mand en chance til. Hvis han ikke stopper 
volden, kommer de på krisecenter igen og er måske da parate til at 
bryde med manden og takle de mange livsændringer, der står foran 
dem.

 � Der kan også være tale om en så stor frygt for den voldelige mand, 
at kvinderne vurderer, at det er sikrere for dem at være i nærheden 
og kunne forudse volden end at være på afstand og være usikker og 
bange for, hvad han vil gøre.

Årsstatistikkerne tegner et billede af, at kvinder med flere ophold på et 
kvindekrisecenter er mere sårbare end de kvinder, der kun har et enkelt 
ophold. For eksempel er kvinder med mere end ét ophold oftere uden 
for arbejdsmarkedet, har kortere uddannelse og er ældre end kvin-
der, der har haft ét ophold. Kvinder med mere end ét ophold har været 
udsat for vold i længere tid i deres voksenliv og i deres seneste forhold 
(Socialstyrelsen, 2017, 2018a, 2019). Der ses ikke en forskel i, hvor-
vidt kvinder med mere end ét ophold er født i Danmark eller udlandet 
(Socialstyrelsen, 2017).

Karakteristika for kvinder, der har haft ophold på kvindekrisecenter
Selvom volden finder sted i alle sociale lag, adskiller kvinder, der har 
haft ophold på krisecenter, sig på flere parametre fra gennemsnittet 
af kvinder i den samlede danske befolkning. Særligt viser årsstatistik-
kerne, at kvinder på kvindekrisecentre er karakteriseret ved et lavere 
uddannelses- og beskæftigelsesniveau, samt at de vurderer deres eget 
fysiske og psykiske helbred til at være dårligere.

Kvindernes alder
For at få ophold på et krisecenter skal kvinden være fyldt 18 år og være 
udsat for vold. Gennemsnitsalderen for kvinderne på kvindekrisecen-
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trene var i 2018 35 år. Gennemsnitsalderen har ligget nogenlunde sta-
bilt siden 2006 (Barlach & Stenager, 2016; Danmarks Statistik, 2019; 
Socialstyrelsen, 2019). Det er således særligt i de år, hvor kvinderne 
etablerer en familie, at de udsættes for vold af deres mandlige partner 
eller ekspartner.

Figur 3 .3 . Aldersfordeling for kvinder på kvindekrisecenter (2018)

Nationalitet
Siden 2005 har ca. halvdelen af kvinderne på kvindekrisecentrene 
været født i Danmark. I 2018 kom den største andel af kvinder med et 
andet oprindelsesland end dansk fra Syrien (10 %), mens henholdsvis 
7 % af kvinderne kom fra Irak, og 5 % fra Somalia (Danmarks Stati-
stik, 2019). Den forholdsvis store andel fra Syrien afspejler flygtninge-
strømmen de senere år. Kvinderne kan dog komme fra mange forskel-
lige lande. I 2018 var der tale om kvinder født i 117 forskellige lande 
(Danmarks Statistik, 2019b).

De udenlandske kvinder har ofte problemstillinger, som stiller sær-
lige krav til viden og kompetencer på krisecentrene. Nogle kvinder taler 
slet ikke eller meget lidt dansk, og det kan derfor være nødvendigt med 
en tolk og særlig støtte til praktiske opgaver og kontakt med myndig-
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40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
18-24år 50 år og derover25-29 år 30-39 år 40-49 år

17 %
19 %

33 %

19 %

10 %

Vold i familien_PD.indd   66Vold i familien_PD.indd   66 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



67

blematikker som æresrelateret vold og negativ social kontrol. Det er 
krisecentrenes erfaring, at mange udenlandske kvinder er gift eller 
samboende med danske mænd, og at disse kvinder har særlige proble-
mer i forhold til opholdsstatus og forældreret til deres børn (LOKK, 
2003). Kvinder født i udlandet har gennemsnitligt længere ophold på 
krisecentrene end kvinder født i Danmark (Barlach & Stenager, 2010, 
2014).

Uddannelsesniveau
Kvinder, der tager ophold på et kvindekrisecenter, har generelt et lavere 
uddannelsesniveau end kvinder i den samlede danske befolkning. Figur 
3.4 viser, at 51 % af kvinderne på kvindekrisecenter i 2015 havde grund-

Note: Andelene for kvinder på kvindekrisecenter dækker samlet set over 686 kvinder. Ande-
lene fra Danmarks Statistik er fra 1. januar 2016 og dækker over 1.993.538 kvinder i alderen 
16-69 år.

Figur 3 .4 . Højest opnåede uddannelsesniveau for henholdsvis kvinder på 
kvindekrisecentre og kvinder i den samlede danske befolkning (2015)
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Fordelingen af uddannelsesniveauet for kvinder på kvindekrisecentrene har 
ligget stabilt de senere år (Barlach & Stenager, 2016).
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skolen som højest fuldførte uddannelse, mens dette gjaldt 26 % af kvin-
derne i den samlede danske befolkning. Omvendt har en højere andel 
af kvinderne i den samlede danske befolkning en erhvervsfaglig eller 
videregående uddannelse end de kvinder, der tager ophold på et kvin-
dekrisecenter (Barlach & Stenager, 2016).

Forsørgelsesgrundlag
Vi ved, at partnervold begås i alle sociale lag af samfundet. Når vi kigger 
på årsstatistikkerne, kan vi dog se, at kvinder, som har økonomiske res-
sourcer til rådighed, ikke ses lige så ofte på landets kvindekrisecentre 
som kvinder uden et fast forsørgelsesgrundlag.

I 2016 var 27 % af kvinderne på kvindekrisecentrene i arbejde ved 
indflytning på krisecentret, 10 % var ledige, mens 63 % af kvinderne 
enten var sygemeldte eller helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet 
(Socialstyrelsen, 2018b). Beskæftigelsesprocenten blandt kvinder på 
kvindekrisecentrene er derfor lavere end den samlede beskæftigelses-
procent for kvinder i Danmark, som ligger på 70 % (Danmarks Statistik 
u.å.). Beskæftigelsesprocenten for kvinder på kvindekrisecenter har 
ligget stabilt i mange år.

Både uddannelsesniveau og forsørgelsesgrundlag er indikatorer for 
kvindens indkomst. Når disse er lave, indikerer de begrænsede mulig-
heder for alternativer til krisecenterophold såsom hotelophold, leje af 
møbleret lejlighed eller lignende. Ligeledes begrænses muligheden for 
at søge hjælp hos psykologer, advokater og økonomiske rådgivere, hvor 
omkostningen er betragtelig og ofte ligger helt uden for de økonomiske 
rammer, kvinderne har.

Gennem ambulante rådgivningstilbud har krisecentermedarbej-
derne erfaret, at mere ressourcestærke voldsudsatte kvinder også har 
brug for hjælp. De har dog ofte ikke i samme grad behov for et kri-
secenterophold, men derimod for ambulante rådgivningsforløb, hvor 
der rådgives om volden, lovgivning, tilbud og praktiske aspekter ved at 
komme væk fra volden. Det er forbundet med et stort tabu at være udsat 
for vold, og nogle ønsker ikke at blive set på et krisecenter eller blive ’en 
sag’ i kommunen.
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Sundhed og trivsel
Vi ved, at vold skader både det fysiske og psykiske helbred og kvin-
dernes generelle trivsel. Symptomer som hovedpine, koncentrations-
besvær, afbrudt eller manglende søvn, et lavt selvværd samt begrænset 
interaktion med omverdenen er meget genkendelige på krisecentrene 
(se også kapitel 7).

I 2016 blev de psykiske symptomer belyst. Resultaterne viste, at 42 
% af kvinderne havde oplevet symptomer på PTSD. Det vil sige konstant 
vagtsomhed, søvnproblemer, flashbacks om den vold, der var begået 
mod dem, og fysiske reaktioner som hjertebanken og vejrtrækningsbe-
svær, når de mindedes volden. Kvinder, der har haft flere ophold på kri-
secenter, oplever i højere grad disse symptomer end kvinder, der kun 
en enkelt gang har søgt tilflugt på et krisecenter (Socialstyrelsen, 2017).

Karakteristika for børn, der er med deres mor på krisecenter
Flere af de kvinder, der indskrives på et kvindekrisecenter, har deres 
børn med. Personalet forsøger at etablere en stabil og almindelig hver-
dag for børnene så hurtigt som muligt med skole eller institution, lek-
tier og fritidsaktiviteter, hvis familiens sikkerhedssituation tillader det. 
Herudover tilbydes alle børn samtaler med en psykolog (jf. servicelo-
vens § 109, stk. 8) (se også kapitel 7 om Danners krisecenter).

Børnenes køn og alder
Der er en nogenlunde lige fordeling af drenge og piger på kvindekrise-
centrene, og aldersfordelingen er ligeledes nogenlunde den samme for 
begge køn. Størstedelen af børnene på kvindekrisecentrene er 0-6 år 
gamle (58 %) (Socialstyrelsen, 2019).

Figur 3.5 viser aldersfordelingen for de børn, der har taget ophold 
på et kvindekrisecenter sammen med deres mor i 2018. Aldersfordelin-
gen har været nogenlunde stabil siden 2005 (Barlach & Stenager, 2016; 
Socialstyrelsen, 2018a).

Hvilken vold er børnene udsat for?
Størstedelen af børnene har overværet eller overhørt psykisk, fysisk og/
eller seksuel vold begået mod deres mor eller søskende, mens en stor 
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del af børnene også selv har været udsat for vold. Volden mod barnet 
kan være anderledes end den vold, moren oplever. De forskellige volds-
former over for børn defineres herunder (Socialstyrelsen, 2018b).

Figur 3 .5 . Aldersfordeling for børn med deres mor på kvindekrisecenter 
(2018)
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Note: Figuren er baseret på besvarelser fra 618 børn og er udtryk for andele ophold og ikke 
andele unikke børn, da et barn kan have indgået i statistikken flere gange. Kun børn i alderen 
4-17 år har besvaret.

FYSISK VOLD: lussinger, rusk, endefuld, skubbet, kastet rundt, 
spark, slag, slag med genstande, truet med våben, siddet på mors 
arm, mens mor er blevet slået, bid, brænding, fastholdelse, fast-
spænding, nægtet vand, mad, hvile, nægtet beskyttelse mod 
varme eller kulde. 
PSYKISK VOLD: nedværdigende eller ydmygende omtale 
eller tiltale, trusler mod barnet, trusler mod barnets mor eller 
søskende med det formål at straffe, skræmme eller tvinge barnet, 
indespærring, ignorering af barnet, forbigåelse.
MATERIEL VOLD: ødelæggelse af barnets ting som f.eks. legetøj, 
telefon/mobil eller bevidst skade eller slå barnets kæledyr ihjel.
SEKSUELT OVERGREB: voldtægt eller anden kønslig omgang 
(beføling, blottelse), hvor barnet har været under 15 år.
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Figur 3.6 viser, at tre ud af fem børn på kvindekrisecentrene i 2018 (60 
%) havde været udsat for psykisk vold, mens et ud af fire børn (24 %) 
havde været udsat for fysisk vold. 2 % af børnene havde været udsat for 
seksuelle overgreb.

Der er siden 2005 sket en stigning i andelen af børn på kvindekri-
secentrene, der har været udsat for psykisk vold. Andelen var i 2005 
45 % af børnene, mens andelen de efterfølgende år er steget til i 2018 
at gælde 60 % af børnene (Barlach & Stenager, 2016; Socialstyrelsen, 
2017, 2018a). 

I 2018 var en større andel af de børn, som havde været udsat for 
fysisk, psykisk og/eller materiel vold, drenge. Dette er interessant, da 
det ikke er i overensstemmelse med andre nationale undersøgelser. 
Nogle af disse viser en mere lige fordeling af drenge og piger, der ople-
ver vold i hjemmet i den samlede befolkning, mens andre viser en over-
vægt af piger (Oldrup m.fl., 2016).

En temaanalyse i årsstatistikken fra 2018 viser, at børn, som selv har 
været udsat for fysisk, psykisk eller materiel vold, opholder sig længere 

Figur 3 .6 . Voldsformer, som børnene har været udsat for (2018)

Note: Børnene er blevet spurgt, om de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for 
fysisk vold, psykisk vold, materiel vold og/eller seksuelle overgreb. Figuren er baseret på 
besvarelser fra 391 børn. Kun børn i alderen 4-17 år har besvaret spørgsmålene. Andelene er 
udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have indgået i statistikken 
flere gange. Børnene kan have angivet flere voldstyper.
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på krisecentret end børn, som ikke selv har været udsat for de tre typer 
vold (Socialstyrelsen, 2019).

Hvilken vold overværer eller overhører børnene?
Nogle af de børn, der tager ophold på et kvindekrisecenter med deres 
mor, har ikke selv været direkte udsat for vold, men har overværet eller 
overhørt vold mod deres mor og/eller deres søskende. Andre børn har 
både selv været udsat for vold og har overværet eller overhørt vold 
begået mod deres mor og/eller søskende. Børn, som overværer eller 
overhører volden uden selv at have været direkte udsat, kan opleve lige 
så store skadevirkninger, som hvis de selv er direkte udsatte (se kapitel 
15 om konsekvenser af at overvære vold).

Ved 56 % af børnenes ophold har barnet før opholdet overværet eller 
overhørt fysisk og/eller seksuel vold mod sin mor, mens barnet i 85 % 
af børnenes ophold har overværet eller overhørt psykisk vold mod sin 
mor (Socialstyrelsen, 2019). Disse andele har været nogenlunde stabile 
siden 2013 (Barlach & Stenager, 2016).
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Note: Andelene er baseret på besvarelser fra 391 børn. Kun børn i alderen 4-17 år har besvaret. 
Andelene er udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have indgået 
i statistikken flere gange.

Figur 3 .7 . Voldsformer, som børnene har overværet eller overhørt (2018)
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Hvem udøver vold mod barnet?
I de fleste tilfælde er det barnets biologiske far eller adoptivfar, som har 
udøvet vold mod barnet. I 42 % af de tilfælde, hvor der er udøvet fysisk 
vold mod barnet, har udøveren været barnets biologiske far eller adop-
tivfar. Det samme gælder 74 % af de tilfælde, hvor der har været udøvet 
psykisk vold mod barnet.
 I 2018 havde 78 % af børnene haft ét krisecenterophold, mens 22 
% havde haft to eller flere ophold. Blandt børn med flere ophold er der 
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Note: Andelen er baseret på besvarelser fra 236 børn, der tog ophold på et kvindekrisecenter 
i 2018. Besvarelser, hvor det er angivet, at barnet ikke har været udsat for fysisk og/eller psy-
kisk vold, er frasorteret. Det er kun de 4-17-årige børn, der er blevet stillet dette spørgsmål. 
Andelene er udtryk for andele ophold og ikke andele unikke børn, da et barn kan have indgået 
i statistikken flere gange. For en større andel af de voldsudsatte børn er det ikke angivet, hvem 
voldsudøveren er. Summen af procenterne er ikke nødvendigvis 100 procent, da børnene kan 
have angivet flere forskellige personer som voldsudøver.

Figur 3 .8 . Hvem har udøvet fysisk og/eller psykisk vold mod barnet? 
(2018)

Vold i familien_PD.indd   73Vold i familien_PD.indd   73 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



74

flere, der angiver faren som voldsudøver, når der er tale om fysisk eller 
psykisk vold (Socialstyrelsen, 2019).

Barnets trivsel og udsathed
Krisecentermedarbejdere har ligesom alle andre offentligt ansatte fag-
personer, der kommer i kontakt med børn, en skærpet underretnings-
pligt over for kommunen, hvis der er bekymring for et barns trivsel. I 
2016 underrettede krisecentermedarbejderne kommunen for tre ud af 
fire børn på kvindekrisecentrene (Socialstyrelsen, 2017). To ud af tre 
underretninger (63 %) drejede sig blandt andet om, at barnet selv havde 
oplevet et overgreb, mens tre ud af fire (75 %) blandt andet omhand-
lede, at barnet havde overværet fars vold mod mor og/eller søskende. 
Underretningerne er lige fordelt mellem kønnene og foretages for børn 
i alle aldre. Hovedparten af underretningerne (76 %) vedrører dog børn 
i alderen 0-8 år (Socialstyrelsen, 2017).

Disse tal understreger, hvor sårbare børn i familier, hvor far begår 
vold mod mor, er, og at det er nødvendigt at have en særlig indsats for 
disse børn for både at støtte dem i deres akutte situation og forebygge 
konsekvenser af volden på langt sigt.

Hvad ved vi om voldsudøverne?
Kvinder på kvindekrisecentrene har oftest været udsat for vold af en 
mandlig partner eller ekspartner (Socialstyrelsen, 2017). En temaana-
lyse fra 2016 viste, at manden i mange tilfælde kunne karakteriseres som 
socialt eller psykisk sårbar, idet 49 % af de voldsudøvende mænd havde 
et alkohol- eller stofmisbrug, mens 39 % havde en psykisk sygdom. Lige-
ledes sås tidligere voldsmønstre i mændenes liv. 73 % af mændene havde 
været udsat for vold i deres barndomshjem, og 55 % havde været volde-
lige i tidligere forhold. 32 % af voldsudøverne havde modtaget et tilbud 
om behandling for deres voldsudøvelse, mens kun 7 % havde modtaget 
behandling for deres voldsudøvelse (Socialstyrelsen, 2016).

Perspektivering
Det anslås, at omkring 38.000 kvinder årligt udsættes for fysisk part-
nervold (Deen m.fl., 2018), mens det i en undersøgelse fra Statens Insti-
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tut for Folkesundhed anslås, at ca. 33.000 børn kan have været vidne til 
vold i familien hvert år, hvis man antager, at voldsramte børnefamilier 
i gennemsnit har to børn under 15 år (Helweg-Larsen, 2012). Samtidig 
ved vi, at blot 2.000 kvinder og 1.900 børn hvert år kommer på krise-
center. Selvom vi ikke kender de voldsudsattes behov, ej heller ved, om 
alle voldsudsatte kvinder har behov for et krisecenterophold, er der en 
markant forskel mellem omfanget af voldsudsatte kvinder og børn og 
kapaciteten på krisecentrene.

Krisecentermedarbejderne oplever, at mange kvinder må henvises 
videre til formaliserede ambulante tilbud grundet mangel på plads. Des-
værre er der imidlertid ikke mange steder at henvise kvinderne og bør-
nene videre til. Når vi ser på omfanget af voldsudsatte kvinder og børn, 
kan vi være bekymrede for, at rigtigt mange kvinder og børn hvert år 
står uden nogen mulighed for hjælp og støtte til at bearbejde volden og 
dens konsekvenser.

Krisecentrenes viden og erfaring peger på, at vi også er nødt til at 
have et større fokus på tidlige forebyggende og opsporende indsatser 
over for både de mænd, der begår volden, og de kvinder og børn, som 
lider under den. Det er vigtigt at sikre den nødvendige støtte til kvin-
der og børn samt fortsætte med at udvikle behandling af de mænd, der 
udøver partnervolden.

Samtidig ved vi, at vold mod kvinder og børn ofte ikke anmeldes, 
og at der kun falder få domme i forhold til voldens omfang. Kvindernes 
begrundelser for ikke at anmelde er velkendte for krisecentrene; ang-
sten for at blive udstillet og ikke blive troet, victimblaming, den ringe 
sandsynlighed for, at anmeldelsen udvikler sig til en reel politisag, samt 
at en dømt voldsmand kan gå fri længe, mens han venter på afsoning. 
Disse udfordringer må overvindes, for at antallet af anmeldelser kan 
ændre sig.

Partnervold er et kønnet fænomen. Volden mod kvinder og børn er 
gennem de seneste 30 år blevet begået af mænd. Derfor er det utroligt 
vigtigt at fortsætte arbejdet med at fastholde, at vold mod kvinder og 
børn ikke er et ’kvindeproblem’ eller et individuelt problem, men i høj 
grad er et ’mandeproblem’ og et ligestillingsproblem for samfundet som 
helhed.
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Kapitel 4

Psykisk partnervold
Af Mai Heide Ottosen

I 2019 besluttede Folketinget at kriminalisere psykisk vold i nære relati-
oner. Dette skete som kulminationen på, at fænomenet psykisk vold gen-
nem en årrække havde fået øget opmærksomhed, såvel i forskningen som 
politisk og i den offentlige debat. Der er i dag en voksende erkendelse af, 
at psykisk vold er en central komponent ved partnervolden. Ikke alene kan 
psykisk vold være en forløber for et eskalerende mønster af fysisk og seksuel 
vold i voldelige parrelationer. Undersøgelser peger også på, at konsekven-
serne af at være udsat for psykisk vold kan være lige så alvorlige, som hvis 
man er udsat for fysisk vold. Dette kapitel fokuserer især på den alvorligere 
psykiske vold, og forfatteren giver en forskningsmæssig introduktion til vol-
den, og hvordan den kan udspille sig i et parforhold.

Psykisk vold er et komplekst fænomen, som er svært at indfange, og 
det kan foregå i et kontinuum af alvorlighedsgrader (Beck m.fl., 2013; 
Follingstad, 2011). Psykisk vold kan ytre sig både verbalt og ikke-ver-
balt gennem forskellige handlinger, der er egnede til at få den anden til 
at ændre adfærd og indordne sig. Det kan f.eks. være ved at anvende 
verbale aggressioner; ved at skræmme eller true med fysisk eller sek-
suel vold eller andre former for afstraffelser og repressalier; ved at 
kontrollere, isolere eller overvåge en anden; ved at udnytte en andens 
sårbarhed eller udsætte vedkommende for følelsesmæssig manipula-
tion (Follingstad & Dehart, 2000; Breiding m.fl., 2015). Oplistningen 
er ikke udtømmende. Nogle forskere påpeger, at det vedvarende møn-
ster af nedgørende og devaluerende handlinger er kernen i psykisk vold 
(Johnsson, 2006; Stark, 2007). Sondringen mellem episodiske hand-
linger og et mere vedvarende mønster er væsentlig for at sætte en baga-
telgrænse. De finker, der kan ryge af panden, når man i et ophidset 
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øjeblik krænker sin partner under et skænderi, vil almindeligvis ikke 
kunne opfattes som psykisk vold, men høre til inden for spektret af nor-
mal mellemmenneskelig aggression. 

Dette kapitel giver en introduktion til fænomenet psykisk vold ud 
fra et forskningsmæssigt perspektiv. Det fokuserer især på den alvor-
ligere psykiske partnervold og på, hvordan denne sætter sig igennem 
i forhold til køn. Først beskrives den retlige bestemmelse om psykisk 
vold i nære relationer. Derefter præsenteres en teoretisk forståelse af 
partnervold, som inkorporerer den psykiske vold, og i forlængelse heraf 
redegør kapitlet for socialpsykologisk forskning om dynamikker, det 
vil sige, hvordan psykisk vold kan udspille sig inden for rammerne af 
et parforhold. Kapitlets sidste del handler om vanskelighederne ved at 
måle fænomenet og bruger et dansk studie som sit empiriske eksempel. 

Den retlige kontekst i Danmark
I 2013 underskrev Danmark Europarådets konvention om forebyggelse 
og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkon-
ventionen). Den pålægger blandt andet medlemsstaterne at forebygge 
vold, at beskytte ofrene og at iværksætte sanktioner over for dem, der 
udøver volden. Ifølge Istanbulkonventionen omfatter vold i hjemmet 
både fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold (Europarådet, 2011). 

I 2019 besluttede Folketinget at kriminalisere psykisk vold i nære 
relationer. En væsentlig begrundelse var, at de eksisterende strafbe-
stemmelser ikke i tilstrækkeligt omfang beskyttede mod krænkelser af 
den psykiske integritet. I den nye straffelovsbestemmelse (§ 243) hed-
der det: 

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller 
tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gen-
tagne gange over en periode udsætter den anden for groft ned-
værdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet 
til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med 
bøde eller fængsel indtil 3 år.
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Bestemmelsen omhandler psykisk vold i nære relationer, der bliver 
begået såvel mod børn som voksne. Forarbejderne til loven opregner 
en ikkeudtømmende liste af eksempler på, hvad områderne for groft 
nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd kan dække over 
(Justitsministeriet, 2019). At adfærden skal have en alvorlig karakter 
for at falde ind under straffelovsbestemmelsen, bliver understreget 
af, at den skal være sket gentagne gange, at den skal foregå over en 
vis periode, og at den skal være egnet til at være utilbørligt styrende. 
Bestemmelsen fokuserer udelukkende på adfærdens karakter. Den 
lægger f.eks. ikke op til, at man skal gøre sig spekulationer over den 
udøvendes intentionalitet (motiver) eller inddrage betydningen af, om 
den forurettede faktisk er blevet påført skader af at være udsat for psy-
kisk vold. Det er en objektiv vurdering, om adfærden er egnet til at styre 
den forurettede: En groft krænkende eller nedgørende adfærd bliver, 
populært sagt, ikke til mindre psykisk vold af, at udøveren har handlet 
utilsigtet eller af, at den forurettede ikke umiddelbart virker påvirket af 
denne adfærd. 

Det er domstolenes opgave at fastsætte grænserne for, hvornår en 
psykisk integritetskrænkende adfærd er kriminel eller ikke. Formentlig 
vil der kun blive rejst få straffesager om året, som udelukkende handler 
om psykisk vold. Det skyldes især, at der er indlysende udfordringer 
med at løfte bevisbyrden i denne type sager. Men bestemmelsen kan få 
indflydelse på, hvordan andre myndigheder håndterer sager, hvori der 
er påstand om psykisk vold. Det gælder f.eks. i familieretlige forældre-
ansvarssager eller i socialretlige sager, hvor der er mistanke om, at børn 
udsættes for psykisk vold i hjemmet. Derudover må man forvente, at 
kriminaliseringen af psykisk vold vil få en pædagogisk effekt. Den kan 
bidrage til at påvirke samfundets normer for den uacceptable adfærd i 
nære relationer på samme måde, som da man afskaffede forældres ret 
til at revse deres børn. 

Forskningsmæssige perspektiver på psykisk vold 
Den forskningsmæssige opmærksomhed på psykisk partnervold opstod, 
fordi studier har vist, at mange partnervoldsofre ikke kun er forslå-
ede, men ofte også er skydeskiver for ikkefysiske aggressioner, der kan 
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strække sig fra knusende verbal kritik til sadistiske mønstre af mellem-
menneskelig kontrol (Follingstad, 2007). Det følgende redegør for det 
vidensgrundlag, der efter denne forfatters vurdering har været med til 
at danne baggrund for udformningen af den danske straffelovsparagraf 
om psykisk vold i nære relationer, her specifikt psykisk partnervold. 

Tvingende og kontrollerende adfærd som en overordnet 
begrebsramme 
At kontrollerende og tvingende adfærd ofte er komponenter i partner-
vold, har været kendt i årtier blandt ansatte på krisecentre og NGO’er, 
der arbejder for at sætte vold mod kvinder på den politiske agenda 
(Stark, 2018). Men Evan Starks nyere bog fra 2007, Coercive Control: 
How Men Entrap Women in Personal Life, har udgjort et væsentligt 
bidrag til at etablere en ny og mere holistisk teoriramme om partner-
voldsområdet. Stark gør coercive control til det overordnede begreb for 
de voldelige handlinger og magtdynamikker, der kan foregå i intime 
relationer, og løfter inden for denne begrebsramme psykisk vold frem 
som en sideordnet komponent til den fysiske partnervold. Coercive con-
trol kan på dansk oversættes til ’tvingende og kontrollerende adfærd’. 

Stark bygger på et forskningsfelt, som peger på, at der eksisterer 
flere, relativt stabile typer af partnervold (f.eks. Johnson, 1995, 2006; 
Kimmel, 2002). ’Situationel partnervold’ og ’intimterrorisme’ er to 
væsentlige typer. Situationel partnervold refererer til forhold, hvor vol-
den optræder episodisk, ofte er mindre alvorlig, ikkeeskalerende og kan 
være udøvet gensidigt, det vil sige såkaldt håndgemæng eller klammeri. 
Intimterrorisme, som er mere eller mindre overlappende med Starks 
begreb om coercive control, refererer til forhold, hvor voldsmønstret er 
vedvarende, mere alvorligt, og hvor volden har tendens til at eskalere 
over tid. Denne voldstype udøves fortrinsvis (men ikke udelukkende) af 
mænd mod kvinder, og det er den, Stark beskæftiger sig med. 

Den alvorlige psykiske vold er ifølge dette perspektiv konstitueret 
ved at være et vedvarende mønster af mikroreguleringer snarere end 
isolerede handlinger og enkeltepisoder, der optalt hver for sig måske 
ikke forekommer at være så alvorlige. I nogle parforhold foregår der 
således en systematisk og omfattende kontrol af kvinders hverdag, som 
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fratager dem deres grundlæggende menneskerettigheder og deres for-
fatningsmæssige frihed. I generaliseret form er coercive control en auto-
ritær og ensidigt udøvet strategi, der begrænser et individs rettigheder 
og frihed, og som anvender afsavn og straf for at fremtvinge indordning 
og afhængighed. Det er en vigtig pointe hos Stark, at vurderingen af, 
om et handlingsmønster er et overgreb, ikke overlades til den enkeltes 
subjektivt oplevede følelse af krænkelse, men henviser til, om generelle 
menneskelige frihedsrettigheder bliver berøvet. 

Elementer eller taktikker i den tvingende og kontrollerende adfærd 
kan både være fysiske overgreb (fysisk vold, seksuel tvang) og ikkefysi-
ske handlinger, herunder intimidering (f.eks. trusler om skade, degra-
dering, overvågning), isolation og kontrol (f.eks. regulering af hver-
dagslivet eller af adgang til ressourcer), det vil sige psykisk vold. Ofre 
for sådanne herskerteknikker kan opleve at være holdt som fange på 
gidsellignende vilkår. At den grove partnervold kan rumme flere sam-
tidige voldsudtryk, er vist i flere studier: Beretninger fra partnervolds-
ofre, der har opholdt sig på krisecentre, peger på, at den psykiske vold 
ofte bliver oplevet som et element af ”den samlede pakke” af overgreb, 
og at det set fra et offerperspektiv ikke giver mening at isolere dette 
voldsudtryk særskilt (Kirkwood, 1993).

I teoretisk forstand repræsenterer Starks tilgang et feministisk per-
spektiv. Stark betragter den tvingende og kontrollerende adfærd som 
en ekstrem variation af kulturelt bestemte kønsstereotyper, en kønnet 
vilje til magt. Den mikroregulering, som de kontrollerende og domine-
rende mænd udøver, skaber kvinder, som adlyder mandlige autoriteter. 
Mænds mulighed for at kontrollere kvinder hænger ifølge Stark sam-
men med, at der fortsat eksisterer kønnede uligheder, som oftere gør 
kvinder udsatte over for udnyttelse, mens mænd gennemgående har 
flere materielle og andre ressourcer til rådighed. 

Et eksempel på alvorlig psykisk partnervold
En familiesammenført kvinde fortæller, at hendes eksmand forbød 
hende at lære dansk. Hun skulle tjene penge og passe hjemmet og de 
børn, der siden kom til. Han udnytter hendes manglende danskkund-
skaber til at begå dokumentfalsk, så hun bliver forgældet. Han admi-
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nistrerer ensidigt familiens økonomi og bruger mange penge på sig 
selv og sine elskerinder, men kun lidt på hende og børnene. Han for-
byder hende at gå ud. Han fortæller hende altid, at hun er svag, og 
råber ofte ad hende. Han er en stor mand, og børnene bliver bange for 
ham, når han kommer hjem i dårligt humør og sparker på væggene. 
En dag tvinger han hende hen til et af lejlighedens vinduer og siger, at 
hun skal springe ud. Det skal ligne et selvmord. I stedet skriger hun, så 
politiet bliver tilkaldt. Efter 12 års ægteskab finder hun mod til at for-
lade ham og flytter på krisecenter, da han ikke vil forlade deres fælles 
lejlighed. I dag er hun nedbrudt og på førtidspension. Børnene opsøger 
kun faren sporadisk. Han har stiftet ny familie. (Ottosen et al., 2014)

Socialpsykologiske dynamikker i en tvingende og kontrollerende 
adfærd 

I ethvert parforhold forekommer der skænderier, elementer af overta-
lelse, forsøg på at øve indflydelse eller stille krav til den anden. I de fle-
ste parforhold sker det, at den ene siger til den anden: ”Hvis du ikke gør 
x, så vil jeg y ...”. Et krav, x, kan spænde fra ”hvis du ikke tager med ud 
og besøger mine forældre” til ”hvis du forlader mig”, mens en trussel, y, 
kan spænde fra ”så bliver jeg skuffet” til ”så slår jeg børnene ihjel”. Om 
et krav med en ledsagende trussel har karakter af tvang, beror på den 
sociale kontekst for samspillet, herunder på den psykologiske, sociale 
og økonomiske magtbalance, der er i parforholdet. En trussel vil typisk 
have helt andre implikationer for den, der er følelsesmæssigt, socialt 
eller økonomisk afhængig af sin partner, end for den, der er velhavende 
og har masser af sociale og følelsesmæssige ressourcer. Den psykiske 
volds dynamikker kan således aldrig forstås isoleret fra den sociale kon-
tekst, hvori adfærden foregår. 

Et ofte refereret forskningsbidrag af Dutton og Goodman (2005) 
medvirker til at øge forståelsen af, hvad der er på spil i parrelationer 
med psykisk vold, idet det udfolder problemstillingen om betydningen 
af den sociale kontekst. Hvor Stark leverer en overordnet teoretisk 
ramme for den tvingende og kontrollerende adfærd, sætter Dutton og 
Goodman (2005) begreber på den psykiske volds dynamikker ud fra et 
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socialpsykologisk perspektiv. De identificerer en række komponenter 
og underliggende elementer, som muliggør, at en udøver kan få held 
med at kontrollere sin partner, der er målet (det vil sige skydeskiven) 
for en sådan adfærd. Det gør de med udgangspunkt i en teori om social 
magt (Raven, 1993). Nedenfor er Dutton & Goodmans model sammen-
fattet i fire overordnede komponenter: 1) At sætte scenen, 2) Tvang, 3) 
Overvågning og 4) Realisering af negative konsekvenser. 

1. At sætte scenen
Den første og mest udfoldede komponent kalder Dutton & Goodman ’at 
sætte scenen’. Den handler om selve grundlaget for, at en udøver kan 
kontrollere eller tvinge sit mål, og rummer flere elementer: 

Som et første element fordrer en effektiv kontroladfærd, at udøve-
ren gør det klart, at han/hun ikke kun er villig, men også i stand til 
at pålægge den anden (målet) en straf eller tilbageholde en belønning, 
såfremt denne ikke efterkommer de krav, som udøveren opstiller. 
Hvilke former for straf der trues med, afhænger af udøverens ressour-
cer og målets behov. Der behøver ikke at være tale om trusler om fysisk 
vold. Det kan f.eks. være trusler om forlade den anden, om at tage bør-
nene eller gøre skade på genstande. Listen kan være lang. 

Et andet element drejer sig om at skabe eller udnytte målets sårbar-
heder og svagheder. Sårbarhed øger risikoen for at blive udsat for tvang 
og kontrol. Der kan f.eks. være tale om, at målet er økonomisk afhæn-
gig af sin partner, har et handicap, er fysisk eller psykisk syg eller har et 
misbrugsproblem. Sprogbarrierer eller en illegal status som indvandrer 
kan øge risikoen for social isolation eller trusler om involvere myndig-
hederne, mens en sårbarhed, der knytter sig til at have en ringe statur 
eller være gravid, kan øge risikoen for fysisk vold. 

Et tredje element drejer sig om at nedbryde målets modstand mod 
at blive kontrolleret ved at afskære det fra ressourcer. En udøver kan 
bruge en række taktikker til at undergrave sin partners vilje. Det kan 
være at nedbryde målets personlige integritet og selvværd ved at over-
bevise hende/ham om, at hun/han er værdiløs (f.eks. doven, inkompe-
tent, dum, frigid, en dårlig forælder eller en elendig ægtefælle), eller at 
udøveren legitimerer sin ret til at kontrollere og sanktionere på grund 
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af disse påståede mangler (f.eks. ”hvis du ikke var så inkompetent, ville 
det ikke være nødvendigt at straffe dig”). En person, der føler sig vær-
diløs, har ikke vilje til at gøre modstand. En anden vigtig ressource er 
penge. Udøveren kan f.eks. underminere målets adgang til selvforsør-
gelse og gode indtjeningsmuligheder ved at nægte hende/ham tilladelse 
til efteruddannelse, ved at underminere hendes/hans arbejdspræstati-
oner, ved at igangsætte skænderier om natten eller ved være utilgæn-
gelig ved ellers lovet børnepasning. Indtægter og børnepenge kan kon-
fiskeres, eller målet kan få et beløb, der lige akkurat er tilstrækkeligt til 
at dække familiens daglige fornødenheder. En tredje vigtig ressource er 
social støtte. I nogle tilfælde isolerer en udøver sin partner. Sommeti-
der er isolationen fysisk, f.eks. ved at parret flytter langt væk fra ven-
ner og familie, ved at kontrollere familiens transportmiddel eller ved at 
eliminere kommunikationsadgangen til omverdenen. I andre tilfælde 
kan der være tale om psykologisk isolation, hvor venner og familiemed-
lemmer bliver chikaneret, indtil de undgår al kontakt, eller hvor målets 
adgang til job eller uddannelse, som ellers kan give mulighed for at tale 
med andre, bliver undermineret.

Et fjerde element er, at udøveren formår at fremme en emotionel til-
knytning til partneren, som derefter udnyttes. I sunde parforhold er 
der en gensidig følelsesmæssig og indbyrdes afhængighed. Hvis den 
følelsesmæssige afhængighed i forholdet er ekstrem og ubalanceret, 
kan den person, der er mindre afhængig, få en større magt i forhol-
det, som han/hun kan anvende til at udnytte den anden, f.eks. ved at 
være skiftevis krænkende og omsorgsfuld. Der kan i sådanne forhold 
opstå en paradoksal dynamik, hvor den udsatte part knytter sig til den, 
der udøver overgreb mod hende/ham. En sådan dynamik – traumatisk 
bonding, som også kendes fra børnemishandlingssager og gidseltagnin-
ger (’Stockholmsyndromet’) – kan indebære, at målet oplever det som 
svært at forlade den krænkende partner (Dutton & Painter,1993). 

2. Tvang 
En forventning bliver til et tvingende krav, når en udøver får sit mål til 
at gøre noget, som vedkommende ikke ønsker, ved at lade målet forstå, 
at prisen for ikke at adlyde vil være en mulig afstraffelse eller andre 
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negative konsekvenser. Kravet skal med andre ord være ledsaget af en 
troværdig im- eller eksplicit trussel, der bliver formildet samtidig med 
kravet. Fordi tvang fungerer ud fra en trussel om en fremtidig negativ 
konsekvens, er magten ved den kontrollerende adfærd bundet til, hvor-
dan målet opfatter truslen. Hvis ikke truslen opfattes som troværdig, 
kan tvangen ikke forekomme. Når et mål retter ind og underlægger sig 
udøverens tvingende krav, kan det ske, fordi det føles lettere end at 
skulle modsætte sig kravene og de efterfølgende sanktioner, fordi målet 
prøver at etablere en sikkerhedszone for sig selv og de børn, der måtte 
være i forholdet, eller fordi hun/han er bange. 

3. Overvågning
Overvågning er ofte en komponent i en effektiv kontroladfærd. For at 
sikre sig, at målet efterkommer de opstillede krav, eller for at kunne 
straffe hende/ham for en ”forkert adfærd” må udøveren holde øje med 
hende/ham. Det kan f.eks. ske ved at udarbejde rigide tidsskemaer, 
som målet skal overholde, ved at overvåge hende/ham elektronisk eller 
gennem konstante telefonopringninger, eller ved at få børn eller andre 
familiemedlemmer til at rapportere om, hvad målet foretager sig. 

4. Realisering af negative konsekvenser
Realisering af de truende negative konsekvenser henviser til de sankti-
oner, som udøveren iværksætter, hvis målet ikke indordner sig. Sankti-
oner kan bidrage til at sætte scenen for, at fremtidige tvingende hand-
linger bliver succesfulde: Hvis udøveren f.eks. giver sin partner en 
’lærestreg’ for ikke at have indordnet sig, f.eks. voldtager hende, når 
hun har nægtet ham sex, vil det øge sandsynligheden for, at målet retter 
ind, næste gang der fremsættes et tvingende krav. 

Alt i alt bidrager de her skitserede komponenter til at sætte begreber 
på de komplekse dynamikker, der kan indgå i relationer, hvor der fore-
kommer alvorlig psykisk vold. Dutton & Goodmans operationalisering 
kan således fungere som et værktøj for både forskere og praktikere, der 
beskæftiger sig med psykisk vold. 

Vold i familien_PD.indd   87Vold i familien_PD.indd   87 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



88

Udfordringer ved at undersøge psykisk vold
Metodologiske og operationelle udfordringer
Viden om den psykiske volds dynamikker er baseret på mindre under-
søgelsesudvalg med kvinder, der har oplevet meget grov partnervold 
(Folllingstad & DeHart, 2000). Spørgsmålet er, om disse beskrivelser 
er fuldt ud dækkende for fænomenet psykisk vold. Ikke alle former for 
psykisk vold har nødvendigvis så grov en karakter. Hvilket billede teg-
ner sig af fænomenet i et bredere sammensat undersøgelsesudvalg? Og 
i forlængelse heraf: Adskiller udsatte kvinders erfaringer sig fra eller 
ligner de udsatte mænds? 

Lige så interessant det er at få et bredere kendskab til befolknin-
gens erfaringer med psykisk vold, lige så udfordrende er det at indfange 
de ovenfor beskrevne dynamikker på en standardiseret måde i større 
undersøgelsesudvalg. For det første er der ikke et stort forskningsfelt at 
læne sig op ad. For det andet er der ikke forskningsmæssig konsensus 
om, hvordan man skal definere og afgrænse fænomenet psykisk vold. 
Og som følge heraf er der for det tredje heller ikke enighed om, hvordan 
man måler fænomenet bedst (Follingstad, 2007; Hamberger m.fl., 2017).

Da partnervold sjældent er blevet undersøgt blandt mænd og kvin-
der, der danner par med hinanden, ved man ikke meget om, hvordan 
den samme vold opleves fra et offer- henholdsvis et udøverperspektiv. I 
større befolkningsundersøgelser belyser man oftest omfanget af psykisk 
vold (og andre partnervoldsformer) ved at spørge individuelle mænd 
og kvinder om deres udsathed, f.eks. inden for det seneste år eller i 
et livstidsperspektiv. Sådanne undersøgelser spørger ofte til enkeltstå-
ende handlinger, f.eks. om respondenterne har oplevet, at en nuvæ-
rende eller tidligere partner har optrådt verbalt nedgørende, truet med 
vold, truet med at skade børnene osv. Denne fremgangsmåde er med 
rette blevet kritiseret for at være forsimplet, fordi den ikke kan indfange 
de komplekse dynamiske processer og den sociale kontekst for adfær-
den. Det er f.eks. vanskeligt at måle, om der er tale om et eskalerende 
mønster af stadig grovere psykiske overgreb, eller om respondenterne 
faktisk indordner sig under adfærden (Hamberger m.fl., 2017). Den 
kvantitative undersøgelsestilgang rummer også andre faldgruber. For 
eksempel er det ikke underordnet, om man kun spørger til responden-
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ternes nuværende parforhold, eller om man også inkluderer erfaringer 
med psykisk vold fra tidligere parforhold: De, der har oplevet alvorlig 
psykisk vold, vil hyppigere end dem, der oplever en mildere form, have 
forladt deres partner (Johnson m.fl., 2014; Haaland m.fl., 2005). Des-
uden må spørgsmålene være omhyggeligt formuleret, da de ellers efter-
lader et stort rum til fortolkning. Et positivt svar på spørgsmålet Hvor 
ofte har din nuværende/tidligere partner mistænkt dig for at være utro? 

Voldsudtryk og operationalisering til spørgsmål
Psykisk vold 
 � Har du inden for det sidste år oplevet, at en person har truet 

dig med vold?
 � Har du inden for det sidste år oplevet, at en person har ned-

værdiget eller ydmyget dig, latterliggjort dig, kritiseret dig 
konstant eller kaldt dig øgenavne?

Fysisk vold 
 � Har du inden for det sidste år oplevet, at en person har rusket 

dig, skubbet til dig eller revet dig i håret?
 � Har du inden for det sidste år oplevet, at en person har truet 

dig med vold, slået dig, sparket dig eller været voldelig over 
for dig?

Økonomisk vold 
 � Har du inden for det sidste år oplevet, at en person har for-

hindret dig i at få adgang til dine penge, din bankkonto, 
spærret dit kreditkort eller presset dig til at betale eller kauti-
onere?

Seksuel vold
 � Har du inden for det sidste år følt, at en person har pres-

set eller tvunget dig til samleje, berøring eller anden kønslig 
omgang?
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er f.eks. ikke i sig selv et udtryk for partnerens sygelige, ubegrundede 
jalousi – det beror på konteksten, det vil sige på, om respondenten er 
trofast eller promiskuøs af natur.

I Danmark er der hidtil kun én befolkningsundersøgelse, som har 
belyst omfanget af psykisk partnervold (Ottosen & Østergaard, 2018). 
Den kan fungere som et eksempel på, hvordan psykisk vold er under-
søgt. Undersøgelsen, der er gennemført blandt et tilfældigt udsnit af 
20.000 voksne danskere, handler om befolkningens helbred i bred for-
stand og er ikke en dybtgående specialundersøgelse om partnervold. 
Der var kun plads til få spørgsmål om vold, som blev udformet under 
inspiration fra Istanbulkonventionens klassificeringer af vold i nære 
relationer: Der blev spurgt til udsathed for fysisk, psykisk, seksuel og 
økonomisk vold som vist i boksen ovenfor: 
 Undersøgelsen kortlægger relationen mellem den voldsudsatte og 
udøveren, men kan ikke klarlægge, hvem der har initieret volden, eller 
hvor alvorlig og vedvarende den er. Der blev heller ikke spurgt til erfa-
ringer med at blive kontrolleret eller holdt isoleret, det vil sige indi-
katorer, som også indgår i begrebet om ’tvingende og kontrollerende 
adfærd’. Det kan betyde, at den underestimerer omfanget af psykisk 
partnervold. Det stramme format indebærer, at resultaterne om psy-
kisk vold kun er indikerende. 

At tilnærme sig omfanget af psykisk partnervold
Afhængigt af undersøgelsesdesign, spørgemåder m.v. når studier om 
partnervold frem til forskellige tal for, hvor mange der er udsat for psy-
kisk partnervold. En gennemgang af 11 skandinaviske studier, som har 
målt psykisk partnervold, viste f.eks., at andelen af kvinder, der har 
oplevet psykisk vold på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv, svin-
gede mellem 5,6 % og 41 % Det må siges at være en ganske bred varia-
tionsramme (Ottosen & Østergaard, 2018). 

I den ovenfor omtalte danske undersøgelse er det belyst, hvor hyp-
pigt voksne mænd og kvinder har oplevet at være udsat for psykisk vold 
og andre voldsformer, både generelt og af deres nuværende eller en tid-
ligere partner inden for det seneste år. 

Om udsathed for vold generelt viser resultaterne, at psykisk vold er 
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den mest udbredte af de fire voldsformer. Næsten hver femte voksne 
dansker har været udsat for voldstrusler eller er blevet nedværdiget, 
ydmyget, latterliggjort eller kritiseret konstant. Inden for en étårig 
horisont oplever næsten tre gange så mange at blive udsat for psykisk 
vold i forhold til fysisk vold, der er den næsthyppigst forekommende 
voldsform. Seksuel tvang og økonomisk vold er ifølge undersøgelsen 
sjældne fænomener (tabel 1). Mandlige udøvere står bag langt det meste 
af den vold, som både mænd og kvinder oplever. Selvom mænd og kvin-
der i omtrent samme omfang er voldsudsatte, foregår den fysiske og 
psykiske vold i vid udstrækning i forskellige sociale rum. Mens mænd 
hyppigt udsættes for vold af fremmede, oplever betydeligt flere kvinder 
end mænd, at volden foregår i de nære relationer. 
 Også når det kommer til partnervold, er psykisk vold mere udbredt 
end fysisk vold. Der er kønsforskelle, idet kvinder (3,86 %) mere end 

Mænd Kvinder I alt Signifikans-
test for 
 kønsforskel

Udsat for forskellige typer af vold generelt

Udsat for fysisk vold, i alt 8,45 6,02 7,24 P < 0,001

Udsat for psykisk vold, i alt 19,26 18,54 18,91 ns.

Udsat for økonomisk vold, i alt 0,97 0,99 0,98 ns.

Presset/tvunget til sex, i alt 0,85 1,60 1,22 P < 0,001

Udsat for forskellige typer af partnervold

Udsat for fysisk partnervold 0,72 1,64 1,18 P < 0,001

Udsat for psykisk partnervold 1,19 3,86 2,51 P < 0,001

Udsat for økonomisk partnervold 0,13 0,29 0,21 P < 0,05

Presset/tvunget til sex/samleje af (eks)
partner

0,55 0,94 0,73 P < 0,05

Tabel 4 .1 . Forekomst af forskellige voldsformer, generelt og som partner-
vold, som 16-64-årige kvinder og mænd har oplevet i det seneste år . Tal i 
procent .

Anm.: N (mænd) = 8.901; N (kvinder) = 10.054.
Kilde: VIVE’s data fra SHILD, 2012.
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tre gange så hyppigt som mænd (1,19 %) oplyser, at de har været udsat 
for psykisk partnervold af en nuværende eller tidligere partner i det 
seneste år; for de tre øvrige voldsformer er dobbelt så mange kvinder 
som mænd udsatte (tabel 1). Som helhed er ca. 5 % af kvinder og 2 % 
af mænd på årsbasis udsat for mindst en af de fire partnervoldsformer. 
Tendensen er, at kvinder (uanset voldsform) hyppigere udsættes for 
vold af en tidligere partner, mens mænd hyppigere oplever vold i deres 
nuværende parrelation. Forskellen kan indikere, at den partnervold, 
som mænd udsættes for, har en mindre alvorlig karakter. Undersøgel-
sen kan ikke belyse, hvem der initierer volden, eller om den foregår 
ensidigt eller gensidigt. 

At vurdere partnervoldens karakter og alvor
Flere udenlandske studier, der har spurgt til partnervoldserfaringer 
inden for det seneste år, viser, at kvinder og mænd i omtrent samme 
omfang har oplevet at være udsat for handlinger, der kan indikere psy-
kisk vold eller forskellige kontrolstrategier. Men samtidig viser under-
søgelser også, at kvinder hyppigere end mænd er udsat for mere omfat-
tende fysisk og psykisk vold (f.eks. Haaland m.fl., 2005), og at kvinder 
i et livstidsperspektiv er mere risikoudsatte herfor (Pape & Stefansen, 
2004; Andersson m.fl., 2014; Frenzel, 2014). Andre studier peger des-
uden på, at visse former for psykiske overgreb bliver oplevet forskelligt 
afhængigt af udøverens køn (f.eks. Follingstad & Rogers, 2014). De psy-
kiske aggressioner, som mænd udøver mod kvinder, opfattes af både 
mænd og kvinder som værende mere alvorlige i forhold til de aggres-
sioner, som kvinder omvendt udsætter mænd for (DeHart m.fl., 2010; 
Capezza m.fl., 2017). 

I den danske undersøgelse kunne man kun tilnærme sig spørgsmålet 
om partnervoldens karakter og alvor ved at belyse, om de voldsudsatte 
respondenter havde oplevet en eller flere former for partnervold. Den 
viser, at de fleste, der har været udsat for partnervold i det seneste år, 
kun er udsat for én type partnervold. Figur 4.1 illustrerer sammenfal-
det mellem forekomsten af psykisk, fysisk eller seksuel vold, opgjort for 
kvinder; tallene er for små til, at man kan lave en tilsvarende figur for 
mænd. Blandt dem, der har oplevet disse tre partnervoldsformer, har 
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over halvdelen kun oplevet psykisk vold. Kvinder, der har oplevet fysisk 
vold eller seksuel tvang, er ofte også udsat for psykisk vold. 

Som helhed har 1 % af befolkningen været udsat for flere typer part-
nervold inden for en étårig horisont, såkaldt polyviktimisering. Poly-
viktimisering kan betragtes som en proxy for, at man er udsat for mere 
alvorlig partnervold. Knap fire ud af fem polyviktimiserede er kvin-
der. Ud fra resultaterne om voldsforekomster og -mønstre konkluderer 
undersøgelsen som helhed, at partnervold er et kønnet fænomen, som 
langt flere kvinder end mænd er udsat for. 

 

At vurdere risikofaktorer for partnervold
Empiriske studier, som er baseret på større datasæt, har også interesse-
ret sig for, hvad der er risikofaktorer for eller motiver bag partnervold. 
Med risikofaktorer menes der her, hvilke baggrundsforhold der øger 

Anm.: N (kvinder) = 485
Kilde: VIVE’s data fra SHILD, 2012.

Figur 4 .1 . Sammenfald mellem forekomst af forskellige partnervoldsfor-
mer . Opgjort for kvinder, der har oplevet partnervold gennem det seneste 
år . Tal i procent .
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den statistiske sandsynlighed for, at en bestemt omstændighed indtræf-
fer, det vil sige partnervold. Sådanne studier har bidraget til at modi-
ficere teorien om, at mænds vold mod kvinder alene er forbundet med 
en hensigt om kontrol. Partnervold kan også være drevet af motiver 
som vrede, fjendtlighed og internaliserede negative følelser (Birkley & 
Eckhardt, 2016) eller hænge sammen med sociale eller individuelle fak-
torer som fattigdom, arbejdsløshed, stress, alkohol- og misbrugspro-
blemer, psykopatologi og psykisk sygdom (Capaldi m.fl., 2012). Disse 
fund er i tråd med den danske undersøgelse, der blandt andet fandt, at 
risikoudsatheden for psykisk og fysisk partnervold var større for socio-
økonomisk svagt stillede eller sårbare personer (Ottosen & Østergaard, 
2018). Som helhed indikerer sådanne resultater med andre ord, at bag-
grunden for partnervold må findes på flere forskellige niveauer. 

Perspektiver
Dette kapitel har ud fra en forskningsbaseret tilgang givet en intro-
duktion til fænomenet psykisk partnervold, der er langt vanskeligere 
at indfange, definere og måle end fysisk vold. Selv om psykisk vold kan 
foregå i et kontinuum af alvorlighedsgrader, har kapitlet overvejende 
fokuseret på den alvorligere psykiske vold. Denne vinkling bidrager til 
at tydeliggøre, hvilke dynamikker der kan understøtte en skæv magtba-
lance i parrelationer, også der hvor den psykiske vold måske endnu ikke 
eskaleret. En sådan viden kan være anvendelig for fagfolk, der arbejder 
med voldsramte i et forebyggende eller behandlingsmæssigt regi. 

Den begrænsede forskningsbaserede viden, vi hidtil har om psykisk 
partnervold i Danmark, er kun indikerende. Men den peger ligesom 
en række udenlandske studier på, at psykisk partnervold er et kønnet 
fænomen. Vi ved imidlertid ikke meget om, hvorvidt psykisk vold bety-
der det samme for mænd og kvinder, og om det overhovedet er det 
samme fænomen, man har fat i. Hvis man vil opnå en dybere viden om 
det, vil efter denne forfatters vurdering fordre, at man anvender under-
søgelsestilgange, som skaber mulighed for at indfange den sociale kon-
tekst for den psykiske voldsudøvelse. 
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Kapitel 5

Drab og dødelig vold 
i nære relationer
Af Nell Rasmussen 

I mange europæiske lande har politiet og andre myndigheder brugt risiko-
vurderinger for at forebygge, at partnervold eskalerede i hyppighed og grov-
hed. Undersøgelsen ”Drab og dødelig vold i nære relationer” havde til formål 
at belyse, om de kendte faktorer for risiko for gentagen partnervold også 
kan findes i danske sager om partnerdrab og dødelig vold. Desuden så den 
på, om risikofaktorerne for partnerdrab er de samme som for partnervold. 
 Et uventet resultat var, at forskellige former for psykisk vold forekom 
oftere end fysisk vold i drabssagerne. Det indikerer, at selv om psykisk vold 
ikke er årsag til partnerdrab, kan den være en selvstændig risikofaktor for 
det.

Krisecentrene har gennem mange år opbygget viden og erfaringer om 
vold i parforhold og også om særligt grove tilfælde, hvor der begås 
partnerdrab eller vold med døden til følge. I dette arbejde er der en 
antagelse om, at drab eller dødelig vold mellem nuværende og tidligere 
ægtefæller, samlevende og kærester (partnere) ofte vil have en forhi-
storie med langvarig fysisk vold, der er eskaleret i hyppighed og/eller 
grovhed (Jensen & Nielsen, 2004)

 Risikovurderinger er et værktøj, der anvendes i mange europæiske 
lande. De anvendes til at vurdere risikoen for, at der optræder ny vold, 
og giver dermed mulighed for at igangsætte en indsats, der forebygger 
gentagen partnervold. I undersøgelsen ”Drab og dødelig vold i nære 
relationer” (Rasmussen m.fl., 2016) blev det belyst, om sådanne risiko-
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vurderinger som et værktøj til at forebygge gentagen partnervold også 
kunne anvendes til at nedsætte risikoen for dødelig vold og partner-
drab. Undersøgelsen, der gennemgik alle politisager i årene 2009-2011, 
blev offentliggjort i 2016, samme år som Rigspolitiet introducerede risi-
kovurderingsværktøjet SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment – 
Short Version) i det danske politi. SARA:SV er nu det mest anvendte 
risikovurderingsværktøj i Norden. I politiet anvendes det til at vur-
dere, om der er behov for f.eks. at give et tilhold til voldsudøveren eller 
iværksætte beskyttelse for offeret. Herudover anvendes det af blandt 
andet Dialog mod Vold, der tilbyder indsatser til voldsudøvere og deres 
partner og børn (se kapitel 11). 

SARA:SV er udviklet med afsæt i mange store internationale under-
søgelser af ’typiske’ risikofaktorer i partnervoldssager. Konkret består 
det af en tjekliste med 10 spørgsmål om risikofaktorer hos voldsudøve-
ren – i praksis oftest en mand – og fem spørgsmål om sårbarhedsfak-
torer hos offeret – oftest en kvinde. Politiet indsamler oplysninger om 
risikofaktorer gennem alle tilgængelige kilder, f.eks. forhør af volds-
udøveren, oplysninger om sociale forhold og eventuelt tidligere syg-
domme eller straffe, interviews med den voldsramte, pårørende, venner 
og kolleger etc., hvorefter vurderingen foretages. 

Risikofaktorer omhandler blandt andet voldsudøverens baggrund og 
psykosociale forhold, f.eks. psykisk sygdom og misbrug. Væsentligste 
adfærdsmæssige risikofaktorer er tidligere fysisk vold mod partneren, 
herunder optrapning af hyppighed eller grovhed af vold og dødstrus-
ler mod offeret. Andre faktorer er gerningsmandens jalousi, kontrol og 
dominans over offeret. Sårbarhedsfaktorer hos kvinden er blandt andet 
alvorlig frygt, som hindrer handling, samt social og psykisk udsathed. 

I undersøgelsen antog vi, at: 

 � risikovurderinger af fysisk partnervold kunne anvendes til at ned-
sætte risikoen for partnerdrab i Danmark. 

 � risiko- og sårbarhedsfaktorer for partnerdrab hos personerne og/
eller mønstre i parforholdet, der ses i udenlandske undersøgelser, 
også ville kunne genfindes i drabssager i Danmark, herunder køns-
skævhed i drabene. 
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 � det ville være muligt at iværksætte en indsats, som kunne nedsætte 
risikoen for eller forhindre et partnerdrab, hvis sådanne faktorer og/
eller mønstre kan observeres.

Voldsspiralen som teoretisk forforståelse
Det teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen var den analytiske 
model om ”voldsspiralen” (Lundgren, 2004). Den fokuserer på fysisk 
vold i parforhold som kønsspecifik. Volden ses som en proces frem for 
som en række enkeltstående handlinger. Dermed rettes opmærksom-
heden mod de ændringer, der sker hos manden og kvinden, når fysisk 
vold bliver et normalt element i hverdagen. 

Figur 5 .1 . Voldsspiralen
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Ifølge teorien udvikler både den voldsudøvende mand og den volds-
ramte kvinde typisk nogle mere eller mindre bevidste strategier i volds-
spiralen. Manden udvikler kontrolstrategier, som består i kontrolleret 
fysisk vold, isolation af kvinden og en vekslen mellem ømhed og vold. 
Han rationaliserer og fortrænger forskydningerne af grænser og volden. 
Kontrolstrategierne anvender han til at kontrollere kvinden og hendes 
liv med henblik på, at han også kan skabe kontrol over sit eget liv og sin 
maskulinitet. Volden er altid latent til stede i et sådant parforhold som 
en bevidsthed om, at vold er en mulighed og en risiko. 

Volden bliver over tid en aktiv og dynamisk proces med dybtgående 
følger. Den bliver normaliseret og opleves gradvist som en naturlig del 
af hverdagen af både voldsudøveren og offeret. Gennem volden og iso-
lationen begrænses kvindens handlemuligheder og -rum. Over tid kan 
hun miste sit selvværd og sin dømme- og handlekraft og kan ende som 
traumatiseret og handlingslammet. 

Teorien om voldsspiralen handler om fysisk vold. Den har senere vist 
sig også at være meningsfuld i forhold til psykisk vold. Partnerdrab ses 
i kønsforskningen ofte som kulminationen på en voldsspiral og bygger 
derfor på en helhedsvurdering af handlingen og det forudgående forløb 
(Dobash, Dobash, Cavanagh & Medina-Ariza, 2007).

Risikofaktorer ved drabsmændene
I det følgende bliver resultaterne for helt centrale risikofaktorer gen-
nemgået i forlængelse af de tre hypoteser, nemlig helhedsvurdering af 
mandens psykosociale forhold og adfærdsmæssige risikofaktorer såvel 
som sårbarhedsfaktorer hos kvinden, som kan gøre hende særlig udsat.
 
Psykosocial tilpasning
Godt 2/3 af mændene beskrives i sagsakterne som umiddelbart psy-
kisk upåfaldende. Ser man på mændenes forhistorie, var deres psykiske 
tilstand dog ofte ikke helt så uproblematisk. Flertallet af dem havde et 
meget lille personligt socialt netværk. Seks mænd var deprimerede og 
tre psykisk syge på drabstidspunktet. Fem blev beskrevet som karak-
ter- eller personlighedsmæssigt afvigende. Flere havde tidligere været 
i psykiatrisk behandling, og flere havde forsøgt at begå selvmord. 10 af 
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Mixed methods-undersøgelssdesign
Undersøgelsen blev gennemført som en mixed methods-under-
søgelse med en kvantitativ opgørelse af risikofaktorer og en 
kvalitativ analyse af forløbet i sagerne. Det empiriske grundlag 
for undersøgelsen er sagsakterne i alle de 36 sager, som poli-
tiet efterforskede som drab eller dødelig vold i nære relationer 
fra 2009 til og med 2011. Da vi antog, at partnerdrab viste det 
samme kønsmønster som partnervold, afgrænsede vi fra starten 
undersøgelsen til at omfatte drab på en nuværende eller tidli-
gere partner af modsat køn. Det betød, at seks sager faldt uden 
for vores afgrænsning. For eksempel var offeret i en sag kvin-
dens nye mandlige kæreste, og én sag handlede om drab i et 
homoseksuelt par.
 Analysematerialet har herefter omfattet 30 sager. Af dem 
var der 24 drab, som blev begået af en mand på en kvinde. Seks 
drab blev iværksat af, men kun tre begået af en kvinde på en 
mand. I det følgende omtales dog kun de 24 sager, hvor drabet 
er begået af en mand på en kvinde. Vores antagelser betød, at 
drabssagerne blev analyseret på grundlag af spørgsmålene i risi-
kovurderingen, og forløbet i sagerne blev beskrevet.

I de analyserede sager havde drabsmændene følgende kendetegn:
 � 1/3 af drabsmænd og ofre var gift eller samlevende på drabs-

tidspunktet, om end forholdet i en række tilfælde var i opbrud. 
 � 1/3 havde tidligere været gift eller samlevende. Resten var 

ikkesamlevende kærester ved drabet. I godt halvdelen af 
sagerne havde drabsmanden og offeret et eller flere fælles 
hjemmeboende børn. 

 � Knap halvdelen af de 24 drabsmænd var i arbejde, overvejende 
som håndværkere. Fem var arbejdsløse. De øvrige var på over-
førselsindkomst, efterløn eller folkepension på drabstidspunktet.

 � 2/3 af drabsmændene var danskere. Resten var af syv forskel-
lige nationaliteter. 
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mændene havde et stort forbrug eller misbrug af alkohol. Dog var kun 
tre berusede ved drabet.

Næsten 2/3 (15) af drabsmændene havde forskellige alvorlige relati-
onelle problemer, f.eks. stærke følelsesmæssige reaktioner, som bunder 
i svækkelse af deres autoritet, selvfølelse, økonomi eller indflydelse på 
fælles børn i forbindelse med samlivsbrud. Fysisk vold, dødstrusler og 
trusler om alvorlig vold mod en tidligere partner kan derfor være en 
selvstændig risikofaktor. Knap 1/3 af drabsmændene havde begået grov 
fysisk vold og/eller fremsat drabstrusler mod en tidligere ægtefælle, 
samlever eller kæreste. Én var desuden dømt for henholdsvis drab og 
dødelig vold mod to kærester og havde forsøgt at kvæle en tredje, der 
slap væk med livet i behold. Andre havde indledt langvarige konflikter 
om fælles børn eller havde stalket deres tidligere partner.

Tidligere fysisk vold og trusler
Den centrale og væsentligste risikofaktor for (yderligere) partnervold 
er tidligere fysisk vold mod den nuværende partner. I alt havde 11 mænd 
udøvet fysisk vold mod deres partner én eller flere gange. Fire af mæn-
dene havde ’kun’ begået vold én enkelt gang år tilbage. Voldens grovhed 
spændte fra slag med blå øjne og mærker til følge til grov fysisk vold 
som kvælertag og mishandling. 

Halvdelen af drabsmændene havde dog ikke udøvet fysisk vold mod 
kvinden under samlivet, og fysisk vold ser ikke ud til at have været en 
del af de fleste af parrenes dagligdag. 

1/3 af mændene havde flere gange under eller efter samlivet truet 
deres partner med at slå hende ihjel og én også med selvmord, hvis kvin-
den forlod dem. Tre havde desuden truet med at slå deres fælles børn 
ihjel. 

Optrapning af fysisk vold
Optrapning af frekvensen eller grovheden af fysisk vold mod partneren 
ses også som en selvstændig risikofaktor. Kun i tre sager havde volden 
dog udviklet sig sådan. Men i én sag var dødelig vold kulminationen på 
to et halvt års grov mishandling af kvinden. I sagen er beskrevet, hvor-
dan manden flere gange havde taget kvælertag på kvinden og mange 
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gange skubbet og slået hende, så hun havde slået hovedet og havde syn-
lige mærker i ansigtet og på armene. Han havde også skubbet hende ned 
ad trapper, så hun fik indre kvæstelser, og til sidst slået hende med en 
jernstang, så hun døde. 

Psykisk vold
Psykisk vold betegner gentagne eller vedvarende nedsættende, kræn-
kende eller ydmygende handlinger og adfærd over en periode, f.eks. 
trusler, kontrol, isolation eller følelsesmæssig manipulation. Den kan 
spænde fra strafbar, bevidst adfærd til ubetænksom og ligegyldig adfærd, 
som begrænser den udsattes handlefrihed og daglige livsudfoldelse. 

Psykisk vold kan som et socialpsykologisk fænomen beskrives som 
et regime – en enevældig (og hensynsløs) måde at bestemme over eller 
kontrollere nogen eller noget på (Den Danske Ordbog). Karakteren af 
psykisk vold er den samme, uanset om adfærden opfylder betingelserne 
for at kunne straffes eller ej. Det samme gælder for de mulige følger for 
offeret – blandt andet psykisk mistrivsel, tab af selvværd og traumati-
sering. 

Psykisk vold udgør ikke en selvstændig risikofaktor i risikovurderin-
ger af partnervold. Men flere elementer af psykisk vold, blandt andet 
trusler og kontrol og ekstrem jalousi, indgår i vurderingen af mandens 
psykiske og relationelle situation, jf. ovenfor. 

Næsten 2/3 af mændene havde udøvet psykisk vold mod partneren i 
form af stærk dominans og/eller kontrol, udadreagerende jalousi, trus-
ler, isolering og ydmygelser af kvinden. I en af sagerne er beskrevet, 
hvordan drabsmanden ifølge et vidne under hele parrets over 30-årige 
ægteskab ”aldrig havde forsømt en lejlighed” til at kritisere sin kone i 
venners påhør. Han søgte at forhindre, at hun talte alene med venner. 
Og han havde kørt ”psykisk hetz” mod hende og styret hende i alt, hvad 
hun foretog sig. Kvinden blev først indlagt på hospital med en depres-
sion og senere med en psykose. 

Den psykiske vold blev i en række tilfælde forstærket, i forbin-
delse med at kvinden bebudede, at hun ville ophæve samlivet. I en sag, 
hvor konen ville skilles, var manden i nogle måneder forud for drabet 
begyndt at tale meget nedsættende til og om hende. Han havde blandt 
andet kaldt hende en smatso og luder og havde opsøgt hende, når hun 
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var ude, for at se, om hun var sammen med andre mænd. I en anden 
sag havde manden ifølge vidner søgt og fået en deleordning om samvær 
med deres fælles søn alene med det formål at kunne overvåge sin tidli-
gere kæreste.

Risikofaktorer hos den dræbte kvinde 
Hos de kvinder i materialet, der havde været udsat for gentagne trusler 
og stalking, havde denne psykiske vold ifølge vidner i sig selv skabt frygt 
– hos nogle i lang tid. En række undersøgelser har vist, at voldsramte 
kvinders egen vurdering af risikoen for yderligere vold ofte er rimelig 
præcis og forøger præcisionen af risikovurderingen. Det synes også at 
gælde med hensyn til at vurdere risikoen forbundet med dødstrusler 
og anden psykisk vold. Kvindens frygt er derfor en selvstændig risi-
kofaktor. Selv om drab kun realiseres i promiller af de tilfælde, hvor 
en person truer med det, skaber truslerne frygt og svækker den truede 
kvindes handlefrihed, hvilket medvirker til at forhøje hendes sårbarhed 
og medfører psykisk mistrivsel. 

Hvad er de væsentligste risikofaktorer i drabssagerne?
Analysen af sagerne viste, at alle risikofaktorer, der indgår i SARA:SV-ri-
sikovurderingen om partnervold, også findes i det danske materiale om 
partnerdrab. Det er ikke overraskende, fordi partnerdrab jo ofte er for-
bundet med tidligere partnervold. Ikke alle faktorerne viser sig dog at 
være lige så relevante for at vurdere risikoen for drab som for fysisk vold. 

Knap 1/3 af drabsmændene i undersøgelsen var alkoholpåvirkede 
på drabstidspunktet, kun tre dog direkte berusede. Langt de færreste 
drabsmænd var altså alkoholpåvirkede ved drabet. Alkohol synes derfor 
ikke at være en så stærk enkeltstående risikofaktor for partnerdrab som 
for partnervold. 

Fysisk vold, men også stalking af og langvarige konflikter med en 
tidligere partner kan være udtryk for den senere drabsmands vanskelig-
heder ved at slippe den tidligere partner. Kun en mindre del af mæn-
dene havde udvist sådan adfærd, men den indikerer, at manden kan 
have relationelle problemer, hvilket kan udgøre en selvstændig risiko-
faktor for partnerdrab.
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Næsten 2/3 af drabsmændene havde udøvet forskellige former for og 
grader af psykisk vold mod partneren. Det indikerer, at selv om psykisk 
vold ikke er årsag til, kan den være en selvstændig risikofaktor for part-
nerdrab. Den psykiske vold havde ifølge vidner tilsyneladende fyldt i 
mange pars hverdag og havde skabt større frygt blandt de dræbte kvin-
der end fysisk vold. 

Udenlandske undersøgelser viser, at der var forekommet fysisk vold 
forud for drabet i mellem 60 og 80 % af sagerne (FRA, 2014; Vatnar, 
2015). I vores materiale havde kun knap halvdelen af drabsmændene 
tidligere udøvet fysisk vold mod den dræbte partner under samlivet. 
Resten havde ikke. Og i kun tre sager var volden eskaleret i hyppighed 
og/eller grovhed. Disse faktorer var derfor mindre centrale risikofakto-
rer for partnerdrabene i vores materiale end i megen anden forskning. 
Resultatet var overraskende både ud fra international og nordisk forsk-
ning. Og det var overraskende ud fra vores eget udgangspunkt, hvor vi 
forventede, at drab ofte ville være kulminationen på en forudgående 
voldsspiral. 

Fagprofessionelle, som arbejder med voldsramte kvinder, har været 
kritiske over for disse fund. De har påpeget, at der kan være forekom-
met fysisk vold, uden at vidner har kendt til det, og at fysisk vold derfor 
har været mere udbredt i forholdene. I modsætning til psykisk vold, 
som også udspiller sig i forhold til familie og venner, foregår fysisk vold 
oftest bag lukkede døre. Fundene kan måske også have haft sammen-
hæng med politiets efterforskningsmetoder. Politiet kan f.eks. have 
vurderet, at det ikke var nødvendigt eller relevant at spørge om tidli-
gere fysisk vold. 

Begge indvendinger er relevante. Men hvis der er forekommet megen 
fysisk vold forud for drabene, skulle man tro, at flere sager handlede 
om vold med døden til følge, som vi havde forventet, og ikke om drab. 
Materialet viser også, at politiet systematisk har søgt viden om eventuel 
tidligere fysisk vold i parforholdet, og at forklaringen på den lave fore-
komst af fysisk vold næppe kan søges i politiets efterforskning. Det er 
dog nærliggende at undersøge disse forhold nærmere på grundlag af et 
større materiale.

De engelske sociologer Rebecca og Russell Dobash har gennem 
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årtier forsket i partnervold, blandt andet i forskelle og ligheder i sager 
om partnervold og partnerdrab. De når på baggrund af en række under-
søgelser frem til, at der er visse forskelle i risikofaktorer for partnerdrab 
og partnervold (Dobash & Dobash, 2015, 2011, 2009, 2007). 

En del af Dobash og Dobashs faktorer for partnerdrab genfindes i 
det danske materiale. Det gælder såvel psykosociale faktorer hos drabs-
manden som dynamikken forud for og konteksten omkring drabet:

 � Drabsmændene havde sjældnere alkoholproblemer end voldsud-
øverne. Beruselse synes at være en væsentligt mindre risikofaktor 
for partnerdrab end for partnervold. 

 � Drabsmændene var sjældnere dømt for tidligere kriminalitet, men 
havde væsentligt oftere udøvet vold mod en tidligere partner. Vold 
mod en tidligere partner kan derfor være en risikofaktor for part-
nerdrab. 

 � Drabsmændene havde sjældnere udøvet fysisk vold mod deres nuvæ-
rende partner. Skønt flertallet af drabsmænd (59 %) havde udøvet 
vold, havde et meget stort mindretal (41 %) ikke. Fysisk vold var 
således ikke en enestående faktor for partnerdrab. 

 � Besiddelsestrang og jalousi forekom væsentligt oftere hos mænd, 
der begik partnerdrab, end hos udøvere af fysisk vold. Disse faktorer 
var vigtige i konflikter i drabssagerne, men de var dog ikke kilden til 
drabene i et ganske stort antal sager. Der var tale om generelle kom-
plekse relationelle problemer og konflikter hos mændene.

 � Både partnervold og -drab foregik ofte i forbindelse med eller ret 
kort tid efter kvindens opbrud fra samlivet, og der var en klar sam-
menhæng mellem opbruddet og drabet. 

Dobash og Dobash konkluderer, at konflikterne ved fysisk partnervold 
oftere var forbundet med dagligdags spørgsmål som f.eks. børn, husar-
bejde og økonomi. Ved partnerdrab var konflikterne derimod oftere 
forbundet med mandens ejendomsfølelse, dominans, kontrol og stærke 
jalousi. Konflikternes forskellige baggrund og karakter betød derfor, at 
risikofaktorerne kun delvis var de samme. Hvorvidt noget tilsvarende 
kan udledes i en dansk sammenhæng, er dog ikke undersøgt. 
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Konklusioner
Alle risikofaktorer for partnervold anvendt i SARA:SV genfindes i mate-
rialet om partnerdrab, men deres vægt og forudsigelseskraft er i denne 
sammenhæng ikke den samme. Tidligere fysisk vold mod partneren er 
den centrale risikofaktor for fremtidig partnervold og er en væsentlig, 
men ikke tilsvarende central faktor for partnerdrab. Fysisk vold, især 
grov og/eller eskalerende fysisk vold, havde ikke været en del af hver-
dagen i flertallet af parrenes samliv. I de få sager, hvor fysisk vold eska-
lerede med risiko for en dødelig udgang, var der også udøvet psykisk 
vold mod kvinderne. 

Derimod ses adfærd i form af ejendomsfølelse, kontrol, dominans, 
døds- og andre trusler og udadreagerende jalousi hos manden som cen-
trale elementer i parforholdet i mere end halvdelen af sagerne. Psykisk 
vold i forskellige former synes derfor at udgøre en væsentlig selvstæn-
dig risikofaktor for partnerdrab, som skærpes i forbindelse med kvin-
dens opbrud fra forholdet. 

Gennemgangen af sagerne viser, at mange af kvinderne havde fortalt 
familie og/eller venner og arbejdskolleger, at de frygtede for deres liv, 
fordi deres partner havde truet med at slå dem ihjel. Kvindernes frygt 
var uafhængig af, om de udelukkende havde været udsat for psykisk 
vold, eller om de også havde været udsat for fysisk vold. Selv om nære 
personer i en del tilfælde har talt med kvinden om hendes frygt og har 
været alvorligt bekymrede for hende, fremgår det generelt ikke, at de 
har foretaget sig noget derudover. 

Passivitet over for fysisk og psykisk partnervold er af mange grunde 

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens hus-
stand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, 
og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for 
groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, 
der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk 
vold med bøde eller fængsel indtil 3 år. 
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meget udbredt i befolkningen og udgør en meget stærk barriere mod 
at forholde sig til og agere i konkrete situationer (Nørregård-Nielsen 
et al., 2016). Dette faktum udgør en selvstændig risikofaktor. Derfor 
er det et fremskridt, at psykisk vold i 2019 efter længere tids debat i 
medierne blev gjort strafbar i straffelovens § 243. Strafferammen for 
forbrydelsen er ligesom for fysisk vold bøde eller fængsel indtil tre år.

At psykisk vold er blevet strafbart, betyder dog ikke, at al psykisk 
vold kan straffes. En række betingelser skal alle være opfyldt:

1. Gerningsmanden skal være/have været knyttet til den forurettedes 
husstand.

2. Adfærden skal være gentagen over en periode.
3. Adfærden skal være groft nedværdigende, forulempende eller 

krænkende.
4. Adfærden skal være egnet til utilbørligt at styre den forurettede.
5. Adfærden skal være forsætlig (bevidst). 

For at den, der har udøvet psykisk vold, kan dømmes, skal det natur-
ligvis bevises, at betingelserne er opfyldt. Det kan være vanskeligt, da 
psykisk vold ikke er én enkelt handling, men en adfærd over en periode, 
som kan være vanskelig at bevise. En stor del af den psykiske vold, som 
forekom i vores undersøgelsesmateriale, ville næppe kunne opfylde alle 
strafbarhedsbetingelserne eller kunne bevises. Blandt andet derfor kan 
der næppe forventes mange straffesager.

At psykisk vold er strafbar, kan imidlertid have den funktion, at det 
styrker bevidstheden om handlingernes og adfærdens skadelige karak-
ter og om de alvorlige skadevirkninger for offeret. Og ikke mindst vil 
kriminaliseringen betyde, at myndigheder må inddrage og tage højde 
for psykisk vold i deres planlægning af forebyggelse og retsforfølgning 
af partnervold og -drab.
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Kapitel 6

Omfang og konsekvenser af 
fysisk og seksuel partnervold 
i et kønsperspektiv
Af Bjarne Laursen & Katrine Bindesbøl Holm Johansen 

At blive udsat for fysisk eller seksuel vold fra en partner kan give ar ikke 
kun i fysisk forstand, men også på sjælen. I dette kapitel ser vi nærmere på 
sammenhængen mellem at være udsat for vold fra en partner og helbred 
og sociale relationer. Kapitlet er bygget på fund fra en national omfangs-
undersøgelse, hvor mere end 12.000 danskere har deltaget. Blandt kvin-
derne havde 1,6 % været udsat for fysisk partnervold og 0,7 % for sek-
suel partnervold. Blandt mænd var andelene henholdsvis 0,8 % og 0,2 %. 
Resultaterne fra undersøgelsen viser, at fysisk og seksuel partnervold hæn-
ger sammen med et forringet helbred. Personer udsat for partnervold er 
oftere end andre triste, ængstelige og lider af søvnbesvær og træthed. Hvad 
angår sociale relationer, har voldsudsatte det også dårligt, for de oplever 
oftere end andre at være uønsket alene og ikke at have nogen at tale med 
eller få støtte fra. Det vil derfor i høj grad være symptomer på mistriv-
sel og psykosomatiske tegn, som fagpersoner bør være opmærksomme på. 
Voldens karakter og hyppighed spiller en central rolle for de konsekven-
ser, som voldsudsættelse kan have for helbredet. Her er det væsentligt at 
være opmærksom på de kønnede mønstre, som tegner sig. Kvinder er f.eks. i 
højere grad end mænd udsat for gentagen livstruende fysisk vold, og denne 
gruppe af kvinder er særligt udsatte, når det gælder mistrivsel og dårligt 
helbred. 

Partnervold er et alvorligt problem. En af de væsentligste grunde til at 
bekæmpe partnervold er de skader på krop og sjæl, som volden medfø-
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rer for de personer, som udsættes herfor. For de menneskelige omkost-
ninger er høje både for den udsatte person og for pårørende. Faktisk er 
partnervold dyrt for hele samfundet, blandt andet fordi det kan medføre 
langvarige helbreds- og trivselsmæssige konsekvenser at blive udsat for 
vold fra sin partner (Helweg-Larsen m.fl., 2010; Walby, 2009). Det er 
derfor helt centralt, at vi som samfund er opmærksomme på, hvordan 
vi kan hjælpe kvinder og mænd, der udsættes for vold. Selvom volden 
ofte foregår i det skjulte og inden for privatlivets rammer, så er det ved 
at være opmærksom på de konsekvenser, som volden kan have, at vi 
kan blive bedre til at opspore og dermed også hjælpe voldsudsatte men-
nesker til et liv uden vold. 

I dette kapitel ser vi nærmere på nogle af de konsekvenser, som 
fysisk og seksuel partnervold kan afstedkomme. Vi ved allerede en del 
om konsekvenserne gennem erfaringer og vidnesbyrd fra organisatio-
ner, som er i kontakt med kvinder og mænd, som udsættes for partner-
vold (Plauborg & Helweg-Larsen, 2012). Det er dog langtfra alle volds-
udsatte kvinder og mænd, som kommer i kontakt med organisationer 
og får hjælp. I forskningen taler man om, at der er et stort mørketal af 
voldsudsatte mennesker, som ikke er i kontakt med krisecentre, politi, 
skadestuer eller andre offentlige og private organisationer, og som vi 
dermed ikke ved så meget om, fordi deres erfaringer ikke registreres 
(se f.eks. Walby & Allen, 2004). Det betyder, at vi for at få kendskab til, 
hvordan partnervold påvirker voldsudsatte personers helbred og triv-
sel, også må forsøge at nå de kvinder og mænd, som ikke opsøger hjælp, 
og som indgår i det såkaldte mørketal. Det har vi forsøgt at adressere i 
dette kapitel. 

Foruden mørketallet er det væsentligt at være opmærksom på den 
forskelligartede karakter, som voldelige parforhold kan have, hvor-
dan disse forskelle kan hænge sammen med køn, og hvordan de kan få 
betydning for de konsekvenser, som volden kan få. For eksempel kan 
nogle par leve i et forhold, hvor der kun forekommer vold i få tilfælde, 
mens andre kan leve i forhold, hvor volden antager mange former, fore-
går systematisk og er et led i at udøve kontrol. For at tage højde for 
sådanne forskelle peger nogle forskere på nødvendigheden af at skelne 
mellem situationel vold, intim terrorisme og voldelig modstand (John-
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son & Leone, 2005). Hvor den situationelle vold kan være episodisk og 
forekomme i konfliktsituationer, er volden, der optræder i intim ter-
rorisme, en del af et forsøg på at dominere og have kontrol i et par-
forhold. Her finder forskerne et kønnet mønster, idet intim terrorisme 
oftest begås af mænd mod kvinder, når det gælder en heteroseksuel 
parforholdskontekst. Omvendt er det oftest kvinder, der udøver volde-
lig modstand i forsøg på at sætte sig til modværge over for voldsudøve-
ren (Johnson & Leone, 2005). I den situationelle vold kan der være en 
mere ligelig fordeling mellem kvindelige og mandlige udøvere (John-
son, 2011; Stark, 2006). Disse kønnede forskelle vender vi tilbage til, 
når vi ser på konsekvenserne af fysisk og seksuel partnervold.

Vi finder det ydermere vigtigt at understrege, at undersøgelser af 
partnervold aldrig kan forstås løsrevet fra den kontekst, som volden 
finder sted i. Det gælder både den umiddelbare parforholdskontekst og 
den bredere samfundsmæssige kontekst, der kan være med til at for-
klare årsagerne til volden som for eksempel normer, der knytter sig 
til køn (Johnson, 2015). Seksuel vold er eksempelvis særligt kønnet, 
idet kvinder er mest udsat for seksuel vold uanset relation, og at volden 
oftest begås af mænd (Heinskou m.fl., 2017; Helweg-Larsen, 2012; Hel-
weg-Larsen, Schütt & Larsen, 2009; Oldrup m.fl., 2016). Denne viden 
er også med til at forme, hvordan kvinder kan føle sig sårbare i for-
hold til deres krop og seksuelle frihed på en anden måde end mænd, og 
det kan også have betydning for de konsekvenser, som volden kan få 
(Bjørnholt & Helseth, 2019; Johansen, 2019). I den forbindelse bør det 
fremhæves, at seksuel vold i en parforholdskontekst har fået mindre 
både forsknings- og policymæssig opmærksomhed sammenlignet med 
for eksempel fysisk vold (Bertelsen, Sørensen & Jensen, 2019; Johan-
sen, 2019). 

I dette kapitel har vi tilstræbt at lave kønssensitive analyser ved at 
kigge nærmere på sammenhængen mellem køn, voldens hyppighed 
og grovhed og de sociale og helbredsmæssige konsekvenser. Med den 
viden ønsker vi at bidrage med viden om de følgevirkninger, som vol-
den kan afstedkomme, og dermed de tegn på voldsudsættelse, som fag-
personer eller pårørende bør være opmærksomme på.
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Den metodiske tilgang
I dette afsnit skitserer vi den metode, der er anvendt til at indsamle 
data, og de valg, som vi har truffet og som medfører både muligheder 
og begrænsninger. Kapitlet er baseret på data fra den tilbagevendende 
nationale spørgeskemaundersøgelse ”Sundheds- og sygelighedsunder-
søgelsen” (SUSY); bag undersøgelsen står Statens Institut for Folke-
sundhed ved Syddansk Universitet. Undersøgelsen gennemføres ca. 
hvert fjerde år og indeholder spørgsmål om helbred og trivsel i bred 
forstand samt nogle få udvalgte spørgsmål om udsættelse for vold. I 
2017 blev spørgeskemaet udsendt til en repræsentativ stikprøve på 
25.000 kvinder og mænd fra 16 år og opefter; heraf deltog 14.022 (56 
%), hvoraf 12.665 besvarede spørgsmålene om vold. I alt opgav 88 kvin-
der og 38 mænd at være blevet udsat for en eller flere former for fysisk 
partnervold det seneste år. Tilsvarende opgav 33 kvinder og 8 mænd at 
være blevet udsat for seksuel partnervold. De øvrige ca. 12.500 kvin-
der og mænd i undersøgelsen udgør sammenligningsgrupperne af ikke 
voldsudsatte. Kapitlet her bygger alene på analyser af besvarelser, der 
vedrører fysisk og seksuel partnervold. Der er i analyserne foretaget en 
vægtning, så der korrigeres for forskelle i svarprocent mellem de for-
skellige befolkningsgrupper. Metoden er udviklet af Danmarks Stati-
stik (Fangel, Linde & Thorsted, 2007). Der kan dog være grupper, som 
slet ikke svarer, for eksempel personer med anden etnisk baggrund 
end dansk, som ikke kan læse dansk, personer med hemmelig adresse 
og personer, hvor en partner eller anden omsorgsperson kontrollerer 
deres post. Dette problem kan ikke løses med vægtning. På grund af det 
lille antal mænd udsat for seksuel partnervold er disse resultater ude-
ladt, da vi ikke kan lave valide analyser på dette datagrundlag.

For at måle omfanget af fysisk partnervold er alle personer blevet 
bedt om at besvare spørgsmål, der er baseret på Conflict Tactics Scale 
(Straus, 1979; Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 1996). Denne 
metode har sine begrænsninger, idet den tager udgangspunkt i, at vold 
forekommer i en konfliktsituation og ikke som et led i at udøve kon-
trol, hvilket især kendetegner intim terrorisme. Spørgsmålene kan ikke 
sige noget om magtbalancen i forholdet, graden af frygt for partneren 
og latent vold (Johnson, 2015). Den manglende viden om konteksten 
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for volden kan således være en begrænsning i dette studie for at forstå 
sammenhængen mellem volden og dens konsekvenser, da nogle under-
søgelser peger på, at kvinder i højere grad end mænd er tilbøjelige til 
at bruge vold i forbindelse med selvforsvar over for en voldelig partner 
(Walby & Myhill, 2001; Walby m.fl., 2017; Watson & Parsons, 2005). 

En fordel ved at bruge de spørgsmål, vi anvender, er, at vi spørger til 
konkrete handlinger frem for at spørge til ’vold’. På den måde undgår 
vi, at svarene afhænger af, hvorvidt svarpersonen selv har identificeret 
sine erfaringer som vold. For at undgå overrapportering af for eksem-
pel slag, som sker i forbindelse med drilleri, er der i indledningen til 
spørgsmålene refereret til handlingerne som ’fysiske overgreb’ for på 
den måde at henvise til, at handlingerne er uønskede. I boksen herun-
der ses de spørgsmål, som vi har anvendt til at måle fysisk partnervold.

Vi formoder, at jo grovere den fysiske vold er, jo alvorligere er dens 
konsekvenser. Derfor har vi valgt at gruppere den fysiske volds karakter 
i tre rangordnede kategorier af grovhed. Kategorierne er 1) mild vold 
(spørgsmål a), 2), grov vold (spørgsmål b og c) og 3) livstruende vold 
(spørgsmål d). Hvis en svarperson har angivet at være udsat for vold af 
forskellig karakter, har vi klassificeret personen som udsat for den gro-
veste af disse. Tilsvarende har vi en formodning om, at der er en sam-
menhæng mellem hyppigheden af den fysiske vold og konsekvenserne, 
blandt andet fordi enkeltepisoder kan afspejle situationel vold, og gen-
tagne voldsepisoder kan afspejle et mønster af intim terrorisme. Derfor 
har vi også lavet analyser på sammenhængen mellem den fysiske volds 
hyppighed og konsekvenserne for udvalgte helbredsproblemer. 

Er du inden for det seneste år blevet udsat for en eller flere 
af følgende former for fysisk overgreb?
a. Skubbet, revet, rusket, slået med flad hånd eller lignende
b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand
c. Kastet ind mod møbler, vægge, ned ad trappe eller lignende
d. Udsat for kvælningsforsøg, angrebet med kniv eller skyde-

våben
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For at belyse de helbredsmæssige konsekvenser af seksuel vold er 
der stillet fire spørgsmål vedrørende fysisk seksuelle overgreb fra ube-
hagelig beføling til voldtægt. I følgende boks ses spørgsmålene vedrø-
rende seksuel partnervold.

De spørgsmål, som vi har brugt i undersøgelsen, har været anvendt i 
de tilbagevendende nationale SUSY-undersøgelser siden 2000, hvilket 
også har gjort det muligt at se på udviklingen over tid. I spørgeskemaet 
er svarpersonen for hvert af spørgsmålene om vold blevet spurgt om 
antallet af gange, hvor vedkommende har været udsat for voldsformen, 
og dernæst om relationen til udøveren. Vi har defineret partnervold 
ved, at udøveren var en nuværende ægtefælle/samlever/kæreste, tidli-
gere ægtefælle/samlever/kæreste, mens forholdet bestod, eller tidligere 
ægtefælle/samlever/kæreste, efter at forholdet var brudt. Som noget 
nyt inkluderede vi i 2017 også spørgsmål om udøverens køn for blandt 
andet at kunne afdække samkønnet vold.

Det er vigtigt at understrege, at de to lister med spørgsmål om volds-
former, som indgår i spørgeskemaet, ikke er udtømmende for de mange 
former for især fysisk vold, som man kan blive udsat for. Andre former 
for fysisk vold kan f.eks. være at blive brændt med cigaretter eller at 
blive bundet. Hvis en person udsættes for den type vold, men ikke for 
nogen af voldsformerne på listen, kan det føre til underrapportering af 
volden.

Analysen er opdelt i to hovedafsnit om henholdsvis fysisk partner-
vold og seksuel partnervold. Det vil være nærliggende at se på kvinder 
og mænd, som både har været udsat for fysisk og seksuel partnervold, 

Er du inden for det seneste år blevet udsat for en eller flere 
af følgende former for seksuelle overgreb?
a. Ubehagelig seksuel beføling eller lignende
b. Forsøg på tvunget samleje
c. Gennemført tvunget samleje
d. Andre seksuelle overgreb
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men desværre er datagrundlaget for lille til at kunne lave sikre analyser 
af de helbredsmæssige konsekvenser af dette, og derfor har vi valgt at 
lave en opdeling mellem de to voldsformer og har fokuseret på, hvor-
dan karakteren og hyppigheden af volden kan få betydning for helbred 
og sociale relationer. Afslutningsvis diskuterer vi fundene fra analysen, 
og hvordan denne viden kan bruges fremadrettet i arbejdet med part-
nervold.

Hvad er sammenhængen mellem fysisk partnervold, helbred og 
sociale relationer?
For at undersøge de helbredsmæssige og trivselsmæssige konsekven-
serne af fysisk partnervold vil vi først se nærmere på, hvem og hvor 
mange der er udsat for fysisk partnervold. Dernæst vil vi se på, hvilke 
helbredsmæssige konsekvenser volden har fordelt på kvindelige og 
mandlige voldsofre, samt om voldens grovhed har betydning for konse-
kvenserne. Endelig har vi undersøgt, om voldens hyppighed har betyd-
ning for de helbredsmæssige konsekvenser. I det følgende er forskelle 
kun nævnt, når de er statistisk sikre. Enkelte forskelle er nævnt, selv 
om de ikke er sikre; i disse tilfælde er dette eksplicit angivet. Der kan 
godt være reelle forskelle, som ikke er sikre; dette kan skyldes et lille 
antal svarpersoner og kan særligt forekomme for konsekvenser, der er 
sjældne, samt for mænd.

Hvem, hvor mange og hvor ofte – omfang og hyppighed af fysisk 
partnervold

I vores undersøgelse af vold i 2017 (Deen m.fl., 2018) svarede 1,6 % af 
kvinderne og 0,8 % af mændene over 16 år, at de havde været udsat for 
fysisk partnervold. Hvis vi omregner det til antal personer, så svarer 
det til ca. 38.000 kvinder og ca. 19.000 mænd. Det er dog vigtigt at 
bemærke, at der er tale om estimater behæftet med en vis usikkerhed. 
Antallet af kvinder, som i 2017 blev udsat for fysisk partnervold, lig-
ger mellem 30.000 og 47.000, og antallet af mænd, der blev udsat for 
fysisk vold af en partner, ligger et sted mellem 14.000 og 26.000.

Vores analyse viser, at der er nogle klare tendenser, i forhold til hvem 
der hyppigst er udsat for fysisk partnervold. Kvinder er dobbelt så ofte 
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som mænd udsat for fysisk partnervold. Mest udsatte er kvinder under 
50 år, mens forekomsten for mænd falder for mænd over 35 år. For kvin-
dernes vedkommende var voldsudøveren i næsten alle tilfælde (97 %) en 
mand. For mændene var voldsudøveren en kvinde i 94 % af tilfældene. 
Ser vi på seksuel orientering, så viser vores undersøgelse, at andelen af 
homoseksuelle kvinder, der oplever fysisk partnervold, ikke adskiller 
sig fra andelen af heteroseksuelle kvinder. Til gengæld er andelen af 
biseksuelle kvinder, der oplever fysisk partnervold, større end andelen 
af heteroseksuelle kvinder. For mænd ses det samme mønster, men på 
grund af færre besvarelser er dette ikke statistisk sikkert. Det vil helt 
enkelt sige, at i forhold til heteroseksuelle er biseksuelle i uforholds-
mæssig grad udsat for fysisk partnervold – både af mænd og kvinder. 
Vi finder ingen sikker sammenhæng mellem etnicitet og uddannelses-
baggrund og at være udsat for partnervold, når der tages højde for for-
skelle i alderssammensætningen i de enkelte grupper. For etnicitetens 
vedkommende kan den manglende forskel skyldes, at vi har få besva-
relser fra personer med anden etnisk baggrund end dansk. En nylig 
anden dansk omfangsundersøgelse finder dog netop en overhyppighed 
af fysisk partnervold blandt kvinder med indvandrer- og efterkommer-
baggrund (Ottosen & Østergaard, 2018). Kvinder uden beskæftigelse 
er næsten dobbelt så udsatte som kvinder i beskæftigelse; en forskel 
der dog ikke er statistisk sikker, men som ikke desto mindre genfindes 
i andre undersøgelser (Helweg-Larsen, 2012; Ottosen & Østergaard, 
2018; Walby, Towers & Justice, 2018). Køn, alder, seksuel orientering 
og beskæftigelse er således forhold, der ser ud til at positionere særligt 
yngre kvinder, biseksuelle kvinder og kvinder uden beskæftigelse som 
særligt sårbare i forhold til at blive udsat for fysisk vold af en partner. 

Den hyppigste form for fysisk partnervold er slag med flad hånd, 
skub eller lignende. Næsten alle voldsudsatte kvinder og mænd har 
oplevet denne form for vold. I tabel 1 viser vi fordelingen på de forskel-
lige former for fysisk vold blandt de personer, som har været udsat for 
partnervold. Heraf fremgår det, at flertallet af voldsudsatte mænd og 
kvinder har oplevet den fysiske vold flere gange det seneste år, og en 
betydelig andel har faktisk oplevet det mange gange. Antalsmæssigt er 
der dog flere voldsudsatte kvinder i alle kategorier. Tilsammen tegner 
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der sig et billede af, at en lidt større andel af de voldsudsatte mænd 
oplever gentagen fysisk vold end andelen af voldsudsatte kvinder. De 
voldsudsatte mænd oplever at blive udsat for mild og grov vold, men 
kun en lille andel oplever livstruende vold. Billedet ser anderledes ud 
for kvinder, for her er det en femtedel af de voldsudsatte kvinder, der 
oplever at blive udsat for livstruende former for vold som kvælnings-
forsøg eller vold med kniv eller skydevåben. Der er således en betydelig 
andel af de voldsudsatte kvinder, som oplever vold, der potentielt set 

Kvinder Mænd

Voldsform* % af alle 
kvinder

% af 
volds-
udsatte

% af alle 
mænd

% af 
volds-
udsatte

Mild vold – slag med flad hånd, skub m.v. 1,42 % 89 % 0,67 % 82 %

Grov vold – slag med knyttet hånd, spark 
eller slag med genstand; kastet mod 
møbler, ned ad trappe m.v.

0,75 % 47 % 0,49 % 60 %

Livstruende vold – kvælningsforsøg, 
brug af kniv eller skydevåben

0,33 % 21 % 0,04 % 5 %

Voldshyppighed

Kun en gang det seneste år eller uoplyst 0,55 % 35 % 0,13 % 15 %

2-4 gange det seneste år 0,48 % 30 % 0,36 % 44 %

5-10 gange det seneste år 0,35 % 22 % 0,24 % 29 %

Mere end 10 gange det seneste år 0,20 % 13 % 0,10 % 12 %

Relation*

Volden var udøvet af den nuværende 
partner

1,09 % 68 % 0,61 % 76 %

Volden var udøvet af en tidligere partner, 
mens forholdet bestod

0,59 % 37 % 0,29 % 35 %

Volden var udøvet af en tidligere partner 
efter bruddet

0,30 % 19 % 0,28 % 34 %

Fysisk partnervold (uanset relation) 1,59 % 100 % 0,82 % 100 %

Alle procenttal er vægtede. *) Der kan være flere voldsformer og vold i flere relationer.

Tabel 6 .1 . Forekomst af fysiske voldsformer og voldshyppighed blandt 
partnervoldsudsatte
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kan være livstruende. Et kønnet mønster, der også genfindes i andre 
studier (Bjørnholt & Hjemdal, 2018; Walby & Allen, 2004). Det er dog 
også værd at bemærke, at vold i parforhold med det, Johnson og kol-
legaer kalder intim terrorisme, kan eskalere over tid, og derfor er der 
risiko for, at mildere vold med tiden blive grovere og kan ende i livstru-
ende vold (Johnson, 2010). 

Fysisk partnervold og fysisk og psykisk helbred
Nu ser vi nærmere på, hvordan udsættelsen for fysisk partnervold hæn-
ger sammen med fysisk og psykisk helbred. Ved at spørge et repræsen-
tativt udsnit af befolkningen om, hvordan de oplever deres helbred, har 

Figuren er baseret på svarene fra 88 kvinder og 38 mænd, der har været udsat for fysisk part-
nervold. De voldsudsatte er opdelt efter den groveste vold, de har været udsat for det seneste 
år. Mænd udsat for livstruende vold er udeladt, da kun få rapporterede dette.

Figur 6 .1 . Generelt helbred . Andel af kvinder og mænd udsat for fysisk 
partnervold, der har dårligt eller mindre godt helbred, er meget generet 
af hovedpine eller er meget generet af træthed sammenlignet med kvin-
der og mænd i øvrigt . 

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Dårligt hebred
Kvinder Mænd

Hovedpine
Kvinder Mænd

Træthed
Kvinder Mænd

Kvinder, ikke vold Mænd, ikke vold

Kvinder, grov vold (n = 23) Mænd, grov vold (n = 20)
Kvinder, mild vold (n = 49) Mænd, mild vold (n = 16)

Kvinder, livstruende vold (n = 16)

Vold i familien_PD.indd   120Vold i familien_PD.indd   120 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



121

vi mulighed for at undersøge, hvordan voldsudsatte personer adskiller 
sig helbredsmæssigt fra personer, som ikke har været udsat for fysisk 
partnervold. I de følgende afsnit har vi, som beskrevet ovenfor, opdelt 
kvinderne og mændene i grupper – 1) de, der ikke har været udsat for 
partnervold, 2) de, der kun har været udsat for mild partnervold, 3) de, 
der har været udsat for grov partnervold, og endelig 4) de, der har været 
udsat for livstruende partnervold. 

For kvinder og mænd er andelen med mindre godt eller dårligt hel-
bred, der er meget generede af hovedpine og meget generede af træt-
hed, større blandt dem, der er udsat for partnervold sammenlignet med 
de ikke-udsatte. Figur 6.1 viser sammenhængen mellem voldens karak-
ter og helbredsmålene. Her ses der for kvinder en stigende sammen-
hæng mellem voldens grovhed og andelen af kvinder med dårligt hel-
bred. Denne sammenhæng ses også for træthed. For mænd er der ikke 
en sammenhæng mellem voldens grovhed og helbredsmålene. Generelt 
er der dog flere kvinder end mænd, der er generet af træthed og hoved-
pine, uanset om de har oplevet partnervold eller ej (Jensen m.fl., 2018). 
Både hovedpine og træthed kan være udtryk for et dårligt psykisk hel-
bred, som vi nu vil se nærmere på i figur 6.2.

Når vi ser på det psykiske helbred, finder vi generelt en større for-
skel mellem voldsudsatte personer og den generelle befolkning end den 
forskel, vi fandt for dårligt helbred generelt. Den andel, der svarer, at 
de er triste til mode hele tiden eller det meste af tiden, er to-fem gange 
større for kvinder og mænd, der har været udsat for fysisk partnervold, 
end for de svarpersoner, som ikke har oplevet fysisk partnervold inden 
for det seneste år. Figur 6.2 viser sammenhængen mellem grovheden 
af den fysiske partnervold og andelen, der er triste, ængstelige eller har 
søvnbesvær. Sammenhængen mellem grovhed og søvnbesvær er sikker 
for kvinder, de øvrige sammenhænge er ikke statistisk sikre.

Der tegner sig altså et generelt billede af, at både kvinder og mænd 
udsat for fysisk partnervold har et betydeligt forringet psykisk helbred 
samt døjer med gener som træthed, hovedpine og søvnbesvær. Selv 
om der er tale om fysisk vold, er følgerne udpræget psykiske, og det 
betyder, at det måske i særdeleshed er de psykiske mistrivselssymp-
tomer, som fagpersoner eller pårørende skal være opmærksomme på. 
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Særligt for kvinder udsat for den livstruende vold ser vi en høj andel 
med søvnbesvær, hvilket måske også kan forklare den høje andel, der 
lider af træthed. Dette er væsentligt at være opmærksom på, da mang-
lende søvn gennem længere tid kan have helbredsmæssige konsekven-
ser i form af blandt andet overvægt, diabetes og hjerte-kar-sygdomme 
(Jennum m.fl., 2015).

Når vi ser på, hvor hyppigt den fysiske partnervold forekommer, ser 
vi for kvinder en sammenhæng mellem voldens hyppighed og dårligt 
helbred og at være trist til mode næsten hele tiden (figur 6.3). Blandt de 
kvinder, der har været udsat for vold fem gange eller mere det seneste 
år, har hver tredje mindre godt eller dårligt helbred, og fire ud af ti er 
triste til mode næsten hele tiden. For de kvinder, der har været udsat for 

Figuren er baseret på svarene fra 88 kvinder og 38 mænd, der har været udsat for fysisk part-
nervold. De voldsudsatte er opdelt efter den groveste vold, de har været udsat for det seneste 
år. Mænd udsat for livstruende vold er udeladt, da kun få rapporterede dette.

Figur 6 .2 . Psykisk helbred . Andel af kvinder og mænd udsat for fysisk 
partnervold, der er triste til mode det meste af tiden, ængstelige næsten 
dagligt eller er meget generet af søvnbesvær sammenlignet med kvinder 
og mænd i øvrigt .
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fysisk partnervold en enkelt gang det seneste år, er der ingen sikker for-
skel fra de ikkeudsatte. For de voldsudsatte mænd er der ikke en sikker 
sammenhæng, hvilket måske skyldes, at antallet af voldsudsatte mænd 
er mindre end antallet af voldsudsatte kvinder. 

Der er en klar sammenhæng mellem den fysiske volds grovhed og 
dens hyppighed. Halvdelen af de kvinder, der har oplevet mild vold, har 
også kun oplevet at blive udsat for volden en enkelt gang det seneste år. 
Dette kan indikere en form for situationel vold. Når det gælder kvin-
der, der har været udsat for livstruende vold, har 80 % oplevet fysisk 
vold mindst 5 gange det seneste år og 31 % mere end 10 gange, hvilket 
indikerer, at volden kan være en del af et mønster af intim terrorisme. 
Mænd, der har været udsat for livstruende vold, har oplevet fysisk vold 
mere end 10 gange det seneste år. Blandt de mænd, der alene har ople-
vet mild vold, er det hver fjerde, som kun har oplevet volden en enkelt 
gang. 
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Figur 6 .3 . Den fysiske volds hyppighed og andelen af kvinder og mænd 
med dårligt eller mindre godt helbred samt andelen af kvinder og mænd, 
der er triste til mode det meste af tiden .

Figuren er baseret på svarene fra 88 kvinder og 38 mænd, der har været udsat for fysisk part-
nervold. 
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På grund af denne sammenhæng mellem grovhed og hyppighed af 
den fysiske vold er det ikke muligt at se, om hyppigheden har en selv-
stændig betydning for de helbredsmæssige konsekvenser. 

Fysisk partnervold og sociale relationer
Partnervold kan medføre, at den voldsudsatte bliver mere og mere iso-
leret fra omverdenen; det kan også være en voldsform i sig selv, hvis den 
voldsudøvende person forsøger at isolere den voldsudsatte partner fra 
venner og familie (Ottosen & Østergaard, 2018; Stark, 2006). Samtidig 
kan det netop være hjælp fra omverdenen, der gør, at den voldsudsatte 
person får hjælp til at leve et liv uden vold. Vi har derfor været interes-
seret i at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for partnervold 
og sociale relationer. Det har vi blandt andet gjort ved at spørge, om 
man ofte var uønsket alene. Figur 6.4 viser, at kvinder og mænd udsat 
for fysisk partnervold oftere end andre er uønsket alene. Dette gælder 
især kvinder udsat for grov eller livstruende partnervold, som netop 
kan indikere intim terrorisme, hvor kontrol er en afgørende dimension 
(Johnson, 2010). Mænd udsat for fysisk partnervold er oftere uønsket 
alene uanset voldens karakter. 

Den voldsudsatte persons mulighed for at opsøge hjælp kan afhænge 
af kontakten til og støtten fra andre. Det er derfor af væsentlig betyd-
ning, om man har nogen at tale med om volden. For at undersøge dette 
har vi spurgt til, om man har nogen at tale med, hvis man har brug 
for støtte. Voldsudsatte kvinder og mænd har oftere end den generelle 
befolkning ikke nogen at tale med, hvis de har brug for støtte. Vi kan 
ikke vide, hvad disse sammenhænge skyldes. På den ene side kan part-
nervold hænge sammen med, at partneren isolerer den voldsramte fra 
kontakt med andre, men på den anden side kan det også handle om, at 
voldsudøvere finder en partner, som måske allerede har et begrænset 
netværk. Vi kender ikke helt forklaringen på disse sammenhænge og 
kan derfor ikke sige noget om kausaliteten.

I forhold til sociale relationer har vi også valgt at se på deltagelse i 
fritidsaktiviteter, foreningsliv eller andre former for sociale fællesska-
ber, idet det har væsentlig betydning for vores trivsel at føle os som en 
del af et fællesskab (Santini m.fl., 2019), og dette kan ses som værende 
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forebyggende i forhold til isolation. Her viser det sig, at denne delta-
gelse ikke har nogen sikker sammenhæng med udsættelse for fysisk 
partnervold for mænd. Til gengæld finder vi en sammenhæng for kvin-
der, da andelen, der aldrig deltager i fritidsaktiviteter, blandt kvinder 
udsat for grov fysisk partnervold er dobbelt så høj som for ikkevoldsud-
satte kvinder. 

Hvad er sammenhængen mellem seksuel partnervold, helbred og 
sociale relationer?
I de følgende afsnit vender vi blikket mod seksuel partnervold. Lige-
som for fysisk partnervold ser vi på, hvor mange, der er udsat for sek-

Figuren er baseret på svarene fra 88 kvinder og 38 mænd, der har været udsat for fysisk part-
nervold. De voldsudsatte er opdelt efter den groveste vold, de har været udsat for det seneste 
år. Mænd udsat for livstruende vold er udeladt, da kun få rapporterede dette.

Figur 6 .4 . Sociale relationer . Andel af kvinder og mænd udsat for fysisk 
partnervold, der ofte er uønsket alene, næsten aldrig eller aldrig har 
nogen at tale med, hvis der er behov for støtte, eller aldrig deltager i fri-
tidsaktiviteter med andre sammenlignet med kvinder og mænd i øvrigt .
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suel partnervold, og hvor ofte seksuel partnervold forekommer, og ikke 
mindst hvem der bliver udsat herfor. Dernæst ser vi på, hvilke sammen-
hænge der findes mellem udsættelsen for seksuel partnervold og hel-
bred og sociale relationer. Forholdsvis få i denne undersøgelse angiver, 
at de har været udsat for seksuel vold fra en nuværende eller tidligere 
partner det seneste år. Samlet set har 33 kvinder og 8 mænd svaret, at 
de har været udsat for seksuel vold fra en partner inden for de seneste 
12 måneder. For mænd er der for få besvarelser til at kunne drage blot 
nogenlunde sikre konklusioner om de helbredsmæssige konsekven-
ser af seksuel partnervold, og derfor præsenteres ingen resultater for 
mænds helbred og seksuel vold.

Hvem, hvor mange og hvor ofte – omfang og hyppighed af seksuel 
partnervold

Vi begynder med at kigge på omfanget. Forekomsten af seksuel part-
nervold blandt kvinder og mænd er baseret på data fra vores undersø-
gelse af vold og overgreb i 2017 (Deen m.fl., 2018). Her ser vi, at 0,7 % 
af kvinderne og ca. 0,2  % af mændene i den nationale undersøgelse 
angiver, at de har været udsat for seksuel vold fra en nuværende eller 
tidligere partner i form af tvunget samleje (voldtægt), forsøg på tvun-
get samleje (voldtægtsforsøg) eller uønsket beføling eller andre seksu-
elle overgreb. Omregner vi disse procenter til antal personer, så svarer 
det til ca. 17.000 kvinder og 5.000 mænd. Som for den fysiske vold 
er der tale om estimater, og der er derfor en betydelig usikkerhed for-
bundet med disse tal. Ikke desto mindre er der en tydelig kønsforskel 
i omfanget af seksuel vold, som genfindes i mange andre undersøgel-
ser (Heinskou m.fl., 2017; Helweg-Larsen, 2012; Ottosen & Østergaard, 
2018; Plauborg, Johansen & Helweg-Larsen, 2012). For kvindernes ved-
kommende har 0,4 % oplevet voldtægt (tvunget samleje) fra en partner 
svarende til ca. 10.000 kvinder. Af de kvinder, der har været udsat for 
seksuel vold fra en partner, har 45 % været udsat for voldtægt (tvunget 
samleje). I forhold til hyppighed tegner der sig et mønster med betyde-
lig gentagelse af volden, idet 82 % af kvinderne har oplevet seksuel vold 
fra en partner mere end en gang det seneste år, mens 24 % har oplevet 
det mere end 10 gange. Det er en meget højere hyppighed end for fysisk 
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partnervold. Det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan 
blive udsat for seksuel vold af en partner. Alle mændene, der har været 
udsat for seksuel partnervold, har oplevet det mere end en gang det 
seneste år, og 50 % har været udsat for tvunget samleje. Seksuel part-
nervold forekommer ofte sammen med fysisk partnervold, idet halvde-
len af kvinder og mænd udsat for seksuel partnervold også har været 
udsat for fysisk partnervold. 

Seksuel partnervold mod kvinder og psykisk og fysisk helbred
I dette afsnit ser vi på sammenhængen mellem seksuel vold fra en 
partner og kvinders fysiske og psykiske helbred. Vi har ikke undersøgt 
helbredet blandt mænd udsat for seksuel partnervold, da antallet af 
udsatte mænd som nævnt er for lille til at give valide resultater. Seksuel 
vold fra en partner er et område, som ikke har fået så meget opmærk-
somhed i Danmark sammenlignet med andre former for partnervold 
(Bertelsen m.fl., 2019). En del af den eksisterende forskning i forhold 
til voldtægt er lavet blandt kvinder, som har anmeldt overgrebet, eller 
som har henvendt sig til et af de i alt ni voldtægtscentre, som findes i 
landet. Her er voldsudøveren ofte en ven eller bekendt eller en, man 
lige har truffet (Lindekilde & Bramsen, 2017; Parding, 2018). Noget 
tyder på, at kvinder i voldelige parforhold kan være mindre tilbøjelige 
til at tale om den seksuelle vold, som de bliver udsat for af deres partner 
(Sørensen, 2013). Som fagperson kan det derfor være centralt at være 
opmærksom på også at spørge til seksuel vold, så denne del af voldsud-
sættelsen ikke usynliggøres.

I figur 6.5 kan vi se at en større andel af kvinder, der har været udsat 
for seksuel partnervold det seneste år, har dårligt helbred og er meget 
generet af hovedpine og træthed end kvinder, der ikke har været udsat 
for seksuel vold af en partner. Der er dog ingen sammenhæng mellem 
helbred og hyppigheden af den seksuelle vold og heller ikke mellem hel-
bred og karakteren af seksuelle vold.

Vender vi blikket mod det psykiske helbred (figur 6.6), finder vi, at 
op mod halvdelen af de kvinder, der er udsat for seksuel vold fra en 
partner, er triste det meste af tiden. Ser vi på søvnbesvær og ængstelse, 
finder vi også en klar sammenhæng mellem dét at blive udsat for sek-
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suel vold af en partner og at sove dårligt. Som nævnt ovenfor kan kon-
sekvenserne af manglende søvn være alvorlige for helbredet og livskva-
liteten.

Ser vi på udsættelse for både fysisk og seksuel partnervold, er kvin-
der, der udsættes herfor, blandt de svarpersoner, der har det dårligste 
helbred. Således gælder det for kvinder udsat for både fysisk og seksuel 
partnervold, at andelen af kvinder med mindre godt eller dårligt fysisk 
helbred er 43 % (andelen blandt kvinder, der ikke er udsat for seksuel 
partnervold, er 17 %), andelen, der er meget generet af hovedpine, er 27 
% (9 %), andelen, der er meget generet af træthed, er 73 % (18 %), ande-
len, der er triste det meste af tiden, er 58 % (9 %), andelen, der er æng-
stelige næsten dagligt, er 40 % (4 %), og andelen, der er meget generet 
af søvnbesvær, er 41 % (13 %). Disse tal er dog usikre, da de er baseret på 
kun 16 besvarelser. Ikke desto mindre tegner de tilsammen et billede af, 

Figuren er baseret på svar fra 33 kvinder udsat for seksuel partnervold. 

Figur 6 .5 . Generelt helbred . Andel af kvinder udsat for seksuel part-
nervold, der har dårligt eller mindre godt helbred, er meget generet af 
hovedpine eller er meget generet af træthed sammenlignet med kvinder 
i øvrigt . 
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Figuren er baseret på svar fra 33 kvinder udsat for seksuel partnervold. 

Figur 6 .6 . Psykisk helbred . Andel af kvinder udsat for seksuel partner-
vold, der er triste til mode det meste af tiden, ængstelige næsten dagligt 
eller er meget generet af søvnbesvær blandt sammenlignet med kvinder i 
øvrigt .

hvordan kvinder, der lever med både fysisk og seksuel partnervold, kan 
opleve en stor helbredsmæssig belastning, og selvom vi ikke kan vide 
det med sikkerhed, kan det indikere, at der kan være tale om forhold, 
der er præget af intim terrorisme, hvor kombinationen af både fysisk og 
seksuel vold ofte vil være en del af det voldelige parforhold (Johnson, 
2010).

Seksuel partnervold og sociale relationer
Sammenhængen mellem sociale relationer og udsættelsen for seksuel 
partnervold, som er vist i figur 6.7, viser lighed med de sammenhænge, 
vi finder for fysisk partnervold. Det vil sige, at vi ser, at flere kvinder 
udsat for seksuel vold af en partner ofte er uønsket alene eller mang-
ler nogen at tale med, når de har brug for støtte, sammenlignet med 
kvinder i befolkningen, der ikke oplever dette. Hvad angår deltagelse i 
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fritidsaktiviteter, er der ingen sikker forskel mellem kvinder udsat for 
seksuel partnervold og de kvinder, der ikke har været udsat for seksuel 
vold fra en partner. 

Diskussion 
Det kan næppe komme bag på nogen, at vold er skadeligt for både vores 
fysiske og psykiske helbred og vores relationer til andre. I dette kapitel 
har vi med udgangspunkt i fund fra Sundheds- og sygelighedsundersø-
gelser kunnet vise, at der er en klar sammenhæng mellem at være udsat 
for fysisk og seksuel partnervold og at have et forringet helbred, både 
fysisk og psykisk. Kapitlet viser, at der er betydelige sammenhænge 
mellem voldens karakter og hyppighed og fysiske og psykiske helbreds-
problemer. Det vil altså sige, at den måde, som volden udspiller sig på i 
parforhold, kan være af afgørende betydning for de konsekvenser, vol-

Figuren er baseret på svar fra 33 kvinder udsat for seksuel partnervold. 
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Figur 6 .7 . Sociale relationer . Andel af kvinder udsat for seksuel partner-
vold, der ofte er uønsket alene, næsten aldrig eller aldrig har nogen at 
tale med, hvis der er behov for støtte, eller deltager i fritidsaktiviteter 
med andre sammenlignet med kvinder i øvrigt .
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den kan få for den udsatte person og indirekte også for de efterfølgende 
støttebehov, som personen kan have. 

I analysen finder vi også centrale kønsforskelle i udsathed og dår-
ligt helbred og trivsel. Først og fremmest er det værd at bemærke, at 
en større andel kvinder end mænd er udsat for fysisk og seksuel vold 
fra en partner. Vores analyser tegner også et billede af, at voldsudsatte 
kvinder i højere grad end voldsudsatte mænd er i risiko for gentagen 
livstruende vold, hvilket kan være en indikation på, at de befinder sig 
i et voldeligt parforhold, hvor volden kan eskalere. En nylig undersø-
gelse af drab i Danmark i perioden 1992-2016 understøtter den kønnede 
udsathed. I perioden blev 298 kvinder dræbt af en partner, mens det for 
mænd gjaldt 78. Kvinderne udgjorde altså 79 % af dem, der blev dræbt 
af en partner. I mere end 33 % af partnerdrabene på mænd havde den 
dræbte mand forud for drabet udøvet vold eller truet sin partner (Thom-
sen m.fl., 2019). Hvis vi skal kunne hjælpe voldsudsatte kvinder og 
mænd bedst muligt og forebygge gentagen vold og partnerdrab, er det 
derfor væsentligt at være opmærksom på sådanne kønnede mønstre og 
udsathed. I forhold til videre forskning savner vi viden om den parfor-
holdskontekst, som volden forekommer i, for bedre at kunne forstå og 
forklare de forskelle, som vi finder for kvinder henholdsvis mænd i for-
hold til udsættelse og udøvelse, voldens karakter og hyppighed. Særligt 
opmærksomme bør vi være på sammenhænge mellem fysisk, seksuel 
og psykisk vold som f.eks. udøvelsen af kontrol (Bjørnholt & Hjemdal, 
2018; Walby m.fl., 2018). Perspektiverer vi vores fund til M.P. Johnsons 
(2010) partnervoldstypologi, kan vi finde indikationer på både situatio-
nel vold og intim terrorisme, og både de fysiske og psykiske mistrivsel-
stegn korrelerer med voldens karakter og hyppighed for kvinder. Det er 
derfor helt centralt, at fagpersoner undersøger, om helbredsproblemer 
kan være relateret til partnervold, og er opmærksomme på, at seksuel 
vold og fysisk vold ofte forekommer sammen for både kvinder og mænd. 

Selvom vi i dette studie viser sammenhænge mellem partnervold og 
dårligt fysisk og psykisk helbred, kan man ikke konkludere, om der er 
tale om årsagssammenhænge ud fra svarene i en spørgeskemaunder-
søgelse. Det vil sige, at når der er en sammenhæng, kan man ikke vide, 
om volden er årsag til det dårlige helbred. Ikke desto mindre finder for-
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skere i et nyligt amerikansk oversigtsstudie (Miller & McCaw, 2019) 
overhyppighed af sygdomme og skader hos kvinder udsat for partner-
vold. Blandt disse kan – ud over dem, der indgår i vores undersøgelse 
– blandt andet nævnes fysiske skader, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, 
alkoholmisbrug, kroniske smerter samt fødselskomplikationer. Der er 
derfor god grund til, at vi i samfundet bliver mere opmærksomme på 
ikke kun de direkte, men også de indirekte konsekvenser, som det at 
leve med en voldsudøvende partner kan have for kvinder og mænd, og 
hvordan fagpersoner i særligt sundhedssektoren kan spille en central 
rolle med hensyn til at opspore personer udsat for partnervold. Her er 
der brug for at sikre undervisning og kompetenceopbygning for fagper-
soner om partnervold, og ikke mindst klare anvisninger om, hvordan 
man kan handle ved mistanke om vold i en familie.
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Kapitel 7

Et ophold på Danners 
 krisecenter
Af Anne Zacho Møller

Hvert år flytter knap 2000 kvinder på krisecenter,6 og ofte har de børn 
med. Men hvordan forløber deres ophold? Hvilken hjælp får de? Hvem hjæl-
per dem? Og hvad sker der, når de fraflytter centret? Dette kapitel giver et 
overblik over Danners krisecenters tilbud fra start til slut. Det giver også 
et indblik i, hvor dybt volden griber ind i et menneskeliv, og hvor meget det 
kræver at komme videre fra et voldeligt forhold. 

6 Krisecenterstatistikker fra henholdsvis LOKK og Socialstyrelsen 2008-2017 
viser et gennemsnit på 1888 kvinder pr. år. 

Organisationen Danner
Danner har hjulpet voldsudsatte kvinder siden 1979. Tilbuddet 
har udviklet sig fra at være drevet af frivillige kræfter til i dag at 
være en professionel indsats, som løftes af specialiserede fagper-
soner i samarbejde med dygtige frivillige. Dengang som nu står 
Danner på et feministisk fundament: Manglende ligestilling mel-
lem kønnene har konsekvenser i det offentlige såvel som i det 
private rum. Dette ses blandt andet ved, at kvinder i langt større 
udstrækning end mænd er udsat for vold i hjemmet, og at kvin-
der udsættes for den farligste vold. Partnerdrab begås næsten 
udelukkede af mænd på kvinder. Danner arbejder derfor både 
med at skabe ligestilling mellem kønnene – og i krisecentret 
direkte med at hjælpe kvinder til at bryde med volden.
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Maria og hendes baby kommer til Danner
Da Maria kommer til Danner, er hun nybagt mor og har forladt sin 
mand efter flere års massiv psykisk, fysisk og seksuel vold. Hun afslut-
tede forholdet til ham i begyndelsen af graviditeten, men volden fort-
satte under hele graviditeten og efter fødslen. Hun er meget bange for, 
at han skal finde hende og barnet. Marias mand kommer oprindeligt 
fra Sydamerika, og han fik opholdstilladelse i Danmark i kraft af deres 
ægteskab. 

Faser, tværfaglighed og den narrative tilgang
Et ophold på Danners krisecenter er opdelt i fem faser: visitationsfasen, 
stabiliseringsfasen, opholdsfasen, udslusningsfasen og efterværnsfa-
sen. Kvinder og børn, som bor på Danner, mødes af pædagoger, psyko-
loger, socialrådgivere samt natte- og weekendvagter og frivillige. 

Som fundament for Danners metode og menneskesyn anvender 
vi den narrative tilgang. Her arbejder man med de forskellige histo-
rier, som ethvert menneske kan fortælle om sig selv. Når en voldsudsat 
kvinde flytter ind på Danner, er hendes selvfortælling ofte kendetegnet 
ved svaghed, skyld, manglende evne til at passe på sig selv og sine børn 
etc. Denne historie er et resultat af den vold, hun har været udsat for, 
hvor hun gradvist har overtaget voldsudøverens fortælling om hende. 
Dén historie bliver den overskyggende; i den narrative terminologi kal-
des den for den dominerende historie. Under krisecenteropholdet arbej-
der vi med at finde sprækker i den dominerende historie, som kan bru-
ges til at få alternative historier frem. Det kan være historier om styrke 
til at navigere i volden og til at forlade voldsudøveren. Og historier om 
alt det andet, hun også var, inden volden overtog hendes liv, og som 
hun stadig er og kan finde frem igen. Disse sprækker opstår og udfol-
des i løbende samtaler med kvinden, hvor en nysgerrig tilgang til hen-
des reaktioner, ressourcer, valg, værdier etc. kan udbygge en alternativ 
selvfortælling, der gradvist kan afløse den dominerende fortælling og 
samtidig styrke hendes selvfølelse.

Visitationsfasen: Socialrådgiver og risikovurdering
Danners socialrådgivere følger kvinderne fra indlogering til udslusning, 
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Om Danner 
 � Danner blev stiftet som en fond, og Dannerhuset opført i 

1873-1875 af grevinde Danner, enke efter kong Frederik 7. 
Det oprindelige formål var at huse udsatte fruentimmere af 
arbejderklassen.

 � Huset stod til nedrivning i 1979, men blev besat og senere 
købt og gennemrenoveret af kvindebevægelsen. 

 � Danner blev et af Danmarks første kvindekrisecentre for 
voldsudsatte kvinder og deres børn.

 � Organisationen Danner består af et krisecenter, en videns- og 
projektafdeling, et ambulant rådgivningstilbud og udslus-
ningsboliger. Vi er 50 fastansatte og ca. 180 frivillige. 

 � Danner i 2018 (Danner, 2019):
 - Danners rådgivning fik 1739 henvendelser, hvoraf 72 % var 

fra voldsudsatte kvinder. 
 - Blot 8 % af henvendelserne om en krisecenterplads kunne 

imødekommes. 
 - Der boede 69 kvinder og 56 børn på Danners krisecenter.
 - Kvindernes gennemsnitsalder var 37 år.
 - Gennemsnitlig opholdslængde var 124 døgn. Til sammen-

ligning var det nationale gennemsnit i 2018 på 65 døgn 
(Socialstyrelsen, 2018).

 - 52 kvinder fraflyttede Danners krisecenter. Heraf var 22 
født i Danmark, mens 27 kvinder havde et andet fødeland, 
fordelt på 24 lande i Europa (30 %), Mellemøsten (26 %), 
Asien (22 %), Afrika (8 %), Sydamerika (7 %) og USA (7 %). 

 - Voldsudøverens etnicitet var i 56 % etnisk dansk og i 24 
% etnisk minoritet. Godt halvdelen af de etnisk danske 
voldsudøvere levede sammen med en kvinde med etnisk 
minoritetsbaggrund.

 - 17 % af de kvinder, der fraflyttede Danners krisecenter, var 
ved udflytningstidspunktet udvisningstruede.

 - 21 % flyttede tilbage til voldsudøveren.
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dokumenterer deres progression og har ansvaret for at koordinere ind-
satser over for dem og deres eventuelle børn både internt og med eks-
terne samarbejdspartnere. Når en kvinde visiteres til ophold på Danner, 
foretager en socialrådgiver en risikovurdering. Risikovurderingen kan 
føre til indlogering eller, hvis risikoen vurderes for høj, henvisning til et 
andet krisecenter, hvor risikoen er mindre. 

Danners erfaring er, at alle voldsudsatte løber en risiko ved at flytte 
på krisecenter, da bruddet betyder et tab af magt og kontrol for volds-
udøveren, hvilket kan medføre en optrapning af volden. Ved hjælp af 
beskrivelsen af volden kan vi danne os et billede af voldsudøveren; 
sociologen Michael P. Johnson beskriver forskellige voldsudøvertyper, 
som vi kan inddrage i risikovurderingen. For eksempel kan en stille 
type, som er manipulerende og måske samtidig har meget på spil, være 
farligere end en type, som er mere aktiv i sin voldsudøvelse, men stati-
stisk set sjældnere vil begå den alvorligste vold (Johnson, 2008). Forsk-
ning viser, at det tidspunkt, hvor der er størst risiko for drab, er i for-
bindelse med samlivsbrud (Dobash og Dobash, 2015).

Det er uhyre vigtigt, at myndighederne forstår vigtigheden af diskre-
tion og forsigtighed, når de skal håndtere kontakt med både voldsudsat 
og voldsudøver. For eksempel har kommunen pligt til at informere bar-
nets far i tilfælde af en underretning om barnet, men samtidig spiller 
myndighederne en helt central rolle i forhold til at bevare sikkerheden 
omkring mor og barn. Her er det afgørende, at man undlader at videre-
give information om hendes opholdssted til voldsudøveren.

Danners risikovurdering er baseret på spørgeskemaet Dash Risk 
Identification.7 Skemaet er delt op i 24 spørgsmål til den voldsudsatte, 
som omhandler voldsudøverens baggrund, adfærd og netværk, den 
vold, der er foregået (inkl. trusler), samt voldens konsekvenser for den 
voldsudsatte. Socialrådgiveren vurderer samtidig, om der er risiko for-
bundet med eventuelle børn. I så fald laves en separat risikovurdering 
for børnene. Dernæst beskriver socialrådgiveren mulige risikoscena-
rier: voldstype(r), grovhed, tidspunkt og sted, sandsynligheden for at 
det vil ske, samt hvordan risikoscenarierne kan håndteres. Til slut sam-

7 Udviklet af den engelske organisation SafeLives (tidl. CAADA). 

Vold i familien_PD.indd   138Vold i familien_PD.indd   138 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



139

menfatter socialrådgiveren det hele til en konkluderende risikovurde-
ring, som sammenholder de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger 
med alvoren og sandsynligheden for ny vold. Man fastsætter ligeledes 
en dato for ny risikovurdering. 

Marias risikovurdering
Marias mand har et aktivt misbrug af alkohol og hash, og han risi-
kerer at miste sin danske opholdstilladelse, hvis ikke han enten kan 
genoptage forholdet til Maria eller opnå samvær med deres fælles 
barn. Han opsøger fysisk Marias familie og venner og svinger mellem 
at være tydeligt vred og bede Maria om at give ham en chance mere. 
Der har været alvorlig vold både i hjemmet og på offentlige steder 
samt trusler på livet. På denne baggrund vurderer vi, at der er stor 
risiko for ny vold.

Den første kortlægning af volden
I begyndelsen af et ophold på Danner udfylder kvinden et 
omfattende spørgeskema, som giver detaljeret viden om, hvilke 
voldshandlinger der er foregået, hvordan den voldsudsatte har 
forholdt sig i forbindelse med og under volden, PTSD- og trau-
mesymptomer, trivsel, selvværd etc. Det giver os en stor viden 
tidligt, så vi bedre kan målrette hjælpen til den enkelte kvinde. 
Danners erfaring er, at særligt tabuet om den seksuelle vold bry-
des langt tidligere i forløbet, end før vi tog dette redskab i brug. 
Skemaet er baseret på otte validerede skalaer8 og udviklet i et 
samarbejde mellem Danners psykologer og Syddansk Universitet 
i forbindelse med et ph.d.-projekt.9

Stabiliseringsfasen: Psykolog og naturbaseret terapi
I kvindens første tid på krisecentret arbejder vi med at skabe ro, over-

8 VAS, CTS-2, PMWI-short, TIS, ITQ, MTQ, WHO-5, TSC-26. 
9 Ph.d.-studerende Sarah Dokkedahl og professor Ask Elklit.
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blik og stabilitet. Alle faggrupper bliver introduceret, og nattevagterne 
spiller en særligt vigtig rolle, idet de hjælper kvinden med afspænding 
og god søvn, da hun ofte har allermest brug for at hvile og samle kræf-
ter. 

Marias første tid på Danner
Maria har tydelige PTSD-symptomer i form af søvnproblemer, mare-
ridt, koncentrationsproblemer, angst og uro. Hun er grådlabil, har 
svært ved at spise, og i samtalerne med Danners personale dissocierer 
hun, hvilket vil sige, at hun periodevis ’forsvinder’ ud af samtalerne. 
Hun har meget svært ved at tro på, at hun nogensinde kan slippe helt 
væk fra sin mand. Maria har en god forældreevne, men hendes lille 
barn reagerer på hendes tilstand, blandt andet ved at hans søvnmøn-
ster forstyrres.

Danners psykologer10 arbejder i stabiliseringsfasen blandt andet med at 
regulere den voldsudsattes nervesystem. Vold og andre traumer aktive-
rer den del af vores hjerne, som er designet til at sikre vores overlevelse 
– sansehjernen. Når denne del af hjernen er i alarmberedskab, lukkes 
der delvist ned for de andre dele af hjernen, der kaldes følehjernen og 
tænkehjernen. Forandring og personlig udvikling kræver, at de tre 
niveauer i hjernen alle er virksomme, så der skabes selvrefleksion over 
de sansninger og følelser, der opleves. Men hos voldsudsatte er sanse-
hjernen og dermed nervesystemet overaktiveret, og den verbale terapi 
kommer ofte til kort, fordi man i den tilstand hverken kan forholde sig 
til sine følelser eller tænke og reflektere (Danner, 2019). Psykologen 
inddrager naturen i sit arbejde med den voldsudsatte, da vores sanser 
automatisk aktiveres i naturen, og derfor er den særdeles velegnet til at 
skabe kontakt til kroppen. Psykologen kan med stor fordel enten bruge 
naturen indirekte ved at afholde møder og samtaler f.eks. i Danners 
have eller i forbindelse med en gåtur ved en sø eller i en park, eller hun 
kan tilrettelægge egentlige aktiviteter i naturen, som inddrager elemen-

10 Ifølge serviceloven § 109 har kvinder, der bor på krisecenter, ikke ret til psyko-
loghjælp, men det har børn. Derfor tilbyder Danner kun psykologhjælp til kvinder, 
der er mødre, og behandlingen vil være relateret til deres moderskab.
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ter og genstande, der aktiverer sansning: en fjer, en sten, mos, sollys, 
snefnug, frø, blade, bark etc. 

Mange voldsudsatte har svært ved at stoppe tankemylder og bekym-
ringer. Her kan psykologen med reference til naturen arbejde med at 
holde fokus på sanseindtryk i stedet for tankeaktivitet. For voldsud-
satte, der udviser stor tristhed og passiv, følelsesforladt adfærd, kan 
man bruge naturen til at ’vække’ deres sanser, hvilket leder til en genak-
tivering af følelser som f.eks. glæde, vrede og lyst. Derved kan psyko-
logen hjælpe kvinden med at genfinde sig selv, sine grænser, værdier, 
holdninger og prioriteter. Vi siger at naturen er ’medterapeut’, idet den 
kan understøtte og facilitere den øvrige terapeutiske indsats over for 
kvinder og børn. 

Både psykologer og pædagoger bruger naturbaseret terapi under 
hele krisecenteropholdet. Ud over regulering af nervesystemet har 
vi identificeret yderligere to primære formål med at inddrage natu-
ren i det terapeutiske arbejde: at understøtte genetableringen af kvin-
dens eller barnets identitet samt at facilitere fællesskab og relations-
kompetence (Danner, 2019). Endelig er den naturbaserede terapi en 
god metode til at give kvinden redskaber med sig til livet efter kri-
secentret, for hun kan få brug for at regulere sit nervesystem, gen-
finde kontakten til sig selv eller sit barn eller søge fred og tryghed.  
Naturen er tilgængelig, gratis og derfor en enormt hjælpsom ressource.

Opholdsfasen: Pædagog og voldsspiralen
Under hele opholdet på Danners krisecenter fokuserer ansatte og frivil-
lige på at opretholde en så normal hverdag som muligt for kvinderne, 
blandt andet ved en fortsat tilknytning til studie, arbejdsmarked, insti-
tution eller skole og også gennem praktiske hverdagsrutiner som mad-
lavning og indkøb. Danners frivillige spiller en vigtig rolle som støtte til 
praktiske gøremål, afklaring af spørgsmål og tryghed i det midlertidige 
hjem på Danner. 

Pædagogerne i Danner arbejder både med kvinder og børn. De har 
overordnet fokus på voldens konsekvenser for adfærd og krop. Kon-
sekvenserne af at være udsat for vold over længere tid kan med fordel 
forstås ud fra voldsspiralen (Lundgren, 2004), som beskriver en nor-
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maliseringsproces, hvor den voldsudsatte gradvist ændrer opfattelse af, 
hvad der er normalt og unormalt, i takt med at hun nedbrydes psykisk, 
tager skylden og skammen til sig og isoleres socialt. Voldsspiralen er 
yderligere beskrevet i kapitel 5.

Marias vej gennem voldsspiralen
Helt i tråd med voldsspiralen begyndte Marias voldshistorie med, 
hvad hun selv beskriver som en svimlende forelskelse. Fordi hendes 
kæreste stod til udvisning af Danmark, giftede de sig efter blot fire 
måneder. Herefter opstod der meget hurtigt psykisk vold i form af 
massiv kontrol med, hvor hun opholdt sig, i hvor lang tid, og hvem hun 
var sammen med. Han forklarede sin adfærd som omsorg, og Maria 
overtog denne logik og forklarede den psykiske vold med kulturfor-
skelle i måden at vise kærlighed på. Han talte ydmygende om hendes 
udseende og madvaner og øgede kontrollen med hendes færden, kost, 
tøj, hygiejne etc. Som følge heraf ændredes hendes selvopfattelse, og 
hun følte sig værdiløs, grim og usikker og tænkte, at hun var heldig, 
fordi han, som er så flot, ville have hende. Manden er opvokset i fattig-
dom og kriminalitet, og Maria havde ondt af ham og forklarede hans 
vrede med hans svære opvækstvilkår. Volden eskalerede, og hun tog 
i stigende grad skylden på sig og bebrejdede sig selv, når han nu kun 
ville hendes bedste. Samtidig isoleredes Maria effektivt fra sit net-
værk, dels på grund af en flytning, dels på grund af hans kontrol med, 
hvem hun måtte omgås.

I Danner anvender vi voldsspiralen i samtaler med voldsudsatte, som 
ofte kan se og dernæst forholde sig til den proces, de har været igennem 
på vej ind i spiralen. Hos den enkelte kvinde fører dette arbejde til en 
større forståelse for, hvorfor hun har ’fundet sig’ i volden og følt, at hun 
ikke kunne slippe væk. Dét kan fjerne noget af skylden og skammen. 
Kvinden får også en tydeligere viden om, hvad hun og hendes eventu-
elle børn har levet i – ofte i adskillige år. Erkendelsen af, hvor alvorligt 
det reelt har været, kan åbne op for følelsen af at have svigtet børnene 
ved ikke at have fjernet dem fra volden tidligere. Her er den narrative 
tilgang hjælpsom, idet fokus er på de strategier, som kvinden har brugt 
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til at undgå, påvirke og afbøde volden. Hvor der er magt (vold), er der 
også altid modmagt. Modmagten er kvindens respons på volden, og i 
modmagten gemmer der sig byggesten til den alternative historie, hvor 
kvinden kan genopbygge selvværd og selvtillid. Det betyder, at en sam-
tale om udfordringer kan blive til en samtale om evner og styrker til 
at håndtere udfordringerne bedst muligt. En samtale om, hvordan hun 
ikke har energi til at lege med sine børn, kan med det narrative fokus 
på ressourcer blive til en samtale om hendes værdier for moderskabet. 
Disse værdier viser en omsorgsfuld og dedikeret mor. 

For pårørende kan voldsspiralen være en stor hjælp til at forstå, hvad 
deres veninde, datter, kollega, søster etc. går eller har gået igennem. 
Spiralen kan forklare, hvorfor hun måske har afvist deres forsøg på at 
hjælpe eller har fjernet sig gradvist fra dem. Disse oplevelser kan have 
skadet relationen, men ved at forstå voldens konsekvenser kan disse 
relationer ofte blomstre op igen.

Marias fremskridt
Da Maria har en lille søn, får hun psykologhjælp under sit ophold på 
Danner. Med udgangspunkt i sit forældreskab får hun hjælp til at for-
stå hans reaktioner og støtte til at møde ham bedst muligt. Hun får 
også råd og vejledning i, hvordan hun kan forbedre hans hverdags-
rytme og søvn; Danner samarbejder her med drengens sundhedsple-
jerske.
 Maria får ligeledes viden om sine egne traumereaktioner, og hun 
begynder at lære at regulere den kropslige uro, hun oplever som en 
konsekvens af volden. Dette kan hun bruge fremadrettet, også efter 
fraflytning fra krisecentret. 
 Socialrådgiveren hjælper Maria med juridiske og socialfaglige for-
hold såsom forældremyndighed i forbindelsen med skilsmissen, samvær 
og sygemelding. Endvidere afholder hun netværksmøder med Marias 
nærmeste familie, hvor fokus er på, hvordan de bedst kan støtte og 
aflaste hende og hendes barn. Familien opnår større indblik i og for-
ståelse for de konsekvenser af volden, som Maria oplever, og de får 
vejledning i, hvordan de bedst kan agere i forhold til hendes eksmand, 
som også er opsøgende over for dem. 
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 Mod afslutningen af sit krisecenterophold er Maria så meget i bed-
ring, at hun begynder at arbejde med, hvordan hun kan vende tilbage 
til arbejdsmarkedet.

Udslusningsfasen: Socialrådgiver og brobygning til det offentlige 
system
Fraflytning fra krisecentret giver ofte anledning til fornyet uro. Efter at 
have modtaget støtte gennem en periode kan tanken om igen at stå på 
egne ben være overvældende. Bekymringerne kan omhandle flytning, 
overgang til kommunal sagsbehandler, forhold til arbejdspladsen, fort-
sat eller fornyet kontakt med voldsudøver, f.eks. ved samvær med fælles 
børn, etc. Men det kan også være tanker om egne grænser, evner, håb 
for fremtiden og sociale relationer.

Under hele krisecenteropholdet, men særligt i udslusningsfasen, 
arbejder Danners socialrådgivere med brobygning til det offentlige 
system. En kvinde, der fraflytter et krisecenter, vil stadig være præ-
get af den vold, hun har været udsat for. Som professionelle med spe-
cialviden om vold giver Danners socialrådgivere denne viden videre til 
den/dem, der skal være hendes sagsbehandler(e) efter krisecentret, så 
hun og hendes børn kan få den bedst mulige hjælp. Der er ofte tale om 
et komplekst net af sagsbehandlere, som kan inkludere sygedagpenge-
sagsbehandler, jobcenter, voksenteam, børnesagsbehandler(e), psykia-
tri, misbrugsbehandling, læge, psykolog og politi (tilhold, overfaldsa-
larm). Vi arbejder specifikt med tydelige beskrivelser af symptomer og 
konsekvenser af volden. Det kan f.eks. handle om en udfordret foræl-
drerolle, koncentrationsproblemer, angst, udad- eller indadreagerende 
adfærd, skolefravær etc. Sådanne grundige beskrivelser kan være med 
til at forebygge misforståelser i systemet, som ellers kan opstå på grund 
af manglende voldsfaglighed. Inden endelig udflytning afholder Dan-
ners socialrådgiver et overdragelsesmøde med den koordinerende sags-
behandler i kommunen, som skal overtage kvindens sag. 
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Alle kvinder, der bor på krisecenter, har ret til koordinerende 
rådgivning ifølge Servicelovens § 109. Den koordinerende råd-
givning er ment som en støttende og helhedsorienteret funktion, 
der skal understøtte de enkelte dele i kommunens andre tilbud, 
f.eks. i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, dagin-
stitutioner samt sundhed. Den koordinerende rådgivning bliver 
sat i gang, inden kvinden flytter fra krisecentret, og kan gives 
i op til et halvt år – i særlige tilfælde op til et år. Tilbuddet ser 
meget forskelligt ud fra kommune til kommune. 

Maria og hendes søn flytter fra Danner
Da Maria og hendes lille søn på halvandet år fraflytter Danners kri-
secenter efter ca. et års ophold, er hun nået langt i sin proces, men 
er stadig mærket. Konsekvenserne af volden og risikoen for ny vold 
gør, at hun har fået fuld forældremyndighed over barnet, og politiet 
udsteder et tilhold mod hendes eksmand, der i mellemtiden har fået 
opholdstilladelse af andre årsager. Det til trods negligerer hun i nogen 
grad fortsat volden og tænker, at hun selv havde en del af skylden. 
Hun har fortsat koncentrations- og søvnproblemer og oplever mare-
ridt og angst. På trods af at hun flytter til en ny bolig med hemmelig 
adresse, er hun bange for, at han finder dem. Hun er i stand til at leve 
videre og være en god mor for sit barn, men hendes adfærd er påvir-
ket: Hun kigger ud ad det lille vindue i hoveddøren, før hun går ud, ser 
sig over skulderen, når hun går på gaden, og undgår offentlige trans-
portmidler. 

Efterværnsfasen: Pædagog, socialrådgiver og efterværnsgruppe
Efterværn øger chancen for, at det lykkes for kvinden at fastholde sig 
selv i de strategier, hun i samarbejde med Danners medarbejdere har 
lagt for at kunne leve et liv fri for vold. Selvom denne del af krisecen-
terindsatsen i dag ikke finansieres af det offentlige, ser vi den som en 
helt nødvendig del af forebyggelsen af ny vold i kvindens liv. I Danner 
tilbyder vi deltagelse i en efterværnsgruppe.
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En efterværnsgruppe udgøres af seks kvinder, som mødes hver 
anden uge i 10 måneder, og forløbet afsluttes med et ophold med over-
natning. Gruppeformen har den fordel, at kvinderne har haft lignende 
oplevelser, og det skaber et fællesskab. De kan støtte hinanden og hol-
der ofte kontakten efter gruppeforløbet, både i privat regi og i form af 
selvhjælpsgrupper. 

Møderne ledes af en pædagog og en socialrådgiver, der guider grup-
pen og den enkelte gennem forskelle drøftelser og processer og bidra-
ger med undervisning om udvalgte temaer, f.eks. de narrative begreber 
den dominerende og den alternative historie samt voldsspiralen. Fokus 
er overordnet på at komme videre i livet, og her er fornyet tro på kær-
lighed og et sundt parforhold et centralt tema. Stort set alle kvinder 
kan tydeligt udpege og beskrive den situation, hvor deres grænser blev 
overtrådt for første gang. Dét punkt er helt afgørende for at kunne 
skabe ændring, for det er dér, de kan genskabe kontakten til deres egne 
grænser og værdier. Helt specifikt skal mange lære eller genlære at sige 
ja og nej. Gruppen støtter og sparrer med hinanden og kan f.eks. hjælpe 
med at formulere beskeder til en potentielt ny kæreste og holde fast i, 
hvad de selv har lyst til, skridt for skridt. Formålet er at holde kontrol-
len og nå at reagere på eventuelle faresignaler, som de i løbet af volden 
gradvist er kommet til at forstå som normal adfærd. 

Seksualitet er også et vigtigt tema. 97 % af de kvinder, der havde 
ophold på et dansk krisecenter i 2017, havde været udsat for psykisk 
vold (Socialstyrelsen, 2018). Seksuel vold rapporteres langt sjældnere, 
men sexolog Camilla Dremark kobler psykisk vold direkte med seksuel 
vold, da en psykisk voldelig relation ikke kan fungere seksuelt ligevær-
digt og frit.11 Med andre ord flytter volden med ind i soveværelset, og 
mange voldsudsatte føler sig usikre og utiltrækkende: Ved jeg, hvad jeg 
selv vil og ikke vil? Er jeg overhovedet værd at elske?

Et andet centralt tema i efterværnsgrupperne er børnene. For mange 
forældre er deres børns ve og vel en af de stærkest motiverende fakto-
rer. Derfor er det med gentagen fokus på børnene, at vi hjælper kvin-
derne med at navigere i konfliktfyldt farvand i forhold til delt forældre-
myndighed etc., men også for at undgå at falde tilbage i gamle mønstre 
11 http://sensualliving.dk/nar-sex-gor-ondt 
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– som f.eks. at øge kontakten med voldsudøveren, som kvinden måske 
stadig har følelser for – og holde fast i de gode og nye mønstre, hvor de 
kan mærke sig selv og vælge til og fra undervejs. 

Maria kæmper videre: efterværn og senfølger
Maria deltager i Danners efterværnsgruppe, hvor hun arbejder med 
at finde sig selv igen, få tillid til andre mennesker og kunne indgå i en 
ny kæresterelation. 
 Maria får en ny og god kæreste, er fortsat en god og omsorgsfuld 
mor for sin søn og kommer gradvist tilbage til et liv, der er så normalt 
som muligt. Men hun må leve med senfølgerne af den vold, hun har 
været udsat for: Selv tre år efter adskillelsen fra sin mand oplever 
Maria angst og uro, når hun går på gaden. Hendes søvn er periodevis 
ustabil og afbrydes af mareridt, f.eks. når hun får viden om, at hendes 
eksmand forsøger at finde hende via offentlige myndigheder.

Voldsfaglighed er vigtig i alle dele af systemet
Vold i nære relationer en kompleks problemstilling, der påvirker alle 
dele af et menneskes liv. Derfor er der brug for, at socialrådgivere og 
andre fagpersoner i forskellige offentlige instanser ved noget om volden 
og dens konsekvenser for den voldsudsatte og for hele familien. På den 
måde kan systemet yde den bedst mulige hjælp.

Som fagperson er det f.eks. vigtigt at vide, at det kan tage lige så lang 
tid at komme ud af voldsspiralen, som det har taget at blive hvirvlet 
ind mod dens midte. Derfor kan voldsudsatte selv lang tid efter at have 
brudt med en voldelig partner stadig være meget påvirkede og have 
behov for særlig støtte: PTSD, angst og depression er almindelige kon-
sekvenser af at have været udsat for vold. 

Det er også vigtigt at vide, at voldsudøvere kan optræde sympatisk, 
og at det derfor kan være svært at vurdere vedkommendes farlighed 
og intentioner. Nogle typer af voldudøvere har psykopatiske træk og 
kan være meget manipulerende. Men vold i hjemmet er per definition 
farligt, og man skal altid være opmærksom på voldsudsattes sikkerhed. 

Vold i nære relationer er et spørgsmål om magt og kontrol. Den ulige 
magtrelation følger ofte med ind i lokalet hos f.eks. Familieretshuset, 
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når der er forældremyndighedssager, og kan påvirke begge parters 
adfærd. Den voldsudsattes frygt for repressalier og voldsomme konse-
kvenser kan ’lamme’ hende i denne situation. Det kan derfor være for-
delagtigt at undgå det direkte møde mellem parterne.

For børn, som har levet i familier med vold, er det vigtigt at tage hånd 
om deres bekymringer og sorg og sørge for at hjælpe til de bedst mulige 
forhold omkring f.eks. samvær med faren efter en længere adskillelse. 
En voldsudøver er ofte stadig en elsket far, og det er vigtigt at hjælpe 
barnet til at være i den svære situation. Her er det vigtigt at tale med 
barnet om det, der skal ske, og hvordan.

Vold i familien er tabubelagt og skamfuldt. Det er svært at tale om, 
både for de implicerede og for udenforstående. Hvis man som fagper-
son har mistanke om, at der er vold i en familie, men ikke ved, hvordan 
man bedst spørger ind til problemet eller har andre spørgsmål og tvivl, 
kan man altid søge råd og vejledning hos Danner og andre krisecentre 
samt de organisationer, der arbejder med området. 
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Kapitel 8

Mandecentrets arbejde med 
mænd udsat for partnervold
Af Jørgen Juul Jensen, Nina Haggren Nielsen, Marie Winther 
& Jan Lindell

Bliver mænd udsat for fysisk vold af deres kvindelige partner? Svaret er 
desværre ja. Men det kan være svært at forstå, både for manden selv og for 
det omgivende samfund. Ud over den fysiske vold i form af f.eks. bid, slag 
og spark, så spiller den psykiske vold en fremtrædende rolle, hvilket blandt 
andet viser sig som kontrol, grove nedvurderinger og isolation af børn fra 
deres fædre. Det viser et projekt målrettet voldsudsatte mænd i Mande-
centret. Mændene er primært udsat for vold fra en kvindelig partner eller 
ekspartner. I en fjerdedel af tilfældene har der været tale om indbyrdes vold 
eller situationer, hvor manden har reageret med modvold i selvforsvar. Både 
den fysiske og den psykiske vold påvirker typisk mange aspekter af mandens 
liv. Derfor arbejder Mandecentret med en helhedsorienteret tilgang, hvor 
vold udgør ét aspekt af mandens samlede livssituation. Derudover hjælper 
vi manden med at forstå, hvordan vold er blevet en del af hans liv, og med at 
udforske, hvordan de andre involverede parter ser på udviklingen i relatio-
nen. Det er desuden frugtbart at arbejde med mandens respons, ressourcer, 
værdier og handlinger med det sigte at styrke ham til et liv uden vold.12

En skilsmisse, et brudt parforhold eller vold fra en nær relation kan 
skabe en voldsom livskrise og mistrivsel. Kriseramte mænd udgør en 

12 Kapitlet indeholder fortællinger fra mænd, som har søgt rådgivning hos Mande-
centret. Vi har sammenskrevet beretningerne for at sikre den enkelte mands anony-
mitet, samtidig med at case-beretningerne tegner et retvisende billede af de proble-
matikker og voldsformer, som vi får dem fortalt under samtalerne i Mandecentrets 
rådgivning.
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sårbar og overset gruppe, som ofte har svært ved selv at bede om hjælp. 
Derfor har Mandecentret siden 2006 ydet en vigtig indsats for at hjælpe 
mænd til selv at forebygge eller bryde en social deroute, så de bliver i 
stand til at varetage hverdagen med egen bolig, arbejde og overskud til 
at være en god far for deres børn. 

I Mandecentret er vi årligt i kontakt med over 1.500 mænd, som 
søger råd og vejledning i forbindelse med parbrud og/eller vold i nære 
relationer. Omkring 650 mænd får et personligt rådgivningsforløb i 
vores frivilligt baserede ambulante rådgivningstilbud, mens godt 100 
mænd får hjælp og midlertidig bolig. 

I årene 2016-2018 fik Mandecentret projektmidler til at udvikle og 
drive et specialiseret botilbud til den del af målgruppen, som er udsat 
for vold i nære relationer. I alt 58 mænd udsat for vold tog ophold på 
Mandecentret i løbet af de tre år. Dette kapitel tager udgangspunkt i 
viden indhentet i projektet, så når der tales om beboerne, er det altså 
kun den del, som er voldsudsatte. 

§ 110-botilbud og rådgivning til mænd
 � Mandecentret er et botilbud under Servicelovens § 110, som 

sikrer hjælp til mænd i forbindelse med parbrud og/eller 
voldsudsættelse. Har manden børn, kan de også bo på Man-
decentret. Ved udflytning kan der tilbydes efterværn. 

 � Opholdet finansieres af mandens hjemkommune. Manden 
kan selv tage kontakt til Mandecentret, men kan også henvi-
ses fra andre som f.eks. offentlige myndigheder. 

 � Beboere må ikke have ubehandlet misbrug eller psykisk syg-
dom.

 � For mænd med egen bolig tilbydes ambulant rådgivning.
 � Mandecentret har botilbud i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, 

Odense og København, med i alt 63 pladser.
Læs mere på www.mandecentret.dk
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Når mænd udsættes for vold

Peter fortæller, hvordan hans kone nedgør hans arbejde, hans krop 
og sprog. Hun giver ham diagnoser og laver lister over, hvad der er 
galt med ham. Hun forhindrer ham i at se sine venner og kontrollerer, 
hvornår og hvordan han kan være sammen med sine børn. Hun nedgør 
ham også foran børnene og kalder ham en ’hund’. Peter har efterhån-
den helt mistet sit selvværd.

At leve i et voldeligt forhold går ofte ud over trivsel og netværk (Deen 
m.fl., 2018). Det ses også hos Mandecentrets voldsudsatte beboere. Ved 
indflytning ønskede ca. 70 % hjælp til at forbedre deres trivsel og til at 
håndtere konflikter. Omkring 60 % ville gerne have et større netværk. 

I Mandecentret drejer størstedelen af henvendelserne fra voldsud-
satte sig om partnervold. Nogle af mændene lever aktuelt i et voldeligt 
forhold, mens volden for andre mænd er fortsat efter bruddet med part-
neren. 

De voldsudsatte beboere i projektet i 2016-2018 havde meget for-
skellige baggrunde, og alderen spændte fra 18 til 89 år. Lidt under halv-
delen af beboerne havde en anden etnisk baggrund end dansk. Disse 
beboere har ofte meget komplekse problemstillinger og sprogvanske-
ligheder, som giver dem udfordringer i forhold til arbejds- og bolig-
markedet og komplicerer samarbejdet med myndighederne. Ofte er de 
meget isolerede og har kun begrænsede muligheder for at opsøge hjælp.

Blandt beboerne i projektet udgør psykisk vold den hyppigste volds-
form. Det har samtlige af mændene oplevet. Herefter følger fysisk vold 
som den næsthyppigste voldsform. 90 % af mændene er udsat for mere 
end én voldsform. Seksuel vold er den voldsform, der deles færrest fort-
ællinger om i Mandecentret. Denne voldsform er ikke registreret blandt 
beboerne i projektperioden, men der er flere eksempler fra den ambu-
lante rådgivning. At seksuel vold ikke er set i projektperioden, kan skyl-
des, at mænd har svært ved at identificere seksuelle krænkelser. Det 
kan også skyldes, at seksuel vold er ekstra tabubelagt og skamfuldt for 
mænd, og/eller at fagpersoner ikke spørger ind til det og derfor ikke 
opdager volden.
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Fysisk vold mod mænd kan være:

 � At blive rusket, skubbet hårdt, revet, spyttet på eller bidt
 � At få kastet ting efter sig
 � At blive slået eller sparket
 � At få taget kvælertag på sig
 � At blive angrebet med kniv eller andre genstande.

Om voldsudsatte beboere i Mandecentret 2016-2018
 � I alt 58 beboere var udsat for vold.
 � Aldersgennemsnittet var 44 år. 
 � Opholdslængden var i gennemsnit 140 dage.
 � 47 % af de voldsudsatte beboere havde en anden etnisk bag-

grund end dansk
 � 86 % var fædre, men kun få mænd var indskrevet sammen 

med børnene. En tredjedel af mændene havde intet samvær 
med deres børn under deres ophold.

 � 55 % fik offentlige ydelser, 41 % var i beskæftigelse, mens 7 
% var uden indkomst under deres ophold på Mandecentret. 
(Når der er over 100 %, skyldes det, at nogle mænd havde 
mere end én indtægtskilde)

 � En tredjedel af beboerne var sygemeldt under hele eller dele 
af deres ophold.

 � Effekten af et krisecenterophold:
 - 78 % vurderes af deres rådgiver at have opnået bedre triv-

sel ved udflytning – herunder at være mere afslappet og 
have mere energi i hverdagen.

 - 51 % vurderes af deres rådgiver at have styrket deres rela-
tioner ved udflytning – f.eks. relationen til egne børn, 
venner og de øvrige beboere i Mandecentret.

 - 61 % vurderes af deres rådgiver at være kommet ud af vol-
den ved udflytning.
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De voldsudsatte mænd forbinder ikke altid f.eks. hårde skub, riven og 
bid med vold. I nogle tilfælde kan det skyldes, at manden ikke har ople-
vet sig truet af den fysiske vold. I andre tilfælde er volden blevet en nor-
mal adfærd i relationen og dermed usynliggjort. Nogle mænd tænker 
desuden, at de burde kunne klare at blive slået, eller at de selv burde 
kunne stoppe den fysiske vold i kraft af deres køn og fysiske styrke.

Psykisk vold mod mænd kan være: 

 � Nedvurderende, ydmygende kommentarer og adfærd gennem læn-
gere tid. For eksempel kommentarer om, at han ikke er noget værd, 
at han ikke er en rigtig mand, og at han er en dårlig far

 � At blive kontrolleret ved hjælp af trusler om, at partneren vil gøre 
selvskade eller begå selvmord

 � At blive kontrolleret gennem sms’er og opkald
 � Trusler om fysisk skade eller trusler om at få sendt et tæskehold efter 

sig

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Psykisk vold Fysisk vold Materiel vold Økonomisk vold Stalking

100 %

81 %

21 % 22 %

10 %

Figur 8 .1 . Voldsformer blandt beboere i Mandecentret
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 � At blive forhindret i at se sine børn – eller trusler om at blive det
 � At få frataget muligheden for at komme ind i sin egen eller den fælles 

bolig.

For mange af Mandecentrets beboere er noget af det værste i forbin-
delse med parbruddet, når de forhindres i at være sammen med deres 
børn. Det kan være selve anledningen til deres henvendelse, at de af 
ekspartneren helt bliver forhindret i at se deres børn, eller at de kun får 
lov at se børnene sporadisk. Der kan også være tale om kontinuerlige 
trusler om ikke at måtte se børnene, hvis mændene ikke opfylder nogle 
bestemte krav fra ekspartneren. En tredjedel af Mandecentrets voldsud-
satte beboere ser således kun deres børn sporadisk, mens en anden tred-
jedel er blevet helt isoleret fra deres børn, så der slet intet samvær er. 

Mændene kan imidlertid være tilbageholdende med at opsøge hjælp, 
idet de frygter, at det vil optrappe konflikten og gøre det endnu mere 
usikkert for dem, hvornår de får deres børn at se igen. Flere af disse 
mænd er udsat for fysisk vold eller trusler om fysisk vold fra ekspart-
nerens familie, hvis de opsøger børnene. At blive forhindret i at se sine 
børn er et forhold, som også er inddraget i kriminaliseringen af psykisk 
vold ved tilføjelsen af en ny § 243 i Straffeloven. I en bemærkning til 
lovforslagets bestemmelse (§ 1, nr. 2 i straffelovens § 243) anføres den 
gentagne handling ”at isolere en person fra sit barn” som et eksempel på 
udøvelse af psykisk vold – afhængigt af de nærmere omstændigheder.

Hvem udøver vold mod mænd?
Den nyeste danske omfangsundersøgelse af partnervold viser, at der i 
langt de fleste tilfælde af fysisk partnervold mod mænd er tale om en 
kvindelig udøver (Deen m.fl., 2018). Det samme gør sig gældende for de 
voldsudsatte beboere i Mandecentret. Her er det i 90 % af tilfældene en 
kvindelig partner eller ekspartner, der udøver volden. 

Hver fjerde voldsudsatte mand i Mandecentret har oplevet vold fra 
flere personer. Ud over deres partner eller ekspartner kan mændene 
have været udsat for vold fra partnerens familie, netværk, nye kæreste 
eller egne sønner/døtre. Blandt de voldsudsatte beboere, der har været 
udsat for flere udøvere, har der oftest været tale om vold fra partneren/
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ekspartneren og hendes familie. Det fordeler sig næsten ligeligt, hvor-
vidt der er tale om etnisk danske familier og familier med anden etnisk 
baggrund.

Arbejdet med voldsudsatte mænd: En helhedsorienteret tilgang

Ole er flyttet ind på Mandecentret i forbindelse med sit parbrud. Han 
får hjælp til bolig- og jobsøgning og kontakt til offentlige myndigheder. 
Det fylder meget, men i forbindelse med de personlige samtaler kom-
mer det frem, at han også er udsat for vold, og at han selv og børnene 
er meget belastet heraf. Han har ikke tænkt på det som vold, men har 
bortforklaret hændelser med, at hans kone er psykisk syg. Han vågner 
ofte op med det samme mareridt, der drejer sig om, hvordan han bli-
ver angrebet, mens han sover. Samtalerne handler nu også om volden, 
og hvordan den påvirker ham. 

For at blive indskrevet på et §110-botilbud skal mændene, ud over 
manglende bolig, også have sociale problemer, som gør, at de har brug 
for støtte. Det betyder, at mændene ofte har en meget kompleks livs-

Figur 8 .2 . Hvem har udøvet vold mod Mandecentrets beboere?
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situation med flere overlappende problemstillinger, som kan hænge 
sammen med eller være påvirket af volden. Der kan eksempelvis være 
tale om fysiske og psykiske helbredsproblemer, højt konfliktniveau 
med partner og familie, arbejdsløshed, økonomiske vanskeligheder og 
ensomhed. Derfor arbejder Mandecentret med mandens samlede livssi-
tuation med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, ”Livshjulet”. 

I de fleste tilfælde vil manden i begyndelsen af opholdet have brug 
for ro til at være i de svære tanker og følelser, at blive støttet i sin egen-
omsorg og få spist, sovet og eventuelt bevæget sig. Herefter udarbejdes 
i samarbejde med manden en opholdsplan, hvori det ud fra Livshjulets 
12 områder afdækkes, hvilke behov han har, hvilke mål han har for sit 
ophold, og hvilke indsatser vi må sætte i gang. Som beboer får man til-
budt følgende indsatser:

 � socialfaglig rådgivning
 � personlig sparring
 � støtte til netværksdannelse
 � juridisk bistand
 � familie-/parsamtaler

Livshjulets 12 områder
1. Tanker, følelser, handlinger
2. Parforhold
3. Børn
4. Jura
5. Familie
6. Netværk/relationer
7. Beskæftigelse
8. Bolig
9. Økonomi
10. Helbred (fysisk/psykisk)
11. Vold/overgreb
12. Interesse/passion
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Vi tilbyder desuden ambulant rådgivning til mænd, der har mulighed 
for at bo i deres egen bolig. 

Hvis der fortsat er problematikker, som manden ønsker at arbejde 
med, når han flytter, tilbyder vi et personligt tilrettelagt efterværn, hvor 
støtten langsomt nedtrappes, i takt med at mandens ressourcer styrkes. 
Efterværnet kan strække sig i op til et år. Par- og familiesamtaler benyt-
tes primært i den ambulante rådgivning. 

For voldsudsatte mænd, der flytter ind på Mandecentret, vil den fysi-
ske vold ofte stoppe, i det øjeblik manden flytter fra partneren. Volden 
afløses af en række praktiske udfordringer og bekymringer i forbindelse 
med bolig, økonomi og samvær med børnene. Disse problemstillinger 
bliver de mest presserende for mange af mændene. 

Hvis manden udsættes for psykisk vold i form af isolation fra sit 
barn, vil dette ofte overskygge mange af hans andre problemer og tage 
al opmærksomhed og energi. I Mandecentret værner vi om den fort-
satte kontakt mellem far og børnene. Vi støtter ham i at agere hensigts-
mæssigt, når han kun ser sine børn sporadisk, ruster ham til at konflikt-
dæmpe, styrker kommunikationen med ekspartneren og yder juridisk 
rådgivning. 

Når mændene får overblik over de øvrige problematikker, får de grad-
vist mere overskud til at arbejde med volden. Det sker i personlige sam-
taler og i gruppeforløb. Her lægges der vægt på baggrunde for volden 
og konsekvenser for mændene. Krisen får ofte en forstærket karakter, 
når der er tale om vold, og derfor er hjælp til krisebearbejdning centralt.

Hvordan udvikler volden sig?

Christian fortæller, hvordan Lone i længere tid har talt groft ned til 
ham og forhindret ham i et socialt liv på grund af voldsom jalousi og 
mistillid. Hver gang de har haft en voldsom konflikt, har hun slået 
ham hårdt. Han har ikke rigtigt været bange for hende, men det gør 
ondt langt inde i ham. Lone fortæller, at det er Christians skyld, idet 
han trækker sig væk fra hende. Hun søger en reaktion fra hans side 
og siger også, at han i ét tilfælde har slået igen, og her blev hun virke-
lig bange. Igennem forløbet i Mandecentret får Christian lært at sige 
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mere klart til og fra, og Lone siger, at hun er glad for denne udvikling. 
Hun får en erkendelse af, at hun har ting med i sin bagage, som hun 
må kigge nærmere på. De elsker hinanden og vælger at forsøge at blive 
sammen som par. 

I Mandecentret arbejder vi med en relationel tilgang til vold. Vi har ikke 
en forestilling om et på forhånd givet magtforhold mellem kønnene, 
men undersøger de dynamikker, der er på spil i den enkelte familie. 
Vi ser på, hvordan magtanvendelse kommer til udtryk i relationen, og 
hvordan volden har udviklet sig. 

For at manden selv kan få en bedre forståelse af volden og af de kon-
flikter, der er i familien, arbejder vi i samtalerne blandt andet med føl-
gende spørgsmål:

 � Har du tidligt i livet været udsat for svære ting som for eksempel 
vold?

 � Hvordan var relationen til din partner i starten af jeres forhold, og 
hvordan har den udviklet sig? 

 � Hvornår opstod de første tegn på alvorlige konflikter? Er der tale 
om et længerevarende mønster, eller er der en særlig livssituation 
(sygdom, parbrud eller det at blive forældre), som er afsæt for kon-
flikterne? 

 � Hvornår og hvordan fik konflikterne karakter af vold? 
 � Hvilke former for vold er der tale om? 
 � Hvilken effekt har volden på de involverede parter, herunder bør-

nene? 
 � Er der voldelige hændelser, som du særligt har bidt mærke i, herun-

der også din egen og din partners respons?
 � Hvordan er de forskellige perspektiver på volden: mandens eget, 

partnerens og børnenes – og eventuelt andre i netværket og eventu-
elt involverede fagpersoner?

Når vi i parsamtaler taler med begge parter, har de oftest forskellige 
perspektiver på, hvordan volden er opstået, hvad der konkret er sket i 
forskellige situationer, og hvordan de har bidraget til og responderet på 
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volden. Her fremstår de i deres selvforståelse ofte hver især som den, 
der er krænket, uden at have forståelse for, hvordan de selv har bidraget 
til den voldelige dynamik. Her et eksempel fra en parsamtale:

”Jeg har gennem lang tid forsøgt at tage vare på familien, mens Kir-
sten altid er optaget af at styre og dominere og tale ned til mig. Hun 
er blevet meget aggressiv, og det har efterhånden taget overhånd, så 
hun nu også er begyndt at bide og sparke mig. En mand slår ikke på en 
kvinde, men jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal gøre”. 

”Jeg er den, der må tage ansvaret for det hele, mens Asger har trukket 
sig væk fra mig og børnene. Pludselig kan han fare op og er helt util-
regnelig. Under et skænderi forleden skubbede han mig ind i væggen, 
og jeg er begyndt at blive bange for, hvad han kan finde på i forhold til 
mig og børnene. Jeg kan ikke leve med det mere”. 

Ved at undersøge de forskellige perspektiver på, hvad der er sket i par-
rets relation, kan de begge blive mere opmærksomme på sig selv i rela-
tionen, men også på, hvordan partneren og børnene oplever volden. 
Når vi kun har samtaler med manden, er det frugtbart at spørge til, 
hvordan han tænker, at partneren og børnene oplever situationen. Her 
bliver han ofte opmærksom på, at partneren er under et betydeligt pres. 
Det kan være en øjenåbner, som kan gøde jorden for en mindre kon-
fliktsøgende tilgang. 

Nogle gange vil det være tydeligt, hvem der udøver, og hvem der er 
udsat for vold. I andre tilfælde kan det være mere kompliceret at afgøre. 
I nogle parforhold forekommer der indbyrdes vold, hvor begge parter 
udøver fysisk og/eller psykisk vold mod hinanden. Indbyrdes vold skal 
imidlertid ikke forveksles med vold, som udøves i selvforsvar. 

Vi ved gennem rådgiverne, at en fjerdedel af de voldsudsatte beboere 
også har ageret fysisk og/eller psykisk voldeligt mod deres partner. I 
vores indsamlede data er det ikke præciseret, hvorvidt der i disse par-
forhold har været tale om indbyrdes vold eller vold udøvet som selvfor-
svar. Dette skyldes primært, at vi oftest kun har haft adgang til man-
dens oplevelser af dynamikkerne og hændelserne i parforholdet. 
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Mandens reaktioner på volden
Vold i nære relationer kan være svær at få øje på. Det er ofte tabubelagt 
og skamfuldt for voldsudsatte mænd at erkende deres situation. Derfor 
kan de have modstand mod at tale om volden, og mange har svært ved 
at se, at det, de udsættes for, er vold.

Det kan også være svært at spotte udefra, at vold indgår i mandens 
problematikker, fordi reaktioner på volden har fællestræk med mænds 
generelle krisereaktioner. Mange af de voldsudsatte beboere oplever for 
eksempel:

 � uro og tankemylder 
 � nervøsitet og hjertebanken
 � smerter i kroppen
 � søvnproblemer og mareridt
 � koncentrationsbesvær
 � skam- og skyldfølelse
 � depression
 � frygt og angst
 � stress 
 � negativt selvbillede 

Reaktionerne forstærkes ofte, når manden er socialt eller psykisk bela-
stet.

De voldsudsatte beboere i Mandecentret befinder sig ved indflytning 
i en stresstilstand, eventuelt med overdreven selvkritik, arbejdsnarko-
mani, et højt tidsforbrug på internettet, benægtelse af smerte, en følelse 
af grundlæggende håbløshed, had og indimellem tanker om gengæl-
delse og selvmord. Denne tilstand er ofte kombineret med tilbagetræk-
ning fra relationer og medfølgende mistrivsel, afvisning af hjælp og 
eventuelt problemer med at fastholde arbejdet og en fast bolig.

Tilbagetrækningen betyder også, at voldsudsatte mænd ikke får den 
nødvendige dialog med deres partner om egne behov og grænser. Nogle 
beboere fortæller, at når de i længere tid har trukket sig ind i sig selv 
og gentagne gange har fået deres grænser overskredet, kan de have en 
udadreagerende adfærd med irritation, rastløshed, frustration, selvret-
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færdighed og vredesudbrud. I nogle tilfælde reagerer de selv med vold 
og i værste fald med farlig fysisk vold. Det kan medføre en følelse af 
skyld og skam, som kan lede til yderligere isolation. Også for fagper-
soner kan det være en særlig udfordring at møde en mand, der svinger 
mellem at trække sig og have en udadreagerende adfærd.

Hvordan taler mænd om vold?

Hans fortæller, at det går rigtig skidt i hans forhold, og at det hele 
virker håbløst. Bølgerne kan gå højt, og i mange år har han fået ”små 
dask” af sin partner. Hun kan godt finde på at true ham med, at han 
ikke får børnene at se, og hvis hun er rigtig sur, sparker hun til ham, 
når han går forbi.

I Mandecentret møder vi mænd, som har erkendt, at de er udsat for 
vold, men ikke taler om det, fordi de er bange. Mændenes frygt kan 
handle om, at de ved, at det ikke er godt for deres børn at vokse op i 
en familie med vold, og at de er bange for konsekvenserne af en under-
retning til kommunen. Mændene kan også undlade at tale om volden, 
fordi de ikke vil optrappe konflikten med deres (eks)partner, eller fordi 
de frygter at blive latterliggjort af omverdenen. I de seneste år har Man-
decentret imidlertid ugentligt fået flere opkald fra mænd, som allerede 
ved den første henvendelse italesætter, at de har været udsat for vold, så 
vores vurdering er, at en holdningsændring så småt er undervejs.

Andre mænd har ikke erkendt, at det, de oplever, kan betegnes som 
vold, og de mangler et sprog til at tale om hændelserne. I de tilfælde, 
hvor manden ikke sætter ord på volden, er vi opmærksomme på, hvor-
dan han taler om det, han har været udsat for. Han vil ofte starte med at 
fortælle, at ”det går rigtig dårligt derhjemme”. Som historien udfoldes, 
kan der vise sig tydelige tegn på højkonflikt og vold. Her spørger vi til 
de konkrete episoder og til de ord og sætninger, som manden bruger. 

Typiske sætninger kan lyde sådan her: 

 � Der er krig i forholdet
 � Hun er dominerende, hysterisk og nedvurderende

Vold i familien_PD.indd   161Vold i familien_PD.indd   161 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



162

 � Hun er psykisk syg
 � Hun gør mig totalt magtesløs
 � Hun er sygeligt jaloux
 � Hun truer med, at jeg ikke får børnene at se igen
 � Hun giver mig dask/klaps
 � Hun bider, river og sparker
 � Hun kaster alle mulige ting i hovedet på mig

Nogle mænd har stor modstand mod at blive identificeret som voldsud-
sat, blandt andet fordi de oplever, at det er stigmatiserende og udfor-
drer deres selvbillede som mand. I disse tilfælde er det vigtigste ikke 
nødvendigvis at bruge betegnelsen vold, men at spejle mandens egne 
centrale nøgleord og sætninger og den effekt, som de voldsomme hæn-
delser har på ham. Det kan herved blive tydeligere for ham selv, hvad 
han har oplevet, og hvordan det påvirker ham. Når det føles frugtbart, 
begynder vi at udfolde hans historie ved at være nysgerrig på detaljerne 
i fortællingen og hændelserne.

Hvis en mand er meget påvirket af volden, kan det imidlertid være 
hjælpsomt at italesætte volden, så han opnår en øget forståelse af, hvor-
for han reagerer så stærkt på det, som han har været udsat for. Når der 
er børn involveret, og der derfor skal laves en underretning til kommu-
nen, kan det ligeledes være nødvendigt at italesætte volden.

Empowerment: Få et blik for mandens ressourcer og værdier 
At leve i en voldelig familie eller et voldeligt parforhold vil ofte ned-
bryde den voldsudsatte mands selvværd og resultere i, at han mister 
kontakt til sine værdier, ressourcer og intentioner i livet. Som en del af 
arbejdet med at komme videre til et liv uden vold støtter vi manden til 
at få blik for sine egne ressourcer og egne ønsker for sit liv. 

For mange mænd handler det om at komme i kontakt med den måde, 
de har reageret på i de voldelige situationer. Det får en betydning for 
dem, når de i kraft af samtaler bliver bevidste om, at de ikke har været 
passive, men altid har reageret, når de voldelige situationer er opstået. 
Der har altid været en respons. Nogle mænd har forsøgt at sige fra, men 
er måske ikke stolte af at have råbt og heller ikke af at have trukket sig 
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og være gået uden at sige et ord. En del mænd har forsøgt at beskytte 
børnene og sig selv. 

Samtalerne hjælper mændene til at finde frem til de ressourcer, som 
de fremadrettet kan gøre brug af. Nogle mænd får mod på at kontakte 
en god ven og tale om ting, som de ellers aldrig har delt med andre. Det 
kan også handle om at gå mere aktivt ind og forsøge at få styrket sam-
været med sine børn. Endelig involverer nogle mænd deres arbejdsgi-
ver og får en fornuftig aftale, så de kan bevare tilknytningen til deres 
arbejdsplads. 

I takt med at vi taler om volden, får manden styrket sine ressourcer 
og kan begynde at se sig selv som en person med handlekraft og indfly-
delse på eget liv, også i kontakten og kommunikationen med de offent-
lige myndigheder. De fleste bliver mere bevidste om, at børnene er det 
vigtigste i deres liv, og at de f.eks. samtidig er meget knyttet til deres 
arbejde og fællesskabet med kollegaerne. Det får betydning at se, at ikke 
alt er defineret af volden. For mændene betyder det, at de får en ny for-
ståelse af sig selv og opnår styrke til at komme videre til et liv uden vold. 
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Kapitel 9

Efterværnstilbuddet CTI – et 
skridt på vejen til et liv uden 
vold
Af Mette Bechsgaard Høgh

”Alle skulle bare have én som dig, når de flytter ud. ”Sådan siger Sofie, 
da hun siger farvel til mig efter ni måneders samarbejde. Hun har efter et 
ophold på Krisecenter Odense sagt ja tak til tilbuddet om et CTI-forløb, 
som er et efterværnstilbud til kvinder, som efter et ophold på et krisecenter 
har brug for hjælp og støtte, for i den periode trænger mange spørgsmål 
og også praktiske problemer sig på. For hvordan er det at stå på egne ben, 
når man har levet i et forhold, hvor manden bestemte det meste? Og det er 
heller ikke let at have børn med en voldsudøver, for hvordan bliver samar-
bejdet om dem godt? 

For en voldsudsat kvinde, der har haft ophold på et krisecenter, er over-
gangen mellem opholdet og et nyt liv uden vold i egen bolig en kritisk 
periode. Risikoen for at vende tilbage til tidligere uhensigtsmæssige 
handlemønstre eller til voldsudøveren er stor, da livet alene kan være 
svært og uoverskueligt. Kvinden risikerer ny vold eller et nyt ophold, og 
derfor har hun behov for efterværn i form af hjælp og støtte, når hun 
flytter fra centret. 

Kommuner og krisecentre i Danmark har udviklet forskellige former 
for støtte til kvinder efter ophold. Behovet herfor er anerkendt i lov-
givningen, i og med at kvinderne har ret til koordinerende rådgivning 
i forbindelse med udflytning fra krisecenter. I dette kapitel, der tager 
afsæt i min praksiserfaring som socialrådgiver på Krisecenter Odense, 
præsenteres en særlig efterværnsmetode, CTI. Kommunen deltog i et 
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treårigt projekt under Socialstyrelsen, hvor CTI blev afprøvet som en 
metode i den koordinerende rådgivning til voldsudsatte kvinder, der 
havde boet på krisecenter. Efterfølgende har Odense Kommune imple-
menteret metoden som et efterværnstilbud.

CTI-metoden for voldsudsatte
CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. Metoden er udviklet 
i New York til brug i arbejdet med hjemløse. Målet med tilgangen er at 
støtte mennesker, der står over for en kritisk overgang i deres liv. I Dan-
mark er den taget i anvendelse over for andre udsatte, blandt andet bor-
gere, der flytter hjem efter psykiatrisk indlæggelse, og prostituerede, 
der ønsker at lægge prostitutionen bag sig.

En CTI-indsats er intensiv, tidsafgrænset og fokuseret. Den er opdelt 
i tre lige lange faser, oftest af tre måneders varighed, men faserne kan 
også gøres kortere eller længere; timetallet pr. uge er individuelt og 
halveres for hver fase. Det betydningsfulde er, at de er lige lange, da det 
er med at til at skabe struktur og overskuelighed for både kvinden og 
CTI-medarbejderen.

Figur 9 .1 . Overblik over en CTI-indsats

Tidsafgrænset, 9 måneder
Tre lige lange faser med hvert sit definerede formål
Målrettet særlige omr¨der, der er udvalgt af borgeren

Borgeren bliver fra fase til fase gradvist mere selvhjulpen 
og støttebehovet reduceres dermed, ansvar og opgaver 
overdrages til borger og netværk

Kontakt-
skabelse

Fase 1
Overgang
Planlægning

Fase 2
Afprøvning
Tilpasning

Fase 3
Forankring
Overdragelse

Kilde: Socialstyrelsen
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CTI-metoden blev afprøvet i et projekt under Socialstyrelsen 
fra 2015 til 2018, hvor Aalborg, Randers, København og Odense 
Kommuner var med. Projektets formål var dels, at voldsudsatte 
kvinder på kvindekrisecenter fik bedre muligheder for at etab-
lere et liv uden vold, dels at reducere voldens skadevirkninger 
på kvinderne. Gevinsterne på kort sigt forventes at være blandt 
andet reduceret udsættelse for partnervold, en stabil boligsitua-
tion, en bevaret eller styrket tilknytning til arbejdsmarked eller 
uddannelse og øget brug af de støtteforanstaltninger, som kvin-
den og hendes eventuelle børn har brug for. Det var et mål for 
CTI-indsatsen, at ansvaret for borgerens fremtidige støtte blev 
overdraget til borgeren selv og til det støttenetværk, som er ble-
vet etableret gennem CTI-forløbet.
 Evalueringen af projektet viser, at CTI-metoden var medvir-
kende til at forebygge vold; for nogle kvinder eliminerede forlø-
bet helt volden, idet de ikke vendte tilbage til voldsudøver eller 
blev udsat for ny partnervold. Derudover gav kvinderne udtryk 
for at være mindre ensomme, og de blev bedre i stand til at tage 
vare på sig selv. Evalueringen af projektet peger også på, at et 
tilbud om CTI-forløb, hvor der skabes kontakt og en relation 
mellem kvinde og CTI-medarbejderen allerede under kvindens 
ophold på krisecenter, kan være med til at forkorte kvindens 
ophold på krisecenteret. Det er både hensigtsmæssigt for kvin-
den og samfundsøkonomien. De samlede resultater fra projektet 
kan læse i evalueringsrapporten, som findes på Socialstyrelsens 
hjemmeside (Deloitte, 2019).

Metoden bygger på recovery og empowerment, hvor vægten er på, 
at det er kvinden, der ”gør arbejdet”, og CTI-medarbejderen, der støt-
ter og bakker op. I metoden ligger også, at CTI-medarbejderen sparrer 
med kvinden om de drømme, hun har for fremtiden for sig selv og sine 
børn. Metoden har også et særligt fokus på at støtte kvinden i at danne 
nyt netværk. 
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Det er afgørende, at CTI-medarbejderen skal have tid til at lære kvin-
den at kende – og omvendt. De skal opbygge en tillidsfuld relation, og 
dette relationsarbejde tager tid. Derfor har CTI-medarbejderen et lavt 
case load, ca. 10 løbende sager. 

Målgruppen for en CTI-indsats er kvinder, der har haft ophold 
på krisecenter, og som ved udflytning vil være berettiget til 
koordinerende rådgivning. Ifølge Servicelovens § 109, stk. 7 er 
kommunerne forpligtet til at tilbyde koordinerende rådgivning 
til kvinder, der har ophold på krisecenter. Koordinerende råd-
givning er råd og vejledning om bolig, økonomi, beskæftigelse, 
børn og netværk. 
 CTI-forløbet er en metode, der kan anvendes i den koordi-
nerende rådgivning. I Odense Kommune tilbydes CTI-forløb til 
kvinder, der vælger at bosætte sig i kommunen efter et ophold 
på krisecenter. Kvinden kan have haft ophold på et krisecenter et 
andet sted i landet, men hvis hun vælger at bosætte sig i Odense 
Kommune, kan hun tilbydes et CTI-forløb.
 Det er kommunen, der yder koordinerende rådgivning, og 
et CTI-forløb vil derfor være en kommunal indsats. Kommunen 
kan vælge, at CTI-medarbejderen rent organisatorisk sidder på 
eksempelvis jobcentret eller i en familieafdeling. Hvis der i kom-
munen ligger et krisecenter, er det dog oplagt at lave et samar-
bejde med det lokale krisecenter, så CTI-medarbejderen kan pla-
ceres der.
 Krisecenter Odense er et kommunalt ejet krisecenter. Cen-
tret har plads til 15 kvinder fra 18 år og opefter samt deres børn, 
og der er 25 fastansatte medarbejdere. I alle døgnets 24 timer er 
der uddannet personale på arbejde.

Kontaktskabelsesfasen 
Et CTI-forløb begynder faktisk før den første fase. CTI-medarbejdere 
får løbende besked om, hvilke kvinder der bor på krisecenter rundt om 
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i landet, og hvem der gerne vil bo i den by, de forskellige CTI-med-
arbejdere arbejder med – i dette tilfælde Odense. Så snart det ligger 
fast, at en kvinde flytter til kommunen, tager CTI-medarbejderen kon-
takt til hende og præsenterer sig selv og CTI-forløbet. Det giver kvin-
den mulighed for at lære CTI-medarbejderen at kende – og omvendt 
– og allerede inden kvinden flytter fra krisecenteret, kan de begynde 
at snakke om hendes ønsker og drømme. Det er her, arbejdet med at 
opbygge en tillidsfuld relation til kvinden begynder.

Virkeligheden ser dog nogle gange anderledes ud. Telefonen kan 
ringe en fredag formiddag, hvor et krisecenter i Aalborg kontakter 
CTI-medarbejderen og fortæller, at de har en kvinde boende, som flyt-
ter til Odense på mandag. Da medarbejderen ikke kan nå til Aalborg, 
inden kvinden flytter, ringer CTI-medarbejderen i stedet til hende for 
at etablere kontakt, inden forløbet går i gang. Det giver mulighed for en 
indledende snak, hvor medarbejderen kan fortælle kvinden om CTI og 
om sig selv, og kvinden kan sætte medarbejderen ind i sit forløb. Her-
efter aftaler de en dag efter flytningen, hvor de kan mødes. Et forløb 
som dette, der begynder uden en egentlig kontaktskabelsesfase, vil den 
første fase være præget af relationsdannelse.

Nogle kvinder er låst fast i et billede af, hvad det vil sige at være 
”normal” eller at leve et ”almindeligt” familieliv med børn. For at skabe 
en relation til og med kvinden og hjælpe hende med at finde ud af, hvad 
der er ”normalt”, kan CTI-medarbejderen dele lidt ud af sit eget liv. For 
mange kvinder handler det om at kunne identificere sig med andre for 
at få en oplevelse af at være ”normal” igen.

Voldsramte kvinder har ofte fået rykket deres grænser for, hvad man 
skal acceptere. At ens partner eksempelvis bestemmer, hvad man skal 
have på af tøj eller bruge sine penge til, er hverken normalt eller i orden. 
Kvinden skal altså til at ændre sin egen forståelse af, hvad det normale 
er for hende; for nogle af kvinderne tager det tid at vænne sig til, at de 
nu selv bestemmer i deres liv. 

Amal er ved at flytte fra krisecenteret, og vi har haft de indledende 
snakke. Sønnen skal starte i en ny skole, som vi sammen er ude at 
besøge. Hun er meget bekymret for den nye skole, fordi der ikke er 
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madordning som i den gamle. Amal har boet i Danmark i syv år, men 
har aldrig smurt en madpakke.
 Vi snakker om, hvad en madpakke er, hvad man kan komme i, og 
hvad der ikke skal i. Amal har hørt om skolemælk, men hun er bekym-
ret for, om sønnen vil drikke det, da hun altid varmer mælken til ham, 
for ”ellers kan han ikke lide det”. Hun føler sig som en dårlig mor og er 
bange for, hvad lærerne vil sige, og om de andre børn vil drille sønnen 
med den mad, hun giver ham med.
 Jeg fortæller Amal, at selvom jeg er mor til tre børn, der alle skal 
have madpakker med, er det også tit en udfordring for mig at finde 
på noget nyt, som børnene også vil spise. Nogle gange kommer der en 
myslibar eller mælkesnitte med, selvom det ikke er sundt – simpelthen 
fordi jeg også bliver presset i hverdagen og har børn, der pludselig ikke 
kan lide rugbrød.
 Efter madpakkesnakken snakker vi sammen med sønnen om, hvad 
han kan lide, og Amal får lavet madpakke til ham – hver dag! Og ikke 
en eneste gang ringer skolen med kommentarer om madpakken. Og 
sønnen drikker mælken kold.
 Amal oplever, at det lykkes hende at være en normal mor, og det er 
med til at styrke hendes selvtillid og tro på, at hun klare tingene selv. 
Det er netop et af formålene med et CTI-forløb.

Fase 1: Overgang og planlægning
De første tre måneder i CTI-forløbet er ofte præget af at løse praktiske 
opgaver sammen med kvinden. Fasen er meget intens, og der er møde 
mindst en gang om ugen. Med det fokus er det ikke nødvendigvis i denne 
fase, at kvinden er klar til at snakke om drømme for fremtiden. Først når 
de basale ting er på plads, bliver der rum til at snakke om følelserne. 

For kvinderne betyder det meget, at de kommer godt på plads i deres 
nye bolig, og at børnene får en god start i deres nye institution eller 
skole. Kvinden kan ofte ikke rumme at tale om volden, før der er styr på 
de praktiske ting omkring hende. CTI-medarbejderen kan udnytte den 
tid til at lære kvinden bedre at kende og omvendt, og det er med til at 
gøre det lettere at kunne snakke om meget svære følelser og ubehage-
lige oplevelser.
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En af de kvinder, jeg har haft i CTI-forløb, fik bevilget et etablerings-
lån, og vi tog sammen i IKEA for at købe alt fra grydeskeer til madrasser. 
Vi var af sted i flere timer, og selvom hun ikke talte meget dansk, fik vi 
lært hinanden bedre at kende. Jeg holdt bevillingen med indkøbslisten, 
mens hun selv skulle finde tingene. I samspil som det oplever jeg både 
kvindens styrker og udfordringer og kan bruge det som grobund for det 
videre motivationsarbejde. Der er plads til mere ”løs” snak og også til 
at grine sammen, som når vi skal skubbe en vogn ud til bilen eller bakse 
en madras op på anden sal. 

CTI-metoden kan bruges bredt
Et af de interessante aspekter ved CTI-metoden er, at medarbejderen 
inden for metodens rammer frit kan bruge de socialfaglige metoder, 
som passer bedst til den enkelte kvinde og fagpersonen.

For eksempel kan det give mening af anvende MI (motivational inter-
viewing), hvis en kvinde taler og forstår dansk og også evner at reflek-
tere dybere over sin situation. En kvinde med meget få danskkundska-
ber vil ofte have mere gavn af en anden tilgang, nemlig learning by doing 
– at hun og CTI-medarbejderen f.eks. sammen går ned til busstoppe-
stedet og tager bussen eller over til børnetandplejen for at lære at finde 
vej. På den måde er det kvinden, der er aktiv og gør tingene selv, mens 
medarbejderen står på sidelinjen og bakker op.

Hvad laver en CTI-medarbejder?
CTI-medarbejderens funktion er at gennemføre en helhedsorienteret 
indsats. En indsats kan bestå af mange forskellige tiltag, og der kan være 
mange forskellige fagpersoner knyttet til den, f.eks. beskæftigelsessags- 
og familiesagsbehandlere, sundhedspersonale, eventuelt familiebehand-
ler eller personale i Familieretshuset. For nogle kvinder kan det være 
uoverskueligt at håndtere, og her kan CTI-medarbejderen hjælpe med at 
skabe overblik og snakke med de forskellige indsatser og myndigheder, 
så kvinden oplever sit forløb som en sammenhængende helhed. 

En CTI-medarbejders opgaver kan være af både praktisk og social 
karakter. Blandt de typiske opgaver er:
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 � praktisk støtte
 � kontakt til varmemester
 � vaskekælder
 � finde og hente indbo
 � samle møbler
 � installere internet/tv
 � information mellem hjem og institution
 � e-Boks, NemID
 � legatansøgning
 � økonomi
 � opholdstilladelse m.m.
 � social støtte
 � bisidder – Familieretshus, kommune, politi, retssager, fogedretten, 

skole/daginstitution, familierådslagning m.m.
 � støttende samtaler – viden om vold/voldens konsekvenser
 � netværk – familie/venner/nyt netværk
 � fitness, cafebesøg, m.m.
 � offentlig transport (angst, har aldrig brugt offentlig transport)

At sætte sig nogle mål
I slutningen af første fase laver kvinden og medarbejderen en CTI-plan, 
hvor kvindens mål og drømme skrives ned sammen med de opgaver, 
hun gerne vil have CTI-medarbejderens hjælp og støtte til. CTI-planen 
danner grundlag for det videre arbejde med kvinden og kan fungere 
som en visuel måde at overskue alle de ting, der skal være fokus på i 
tiden efter et krisecenterophold. Planen bruges gennem hele CTI-forlø-
bet og opdateres efter hver fase.

Det er vigtigt at markere overgangen til en ny fase. Det kan ske ved 
at gennemgå CTI-planen igen, holde overgangsmødet på en cafe eller 
gå en tur et særligt sted. Det er også vigtigt at italesætte, at kvinden nu 
bevæger sig over i fase 2, og hvad det betyder for CTI-forløbet.

Fase 2: Afprøvning og tilpasning
Når en kvinde kommer til fase 2, begynder der at være lidt mere ro på i 
hendes liv. Mange af de praktiske ting er der taget hånd om, der er aftalt 
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møder i Familieretshuset, hos sagsbehandler m.v., og mødefrekvensen 
bliver sat ned til ca. hver anden uge.

I fase 2 vil kvinden og CTI-medarbejderen sammen forsøge at opnå 
og afprøve de mål, der blev skrevet ind i CTI-planen. Derudover vil 
fasen have et særligt fokus på netværksdannelse.

Hvordan får man et nyt netværk?
Det er i fase 2, at kvinden og CTI-medarbejderen begynder at arbejde 
med kvindens netværk. For at få et overblik kan de udfærdige et net-

Hvad er der arbejdet med 
i fase 1:

Hvad skal der arbejdes 
videre med i fase 2:

Hvad skal der arbejdes 
videre med i fase 3:

Børn:
· Finde ny børnehave
·  Snakke om samvær 

med far
·  Samarbejdet med eks-

manden

Sikkerhed:
·  Få hemmelig adresse
·  Snakke om, hvordan 

kvinden gør, når far 
kommer og besøger 
datteren

Beskæftigelsesfremmen-
de tiltag:
·  Fortsætte på Lær Dansk
·  Finde praktikplads. 

 Kvinden vil helst på et 
plejehjem

·  Vi tager på Jobmesse 
sammen

·  Kvinden er henvist til 
praktik i IKEA

Hvornår er planen lavet 
færdig i fase 1:
31.10.18.
Fasen slutter 09.11.18

·  Støtte til praktik og 
fortsat sprogskole

·  Støtte i forhold til 
hvordan kvinden kan 
sam arbejde med eks-
manden

·  Søge diverse legater
·  Sammen besøge Den 

Frie Rådgivning, så 
kvinden lærer den at 
kende

·  Lave byt budget

Netværk
·  Snakke om de veninder, 

som kvinden har fået 
gennem opholdet på 
krise centeret; hvordan 
kan de hjælpe hinan-
den?

·  Bruge Den Frie Rådgiv-
ning

Har der været tilføjelser 
til planen i løbet af fase 
2:

·  Støtte i nyt praktikfor-
løb, snakke med jobråd-
giver og jobkonsulent

·  Finde mentor via Q-net
·  Besøge Multikulturel 

Kvindeforening og Den 
Frie Rådgivning

·  Fortsat fokus på øko-
nomi

Eksempel på CTI-plan
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værkskort over, hvem der er i kvindens liv, hvilken relation hun har til 
dem, og hvad de hver især kan hjælpe med. Kvinden og medarbejderen 
kan også tale om, hvordan hun kan bevare kontakten til dem, hun hol-
der af, f.eks. via Skype og apps på mobilen, hvis hendes familie ikke bor 
i Danmark. Netværkskortet kan også føre til samtaler om gamle relati-
oner, der ikke længere er gode for kvinden. 

Ofte kommer der også nogle historier frem om kvindens fortid og 
opvækst. Det er ikke kun med til at styrke relationen til kvinden, men 
giver også nogle forklaringer på, hvorfor hun er endt, hvor hun er. 

Når netværkskortet udarbejdes, inddrager CTI-medarbejderen ud 
over det private også det professionelle netværk og civilsamfundet. I 
Odense Kommune er der f.eks. et tæt samarbejde med blandt andet Lev 
Uden Volds netværksgrupper og Exitcirklen. Samarbejdet handler i høj 
grad om at hjælpe kvinderne med at danne nyt netværk; samtidig møder 
de nogle, som de kan tale med om den vold, de har været udsat for.

Yousra, en syrisk kvinde, som er alene med fire børn, er flyttet til 
Odense efter et krisecenterophold. Hun er indkaldt til retsmøde angå-
ende forældremyndighed i Nordjylland og kan ikke nå at aflevere de 
mindste børn i børnehaven, da hun skal med toget kl. 06.00. Retsmø-
det kan ikke rykkes af den grund, og hun kender ingen i byen, der kan 
hjælpe hende med børnene. Der er heldigvis en måned til retsmødet, 
så jeg foreslår, at vi sammen banker på hos hendes nye nabo, en enlig 
dame. Måske kan hun hjælpe.
 Det viser sig, at naboen selv taler arabisk, og hun har lagt mærke 
til den nye kvinde med fire børn i opgangen. Vi inviterer nabokvinden 
på en kop kaffe og fortæller lidt om kvindens historie, og at hun kom-
mer til at mangle hjælp en morgen i næste måned. De to kvinder laver 
en ny kaffeaftale, og det ender med, at naboen gerne vil hjælpe med at 
passe og aflevere de yngste børn, når kvinden skal til Nordjylland. De 
to store børn går selv i skole.

Empowerment 
Voldsudsatte kvinder har ofte lavt selvværd og selvtillid. Det kan derfor 
være svært at stå på egne ben efter et krisecenterophold og stole på, om 
det, de gør, er godt nok eller overhovedet det rigtige at gøre.
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Når jeg snakker med kvinderne, taler jeg om, at de er voldsover-
levere og ikke voldsofre. Det er med til at styrke dem, og det giver et 
boost at blive omtalt som overlever og ikke offer. Det handler i høj grad 
også om at vise kvinden, at CTI-medarbejderen tror på hende. For en 
kvinde, der ikke taler så godt dansk, kan det for eksempel ske ved, at 
CTI-medarbejderen hjælper hende med at få en tid hos sin læge. Mange 
samtaler kan formentlig klares uden tolk, men kvinden kan alligevel 
blive usikker, når hun skal tale med andre. ”Du forstår mig jo, fordi vi 
kender hinanden,” vil hun ofte sige. CTI-medarbejderen vil næsten altid 
opfordre kvinden til at prøve selv først og sidder så klar til at hjælpe, 
hvis det bliver nødvendigt. Kvinden ringer selv op og bestiller en tid; 
CTI-medarbejderen skal blot sidde ved siden af hende. Den tryghed er 
ofte nok. 

Når børnene er til stede
Når en kvindes børn er til stede, er tiden ikke til at snakke om vold, øko-
nomiske problemer, retssag m.m. Tiden kan i stedet bruges på at læse 
breve i e-Boks, snakke om dem, besvare dem, lave aftaler for det næste 
stykke tid, tale om, hvad CTI-medarbejderens rolle skal være, når de 
skal på jobcenteret næste gang, opdatere cv, drøfte praktik eller studie 
m.m. Børn hører meget mere, end vi tror, og de opfanger lynhurtigt 
deres mors følelser, når hun bliver vred eller ked af det. Og børnene skal 
ikke passe på mor eller tage hendes bekymringer på sig. 

Et godt tip er at have papir og farver med til børnene eller lidt lege-
tøj. På Krisecenter Odense får vi ofte doneret legetøj og lignende, og 
det kommer med i CTI-medarbejderens taske. Nyt legetøj er altid spæn-
dende, og det optager børnene, mens mor og CTI-medarbejderen kan 
klare de praktiske ting. Den gode relation til kvinden er helt afgørende 
for, at et CTI-forløb lykkes, og den kan ofte begynde med børnene. 

 
Jeg snakker altid med børnene, når jeg kommer på besøg. Børn er ofte 
meget ligetil, så det er let at spørge til skole eller børnehaven. Det 
giver en tryghed for både børn og kvinden, at jeg ser på dem som en 
samlet familie, der skal videre sammen, også selvom min indsats er til 
kvinden alene. 
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 Et eksempel er mit første hjemmebesøg hos Maria. Den dag var 
hendes søn Ludvig på to år til stede. De havde boet på krisecenteret, 
hvor min faste base er, så der har været en lang kontaktskabelsesfase, 
men den lille dreng er meget genert og har stort set ikke snakket med 
mig under opholdet.
 Under besøget sætter jeg mig på gulvet for at lege med Ludvig. Jeg 
har taget en lille bil med, som jeg kører hen til ham. Maria sætter sig 
også ned og begynder at lege med. Ludvig begynder stille og roligt at 
lege med bilen og snakker også med lidt med mig. For Maria giver det 
hende ro, at jeg hjælper med at beskæftige sønnen, mens vi snakker. 
Det kan være frustrerende for en mor både at skulle tage sig af sit barn 
og samtidig koncentrere sig om at snakke med mig. At jeg tager en lille 
del af opgaven, giver hende rum til at fokusere på vores snak. Maria 
har ikke fået ny vuggestueplads endnu og har heller ikke et særlig stort 
netværk, der kan hjælpe med pasning, så jeg fortæller hende, at det er 
helt i orden, at Ludvig er hjemme. Det forstyrrer mig ikke, og vi kan 
sagtens klare nogle mere praktiske ting.

Fase 3: Forankring og overdragelse
I den sidste fase af CTI-forløbet går der lidt længere tid mellem besø-
gene hos kvinden. Det er her, hun skal prøve at stå på egne ben, se om 
hendes mål i CTI-planen holder og sammen med CTI-medarbejderen 
forsøge at dyrke det netværk, hun er i gang med at bygge op. CTI-pla-
nen gennemgås igen for at se, om der er noget, som kvinden ikke har 
nået, og herefter om der fortsat er mål, hun vil arbejde med. 

Det er vigtigt for kvinden, at hun ved, at hun nu går over til den sid-
ste fase, for når CTI-forløbet slutter, ophører kontakten med CTI-med-
arbejderen. Det er ikke det samme, som at hun skal klare alt selv, men 
hun skal vide, hvem der kan hjælpe hende med hvad. CTI-medarbejde-
ren vil fortsat deltage som bisidder til møder på for eksempel jobcen-
tret. Ofte kan det også hjælpe sagsbehandleren til en bedre forståelse 
af, hvad kvinden har været udsat for, når CTI-medarbejderen er med til 
mødet. Det er den følgende case et eksempel på.
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Susan var indkaldt til møde på jobcentret, hvor der skulle laves en 
rehabiliteringsplan. Hun havde været sygemeldt i periode, da hun 
flyttede på krisecenter, og var nu overgået til jobafklaringsforløb og 
ny sagsbehandler. 
 Før mødet havde Susan og jeg talt om formålet og om, hvad hun 
gerne ville have ud af det. Susan ville meget gerne i gang med noget 
igen, gerne virksomhedspraktik, så hun kunne få en mere fast rutine 
i hverdagen, og så hun var nødt til at aflevere børnene i institution. 
Lige nu kom børnene ikke fast af sted, fordi de sov længe, og det føltes 
lettere for hende at blive hjemme end at skulle smøre madpakker og 
gøre dem klar. Vi snakkede om vigtigheden af at skabe struktur for 
både hende og børnene, så børnene på forhånd vidste, hvordan deres 
dag så ud, f.eks. at de skulle i børnehave. Det kunne også give dem en 
stærkere tilknytning til børn og voksne i institutionen. Dog kunne de 
sagtens holde en fridag en gang imellem. Vi havde talt om, at det også 
ville være sundt for Susan at have ”sit eget”, så hun havde noget at stå 
op til og fortælle om ved aftensmaden.
 Sagsbehandleren var meget forstående og syntes, det var en fryg-
telig historie, Susan fortalte. Hun var meget hurtigt klar til at ’frede’ 
Susan og fritage hende for at deltage i virksomhedspraktik, da hun 
mente, Susan måtte være psykisk belastet og nok havde brug for ro. 
Det førte til, at vi fik en god snak om, hvad det havde gjort ved Susan 
at leve i et forhold med psykisk vold, konsekvenserne af det, og at det 
faktisk var meget vigtigt for Susan at have indhold i hverdagen, som 
hun selv har indflydelse på. 
 Sagsbehandlerens hensigt var god og omsorgsfuld, men ofte har en 
voldsudsat kvinde på dette tidspunkt i forløbet brug for at blive mødt 
med en tro på og forventning om, at hun også kan bidrage til samfun-
det, og at der er brug for hende.

Overdragelsesmødet
Som en af de sidste opgaver forsøger CTI-medarbejderen at samle alle 
de mennesker, professionelle som frivillige, der er i kontakt med kvin-
den, til et møde. Her vil der typisk være en sagsbehandler fra jobcentret 
(hvis kvinden er på overførselsindkomst), en børn- og ungesagsbehand-
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ler, en familiebehandler, en frivillig mentor, en støttekontaktperson og 
eventuelt flere andre fagpersoner til stede. Mødet er med til at synlig-
gøre kvindens behov og give et overblik over de aktører, der er involve-
ret i hendes liv, og på hvilke områder hun kan få hjælp. 

CTI-medarbejderen er mødeleder og fortæller, hvad kvinden har 
arbejdet med i CTI-forløbet. Derpå fortæller kvinden selv, hvordan det 
går, og hvad hun tænker, at hun fremadrettet har brug for støtte til. 
De øvrige mødedeltagere byder nu ind med, hvad de kan hjælpe hende 
med, og mødet ender med en aftale om, hvem der tager sig af hvad. For 
eksempel vil en beskæftigelsessagsbehandler kunne tilbyde at hjælpe 
med det økonomiske overblik, og den frivillige mentor kan komme 
forbi en gang om ugen og læse posten i e-Boks sammen med kvinden.

CTI-medarbejderen udarbejder en overdragelsesplan, hvor kvinden 
kan se, hvad der er blevet arbejdet med i hendes CTI-forløb. Den inde-
holder også en beskrivelse af hendes udvikling, og hvad hun har opnået 
gennem de seneste ni måneder. De samarbejdspartnere, som fortsat er 
relevante for kvinden at have kontakt med, skriver CTI-medarbejderen 
ind i planen med kontaktoplysninger. 

Hvad sker der efter et CTI-forløb?
Som tidligere nævnt samarbejdes der med forskellige frivillige tilbud. 
Kvinden vil blive tilbudt en mentor gennem Q-net, som er et tilbud 
under Røde Kors, hvor frivillige kvinder fungerer som mentorer for 
tidligere voldsudsatte kvinder. Mentoren kan mødes med kvinden, gå 
ture, støtte og snakke, hjælpe med at læse og forstå breve i e-Boks m.m. 

Kvinden vil også undervejs i CTI-forløbet blive præsenteret for mulig-
heden for at deltage i en netværksgruppe. Blandt andet har Lev Uden 
Vold grupper mange steder i landet, hvor kvinder, der har været udsat 
for vold, mødes hver anden uge. Disse grupper ledes af en psykolog, og 
formålet er, at kvinden kan møde andre kvinder, der har været udsat for 
vold, og starte bearbejdelsen af voldens konsekvenser. Det giver kvin-
den mulighed for at udveksle erfaringer med andre, føle sig ”normal” og 
blive forstået på en helt anden måde, end professionelle kan. 
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Som afslutning på CTI-forløbet inviterer jeg Sofie fra det indledende 
citat på cafe, hvor vi spiser frokost sammen. Det er en særlig dag for 
os begge, da vi har haft tæt kontakt gennem ni måneder og delt både 
det svære og det sjove. Det er svært at sige farvel, og Sofie føler, at 
hun er overladt til sig selv, selvom der er lagt en god plan med nye 
kontaktpersoner, både professionelle og frivillige. Her bliver det tyde-
ligt, at det er relationen mellem os, der har haft en stor betydning i 
CTI-forløbet.
 Sofie har i CTI-forløbet særligt haft brug for støtte til at kommu-
nikere med sin ekskæreste, der også er far til hendes barn. Jeg har 
givet hende konkrete råd og været til klar til at snakke, når han igen 
og igen brød deres aftaler om samvær, om hvor de skulle mødes, og 
skrev beskeder til hende om andet end deres søn. Det har været meget 
frustrerende for Sofie, som synes, hun hele tiden forsøger at holde en 
ordentlig tone og søge et kompromis. 
 Jeg har skrevet et personligt kort til Sofie, hvor jeg takker hende for 
samarbejdet og for at måtte være en del af hendes forløb. Jeg fortæller 
om de styrker, jeg ser i hende, og ønsker hende det bedste fremover. 
Flere kvinder har fortalt mig, at det personlige kort har stor betydning 
for dem, fordi jeg har set de ressourcer og personlige kompetencer, de 
ikke altid selv kan få øje på.
 Sofie klarer sig rigtig godt i dag og er i gang med uddannelse.

CTI-forløb viser, at det er vigtigt at arbejde med den voldsudsatte kvin-
des ressourcer og give hende troen på, at hun kan klare sig selv og 
også yde sit bidrag. Til socialrådgivere, der ikke til daglig arbejder med 
voldsudsatte kvinder, kan et godt råd være ikke at frede en kvinde, men 
at have forventninger til hende om, at hun deltager aktivt i sin sag. Det 
er med til at styrke hendes selvtillid og selvværd, at fagpersoner tror på 
hende og kan se hendes ressourcer. Se hende som en overlever og ikke 
et offer.

Kvinder, der har været gennem et CTI-forløb efter krisecenterop-
hold, får forbedret chancen for at fastholde sig selv i et liv uden vold, og 
graden af ensomhed mindskes, da der i forløbet er et særligt fokus på 
netværksdannelse.
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CTI-forløbet virker, fordi der er én fast kontaktperson, der hjælper 
kvinden med at få koordinereret de forskellige indsatser, der både kan 
støtte og sparre med kvinden, og fordi der er fokus på relationen mel-
lem kvinden og CTI-medarbejderen. For at få et CTI-forløb til at lykkes 
skal CTI-medarbejderen være fleksibel, tålmodig – og elske relations-
arbejdet. 
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Kapitel 10

Aggressionskontrol – et 
 element i behandlingen af 
mænd, som udøver vold
Af Per Isdal

”Alternativ til Vold” blev åbnet i november 1987. Dengang var det Europas 
første behandlingscenter for mænd, der udøver vold mod kvinder.Jeg var 
selv en af de to norske psykologer (den anden var min kollega Per A. Nør-
bech), som i 1987 startede ”Alternativ til vold”. ATV har i dag 14 behand-
lingscentre i Norge og mere end 70 fuldtidsansatte terapeuter. Jeg har i 32 
år som terapeut arbejdet med mænd, som udøver vold. I det følgende vil 
jeg beskrive en af de metoder, vi bruger til at hjælpe mænd til at holde op 
med at anvende vold. Den metode, jeg vil beskrive, hedder Enkel og Effektiv 
Aggressionskontrol – 4 trin.

På det tidspunkt, hvor ATV åbnede, havde vold mod kvinder i flere årtier 
stået på kvindeaktivisters politiske dagsorden i en række lande. Verdens 
første krisecenter blev etableret i 1969 i USA. Ti år senere åbnede de 
første krisecentre for kvinder i Norden. Kampen for at få anerkendt, 
at vold mod kvinder er et enormt stort samfundsproblem, har været 
langvarig og hård, men den har efterhånden fået gennemslagskraft over 
hele verden. Dette har ført til internationale aftaler og til lovændringer 
i mange lande. På det praktiske felt har det ført til tiltag og tilbud, og på 
det politiske felt har det ført til et fokus på at beskytte kvinder og børn 
mod vold i nære relationer. En vigtig udvikling har været, at kvindemis-
handling ikke blot betragtes som et samfundsproblem, men også som 
et sundhedsproblem af epidemiske proportioner. Forskning har med al 
mulig tydelighed dokumenteret sammenhængen mellem vold og dårligt 
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helbred, både for kvinder og for de børn, der vokser op i familier, hvor 
de oplever vold.

Det første behandlingscenter for mænd, som mishandler kvinder, 
blev åbnet i Boston i 1978 under navnet ”Emerge”. Det var på den tid en 
gryende forståelse af, at hvis man skulle bekæmpe vold mod kvinder, 
måtte man også forsøge at nå frem til mænd, både mænd helt generelt 
og i særdeleshed de mænd, som udøver vold. I 1978 var oprettelsen af 
tilbud om hjælp til voldelige mænd meget kontroversiel. Mange brød sig 
ikke om den tanke, at kvindemishandlere skulle have ”hjælp”, og sam-
tidig var man bange for, at oprettelsen af sådanne centre ville betyde, 
at krisecentre for kvinder ville få tilført færre økonomiske midler. Men 
kriminologisk forskning har vist, at straf og fængsel på ingen måde kan 
løse store samfundsproblemer eller forebygge vold.

Behandling (eller terapi) er et tilbud til de få – til dem, der søger 
og kan gennemføre et behandlingsforløb. Sådanne tilbud er aldrig til-
strækkelige til at udrydde den vold, der findes i vores samfund. Det er 
kun den samlede virkning af ændringer på samfundsplan – ændrin-
ger af lovgivningen og den juridiske praksis, af sociale forhold, af folks 
holdninger og viden og ikke mindst i form af forebyggende arbejde for 
at give så mange børn som muligt en opvækst uden vold og overgreb – 
der for alvor kan føre til mindre vold. Men hvis en behandling virker, er 
dette meget betydningsfuldt for de mennesker, der er blevet udsat for 
vold, for de børn, som lever i de familier, hvor volden udspiller sig, og 
også for de mænd, som kan få en fremtid uden brug af vold.

Gennem hele dette kapitel bruger jeg ordet ”mænd”. Det betyder 
ikke, at det kun er mænd, der udøver vold; kvinder kan også være volds-
udøvere i nære relationer. En grund til ordvalget er, at det er mænd, 
jeg selv har arbejdet med. Forskning viser også, at anskuet som sam-
funds- og sundhedsproblem er mænds vold mod kvinder et langt større 
problem end kvinders vold mod mænd. Den vold, som mænd udøver, 
er seks gange alvorligere (risiko for skade) end den vold, som kvinder 
udøver mod mænd. Sandsynligheden for, at mænd dræber deres part-
nere, er ti gange højere end sandsynligheden for, at kvinder dræber 
deres mandlige partnere (Hamberger, 2015). Mænds vold fører også 
til langt mere frygt og angst, end hvad kvinders vold mod mænd fører 
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til, hvilket i høj grad skyldes mænds større fysiske styrke set i forhold 
til kvinders. Dette betyder imidlertid ikke, at kvinders vold mod mænd 
ikke skal tages alvorligt. I 2013 bestemte den norske regering, at alle 
hjælpende tiltag i forhold til familievold skulle forholde sig til ligestil-
lingsloven. Dette betyder, at mænd, der bliver udsat for mishandling, på 
lige fod med kvinder har ret til en plads på et krisecenter, og det bety-
der, at kvinder, som udøver vold, skal have samme behandlingsmulig-
heder som mænd, der udøver vold.

Hvad er vold?
En central del af al behandling er formidling af viden. Mange af vores 
klienter er ikke særlig bevidste om, hvad vold egentlig er, og hvilke 
konsekvenser det kan have for deres omgivelser. Tidligt i hvert eneste 
behandlingsforløb har vi derfor altid en undervisningsdel (psykoeduka-
tion) om, hvad vold er. Her gennemgår vi definitionen af vold og af alle 
voldens udtryksformer.

Behandlingen er rettet mod at hjælpe mænd til at holde op med at 
bruge vold. Dette gælder ikke blot fysisk vold, men alle former for vold, 
som udøves i en nær relation. Det er derfor afgørende, at både behand-
lere og klienter forstår volden og dens forskellige former. I min bog 
Meningen med volden (Isdal, 2000) giver jeg en definition af vold og alle 
dens forskellige former.

Vold er først og fremmest en relationel magthandling. I denne sam-
menhæng defineres volden som:

… alle handlinger rettet mod en anden person, som forsøger at påvirke 
denne person ved, at disse handlinger gør ondt, skræmmer, skader eller 
krænker.

Volden består af to centrale elementer:
 � En hensigt: Volden har en hensigt, som er at påvirke den anden per-

son. Det kan være at få den anden til at holde op med det, vedkom-
mende gør, eller at få den anden til at gøre noget mod sin vilje.

 � Et virksomt element: Påvirkningen sker ved at påføre smerte eller 
skræmme, skade eller krænke.
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Et eksempel: ”Jeg slår dig, for at du kan blive så bange, at du holder 
kæft.” Eller: ”Jeg truer dig for at få dig til at gøre det, jeg ønsker.”

Ud fra denne overordnede definition inddeler jeg vold i fem hoved-
grupper.

1. Fysisk vold
Fysisk vold er alle fysiske handlinger mod en anden person udført med 
den hensigt at påvirke ved, at handlingerne gør ondt, skræmmer, ska-
der eller krænker. Det er handlinger som at holde fast i, ryste, skubbe, 
klemme, bide, slå, sparke og vælte. Det kan også være handlinger, hvor 
der bruges genstande som bælter, slagvåben, knive eller skydevåben. I 
yderste konsekvens er det drab.

2. Psykisk vold
Psykisk vold er de handlinger rettet mod et andet menneske, som ikke 
er direkte fysiske. Hensigten er at påvirke ved at skabe psykisk smerte 
og skade. Psykisk vold indbefatter direkte og indirekte trusler (”Hvis du 
ikke gør, som jeg siger, vil jeg påføre dig smerte”, ”Hvis du går fra mig, 
tager jeg livet af dig (eller af mig selv)”). Det indbefatter også nedværdi-
gende og ydmygende adfærd (det mest normale er verbale krænkelser: 
”Din forbandede luder”), kontrol og isolation. Noget af den psykiske 
vold kan kaldes for emotionel vold (ikke tale til, ikke høre på, ikke holde 
aftaler, negligering, ikke tager sig af den anden, når hun er syg eller har 
brug for støtte). Økonomisk vold er en undergruppe af den psykiske 
vold.

3. Materiel vold
Materiel vold er handlinger, som er rettet mod ting eller genstande, og 
som man forsøger at påvirke den anden med, fordi disse handlinger 
skræmmer eller krænker. Eksempler på dette er at kaste med og øde-
lægge ting eller at slå og sparke på døre, vægge, skabe eller andre ting.

4. Seksuel vold
Seksuel vold er vold, hvor man prøver at påvirke partneren til seksuelle 
handlinger ved at påføre smerte eller skade, skræmme eller krænke. Her 

Vold i familien_PD.indd   184Vold i familien_PD.indd   184 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



185

finder vi handlinger, hvor seksualitet bruges til at krænke eller påvirke 
partneren. Dette indbefatter også seksuelle handlinger, hvor partneren 
er bange for, hvad der sker, hvis hun siger nej. Det indbefatter alle for-
mer for seksuel tvang, fysiske voldtægter og seksuel tortur.

5. Latent vold
Latent vold er vold, som udelukkende virker i kraft af sin mulighed. Når 
der har været udøvet vold i en relation, skaber dette ofte en forventning 
om eller angst for ny vold. Dette udgør grundlaget for den latente vold, 
hvor muligheden for ny vold i sig selv styrer den anden persons hand-
linger. Nogle beskriver dette ”som at gå på æggeskaller”. 

Hvem udøver vold?
Traditionelt har det været normalt at sige, at alle slags mænd udøver 
eller kan udøve vold, at volden findes i alle samfundslag og blandt alle 
typer mænd. Det er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, fordi alle 
slags mænd kan være voldelige i deres nære relationer – dette gælder, 
hvad enten man er professor, læge, millionær, præst, arbejdsløs, fattig, 
buschauffør eller kriminel. Samtidig er der dog ret store forskelle, når 
det kommer til, hvilke former volden antager, og hvor alvorlig den er. 
Mænd med problemer, hvad enten det er sociale og økonomiske proble-
mer eller rusmiddelproblemer, udøver langt mere alvorlig fysisk vold 
end mænd, der ikke har sådanne problemer.

I en kortlægning af alle klienter, som har opsøgt ATV, fandt Ingunn 
Askeland (Askeland et al., 2012; Askeland, 2015), at:

 
 � 83,2 % af mændene var vokset op med vold i deres egen barndom
 � 61,5 % af mændene var under deres opvækst blev udsat for fysisk 

mishandling
 � 37 % af mændene havde et problematisk forhold til rusmidler.

Askeland og Heir (2014) viste i en artikel, at:
 � 21,2 % af mændene kunne diagnosticeres med en antisocial person-

lighedsforstyrrelse
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 � 70,1 % af mændene havde mindst én diagnose (ICD-10, de mest 
almindelige diagnoser var angst og depression).

Sidstnævnte tal betyder ikke, at mænds vold mod kvinder kan forklares 
ud fra individuel psykopatologi. Globalt set er der fra land til land store 
forskelle på frekvensen af mænds vold mod kvinder. Man kan groft sagt 
sige, at hen imod 10 % af alle mænd i Norden på et tidspunkt vil bruge 
vold mod deres kvindelige partner. Til sammenligning kan man finde 
langt højere frekvenser i andre dele af verden. I USA lyder estimatet 
på 20 %. I Mellemamerika er der frekvenser på op imod 50 %. I dele af 
Asien – som for eksempel Pakistan – kan man ifølge FN finde estima-
ter, som nærmer sig 90 %. Det klare mønster er, at vold hænger sam-
men med ulighed, i dette tilfælde ulighed mellem kønnene. Jo større 
grad af ligestilling, der findes i en region, desto mindre vold vil der 
typisk være. Ulighed fremmer vold, mens ligestilling forebygger vold. 
Ud over ulighed er social arv en vigtig faktor til forståelse af vold. Erfa-
ringer med vold i ens egen opvækst øger stærkt sandsynligheden for, at 
en person selv udvikler en voldelig adfærd. Vold er altså for mange en 
tillært adfærd.

De problemer med vold, vi møder hos vores klienter, kan variere 
meget. Nogle af vores klienter har aldrig udøvet fysisk vold, nogle har 
været voldelige nogle få gange, mens andre har et omfattende mønster 
af voldelig og kontrollerende adfærd, som inkluderer alle voldsformer. 
Nogle er dybt fortvivlede over, hvad de har gjort, mens andre ikke selv 
mener, at de har et problem. Nogle er meget åbne og ærlige om deres 
vold, andre er benægtende og bagatelliserende.

I begyndelsen af behandlingen hos ATV gennemgår vi en grundig 
kortlægning af både den enkelte mand og hans vold, hans forståelse af 
sin egen vold og hans motivation for forandring og behandling. Dette 
udgør grundlaget for planlægningen af den videre behandling. Forskel-
lige mænd har brug for forskellige behandlingsmetoder.

Behandling af mænd, der udøver vold
Selv om de mænd, vi møder, er meget forskellige og kræver forskellig 
behandling, følger terapeuterne alligevel en grov model for behandlin-
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gen. ATV (Isdal & Råkil, 2002) har udviklet en behandlingsmodel bestå-
ende af fire trin. En behandling begynder altid med en ret omfattende 
evaluering (kortlægning) af manden og hans voldsproblem. Herefter 
går et behandlingsforløb i fire trin i gang.

Trin 1: Fokus på vold
I denne fase holder terapeuten et aktivt fokus på mandens vold. Kli-
enten undervises i, hvad vold er, og i alle de forskellige voldsformer. 
Her gennemgår vi detaljeret forskellige voldelige hændelser ved brug 
af debriefingsteknikker. Fokusset på vold har til formål at kaste lys over 
volden og hjælpe manden med at indse og forstå omfanget af sit pro-
blem. Dette skal synliggøre volden og modvirke benægtelse og bagatel-
lisering.

Trin 2: Fokus på ansvar
Her fokuserer vi på ansvaret for volden. Det gør vi ved at gennemgå 
voldelige hændelser og hjælpe manden til at indse, at det er ham, der 
vælger, hvordan han vil reagere, og at hans reaktioner handler om hans 
følelser og om, hvordan han håndterer disse. Vi forsøger også at hjælpe 
manden til at indse, at han faktisk også har en hensigt eller intention 
med sine handlinger: Der er noget, han ønsker at opnå. Hensigten er at 
påvirke partneren. Når vi arbejder med ansvar, er vi også optaget af, at 
manden forstår det ansvar, han har for at genoprette tryghed og tillid i 
relationen.

Trin 3: Fokus på sammenhæng
I dette trin arbejder vi med at forstå volden. Hvad er voldens årsager? 
For at leve med, at man selv har udøvet vold eller mishandlet den, man 
er i et parforhold med, må man på et tidspunkt nå frem til at forstå, 
hvorfor det er sket. Manden må forstå, at det ikke handler om partne-
ren, men at det handler om hans oplevelser i sit eget liv (for eksempel i 
sin barndom) og om, hvordan han reagerer på og mestrer sine følelser. 
Det handler for manden også om at forstå, hvilken rolle hans køn spil-
ler, og hvordan han indgår i relationer.
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Trin 4: Fokus på virkning og konsekvens
I denne fase arbejder vi med fuldt og helt at forstå konsekvenserne af 
volden for partneren og eventuelt for børn. Det handler om at turde 
åbne sig for den angst og utryghed, som man har påført andre, og som 
man gennem dette også har påført sig selv.

Vold er godt, skam er dårligt
Næsten ingen af de mænd, vi møder, har haft et ønske om at være vol-
delige. Mange af dem, der selv er vokset op med en voldelig far, har 
som unge mænd sat sig det mål i livet, at de aldrig skal blive som deres 
far. På trods af dette udtrykte ønske er det alligevel netop det, der er 
sket, og det kan være meget vanskeligt for disse mænd både at forstå 
og acceptere dette. For de allerfleste mænd er voldsanvendelse forbun-
det med skam. Skammen har i første omgang to mulige konsekvenser. 
Den ene konsekvens er depression og reduceret selvfølelse. Den anden 
mulige konsekvens er, at manden indtager en offerrolle. Som offer er 
man uden skyld og ansvar. I offerrollen er det kvinden, der i mandens 
bevidsthed er årsag til volden. Hun ”provokerer”, det er hende, der er 
vanskelig, det er hende, der er et problem. Depression og reduceret 
selvfølelse såvel som oplevelsen af at være offer kan dernæst øge risi-
koen for ny voldsanvendelse.

Hvordan kan det forklares, at mænd, der ikke ønsker at bruge vold, 
alligevel gør det? Det ene aspekt af voldsanvendelse er den skam, som 
volden fører til. Det andet aspekt er et aspekt, som de fleste mænd ikke 
erkender eller accepterer. Det er, at vold er ”godt” (Isdal, 2000). Jeg 
taler ikke her om, at volden nødvendigvis opleves som en positiv hand-
ling af den, der udøver den. Jeg tænker først og fremmest på de umid-
delbare konsekvenser af brugen af vold. For det første er vold ofte et 
meget effektivt middel. Man opnår noget, får det, som man vil have det, 
og får den anden til at gøre det, man ønsker. Volden giver umiddelbart 
(og nogle gange varig) magt og kontrol i det, som mændene oplever 
som vanskelige situationer. Volden ændrer udøverens følelse af afmagt 
og utilstrækkelighed i situationen til en følelse af magt og betydnings-
fuldhed i det sekund, volden finder sted. Volden er en reaktion, som 
giver spændingslettelse (musklerne slapper af). Alle disse ”positive” 
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konsekvenser er grunden til, at volden kan udvikle sig til en vane – til 
noget, som gentager sig igen og igen til trods for, at manden ikke selv 
ønsker dette.

Fra kontrol over andre til kontrol over sig selv
Helt grundlæggende handler vold i nære relationer om at tage kontrol 
over andre. Spørgsmålet er, om den, der anvender vold, har et behov 
for kontrol over andre. Det har nogle mennesker åbenbart. Det gælder 
alle dem, der har en ideologi, som fordrer underkastelse – borgernes 
underkastelse under diktatoren, kvinders underkastelse under mænd 
eller børns underkastelse under deres forældre. Her er volden et nød-
vendigt værktøj til at opretholde og styrke magtforskelle. Hvad angår 
mænds vold mod kvinder i vores samfund, har patriarkalske værdier af 
mange været nævnt som en af de primære forklaringer. I vores nordiske 
samfund med deres relativt høje grad af ligestilling mener jeg dog ikke, 
at dette kan betragtes som den vigtigste forklaring på vold. De fleste af 
de mænd, jeg har mødt, ser ikke deres parforhold som en relation, der 
indebærer kvindens underkastelse. De ønsker – og tror på – nogen-
lunde lige forhold. Alligevel bruger de vold. Og selv om de er voldelige, 
er min erfaring, at (næsten) alle mænd frem for alt ønsker kærlighed. 
Og et forhold præget af dominans og underkastelse er uforeneligt med 
kærlighed. Vold dræber kærligheden.

Jeg betragter psykologisk set vold som et menneskets måde at mestre 
og regulere sine følelser på (Isdal, 2000). Man kontrollerer sine egne 
følelser ved at tage styring og kontrol over den anden. Jeg føler mig hjæl-
peløs og tackler det ved at gøre dig bange og hjælpeløs. Jeg føler mig lille 
og mestrer det ved at gøre dig mindre. For så kan jeg føle mig lidt større. 
Jeg føler afmagt og håndterer denne følelse ved at tage magten over dig. 
Jeg tåler ikke konflikt og mestrer det ved at bringe dig til tavshed.

Denne strategi kaldes for eksternalisering. Man fokuserer på at styre 
sig selv og sine følelse ved at styre andre. Det vigtigste under terapien er 
at hjælpe mænd med at erkende dette og at forstå, at deres adfærd ikke 
handler om den anden. Deres adfærd handler derimod om dem selv, om 
deres egne følelser, og om hvordan de mestrer disse følelser.

Det terapeutiske projekt handler om at hjælpe mænd med at forstå 
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deres problem og forstå, hvordan dette problem ødelægger trygheden 
og tilliden i forholdet – og dermed kærligheden. Mændene må arbejde 
med at flytte fokus fra kontrol over andre til at tage kontrol over sig selv 
og deres følelser. Et af de værktøjer, jeg bruger i dette arbejde, er meto-
den Enkel og Effektiv Aggressionskontrol – 4 trin.

Enkel og Effektiv Aggressionskontrol – 4 trin
Enkel og Effektiv Aggressionskontrol – 4 trin (EEA) er en terapeutisk 
metode, der blev udviklet i 2013 (Isdal, 2013). EEA er baseret på et psy-
kobiologisk perspektiv på menneskelig adfærd. Som mennesker følger 
vores reaktioner faste mønstre. Krop, tanker, følelser og adfærd spiller 
sammen og påvirker, hvordan vi reagerer. Ved at ændre adfærd på et af 
disse felter påvirker vi de andre. En af de enkleste og mest konkrete veje 
til at opnå selvkontrol er at ændre kropslige og adfærdsmæssige reakti-
oner i relation til aggression.

Trinnene er afprøvet gennem mange års terapeutisk arbejde med 
mennesker med aggressionsproblemer. Ud over det psykobiologiske 
grundlag indeholder metoden elementer fra kognitiv terapi, Motivati-
onal Interviewing (MI) og emotionsfokuseret terapi. Gennem et fokus 
på aggression og konkrete episoder indeholder teknikken også det mest 
centrale forandringselement, der findes i terapeutisk arbejde, nem-
lig eksponering! Metoden lægger vægt på træning. En ændret adfærd 
opnås bedst gennem gentagelse – ved at gentage og øve sig på en hand-
ling igen og igen.

Metoden og trinnene er præsenteret i et træningshæfte, som jeg 
giver mine klienter. Den kan bruges i relation til alle typer problemer 
med aggression i nære relationer. Vi skal dog være forsigtige med, 
hvilke klienter vi bruger denne metode overfor.

EEA bruges ikke i forbindelse med:
 � klienter, som har udøvet alvorlig/farlig fysisk mishandling
 � klienter, som har et aktivt rusmiddelproblem
 � parterapi, hvor den ene part i et voldeligt forhold vil ud af forholdet, 

mens den anden part har et stærkt ønske om at bevare forholdet 
 � klienter med visse typer alvorlig personlighedspatologi
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 � en forestilling om, at et bestemt medlem af familien er ”for aggres-
siv”, mens det i virkeligheden er et andet medlem af familien, som 
udøver vold og skaber angst. Det er ikke usædvanligt, at et fami-
liemedlem, der udøver angstskabende vold, anklager andre familie-
medlemmer for at have for dårlig aggressionskontrol, og at disse i 
næste omgang kræver, at den ”aggressive” går i terapi.

Det terapeutiske arbejde begynder med, at terapeuten giver sine klienter 
træningshæftet. Så læser terapeuten den første side i hæftet op for dem:

”Dette er et simpelt træningshæfte beregnet på at udvikle aggres-
sionskontrol. Metoden baserer sig på at arbejde med fire trin i 
 aggressionskontrol.
 Hvert trin er kort forklaret og skitseret. Trinnene er udviklet ud fra 
en grundviden om aggression. Aggression er en forsvarsreaktion. Ved at 
erkende dette og vide, hvordan aggression virker på os, kan vi på effek-
tive måder udvikle langt bedre kontrol over aggression.
 For at blive god kræves træning. Fokuser på principperne og på at 
bruge dem igen og igen (træne, træne, træne). Hvis du gør det, kan du 
blive en mester i aggressionskontrol.”

EEA er en ”træningsmanual”. Dette indebærer, at terapeuten spiller en 
aktiv rolle. I modsætning til en klassisk terapeut, der tager tid, venter 
på svar og lader patienten definere både problem og indhold i samtalen, 
kræver dette en terapeut, som tager ledelse og initiativ.

Det anbefales, at terapeuten i højere grad opfatter sig selv som en 
”personlig træner” end som en familie- eller psykoterapeut, når han 
eller hun arbejder med EEA.

Metoden tager tid! Man skal bruge mindst fem timer til gennem-
gang af metoden – en times forberedelse og så en terapitime til hvert 
trin. Den mest almindelige fejl fra en terapeuts side i forbindelse med 
arbejde med ændring af adfærd og vaner er at gå alt for hurtigt frem.

Hvert trin har sin egen koreografi. Den er som følger:
1. Terapeuten præsenterer og forklarer trinnet.
2. Klienten finder et konkret eksempel på aggression eller voldsan-
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vendelse i sit eget liv. Dette eksempel analyseres for at tydeliggøre, 
at det stemmer overens med trinnet.

3. Terapeuten præsenterer forslag til dæmpning/selvkontrol.
4. Terapeuten og klienten finder et eller to alternativer til dæmpning/

selvkontrol og træner dette.

Trin 1: Aggressionsbevægelsen
Dette trin hedder ”aggressionsbevægelsen”. Trinnet begynder med, at 
terapeuten forklarer hele trinnet. Både terapeut og klient sidder med 
træningshæftet:

For at styre aggression må man vide, hvad aggression er. Aggression 
er en forsvarsreaktion, hvor hele organismen gør sig klar til angreb ved 
at aktivere det autonome nervesystem. Det fører til følgende:

 � Al opmærksomhed rettes udad og mod den/det, der trigger en 
 � Opmærksomheden på ens egen krop forsvinder
 � Puls og blodtryk stiger
 � Musklerne spændes (de bliver blodfyldte)
 � Man vil gerne være STØRRE, STÆRKERE og FARLIGERE. Ligesom 

en kat.
 � Den fysiske bevægelse går fremad – mod det, man føler sig truet af 
 � Opmærksomheden er kun rettet mod det negative
 � Evnen til at tænke og reflektere reduceres

Derefter viser terapeuten dette på tegningen.

Den naturlige aggressionsbevægelse har to klare tegn.
Opmærksomheden rettes UDAD mod den, man føler sig truet af. Og 

bort fra en selv.
Den fysiske bevægelse går FREMAD.
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Efter en gennemgang af trinnet beder terapeuten klienten om at komme 
i tanke om et helt konkret eksempel på en situation, hvor han eller hun 
blev for aggressiv eller voldelig. Klienten skal hjælpes med at beskrive 
denne situation så konkret og detaljeret som muligt. Opgaven er at se, 
om det konkrete eksempel stemmer overens med trinnet. Kan vi finde 
de samme tegn på, at bevægelsen går UDAD og FREMAD?

Derefter viser terapeuten tegningen om aggressionsdæmpning og 
forklarer:

”Dette betyder, at hvis du formår at ændre den naturlige aggressions-
bevægelse, vil du både opleve at få kontrol over dine egne reaktioner 
og føle, at vreden mindskes. Det kan du gøre på to måder, enten ved at 
ændre retningen på din opmærksomhed eller ved at ændre retningen 
på din fysiske (kropslige) bevægelse.”

Udad

Fremad

Agressionsbevægelsen
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Herefter præsenterer terapeuten forslag til ”dæmpning”:

”Nu kommer jeg med en række forslag til, hvad du kan arbejde med 
for at få kontrol over din aggression. Jeg ønsker ikke, at du forsøger 
at bruge alle disse forslag, for det kan du ikke huske. Vi skal sam-
men prøve at finde mindst to teknikker, du kan bruge, og som du skal 
arbejde med og træne. Dette er mine forslag – måske har du selv nogle 
gode forslag, som du ved vil fungere.”

Dæmpning:
 � Fokuser indad
 � Hvor vred er jeg nu (på en skala fra 1 til 6)?
 � Hvad føler jeg nu?
 � Hvad mærker jeg i min krop?
 � Hvad gør jeg lige nu?

Indad Tilbage

Aggressionsdæmpning
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 � Træk vejret ind og ud flere gange
 � Tæl langsomt fra 10 til 1
 � ?

Bevægelse tilbage:
 � Tag et skridt eller to tilbage
 � Gå ud af rummet
 � Sæt dig ned
 � Hold om dig selv
 � Hold mund

Trin 2: Aggressionstempo
En ny terapitime indledes altid med, at terapeuten spørger klienten, 
hvordan det er gået siden sidst. Har der været nye episoder med aggres-
sion og vold? Eller har der omvendt været situationer, hvor klienten 
virkelig har forstået at kontrollere sig selv? Hvordan gjorde han eller 
hun det?

Hvis der har været nye episoder, arbejder man både med at tydelig-
gøre, hvad der ikke lykkedes for klienten, og med at tydeliggøre, hvor-
dan han eller hun kunne have brugt nogle af de teknikker, vi sammen 
udvalgte i forrige terapitime.

Aggressionstempo præsenteres
I en forsvarsreaktion forstærkes alt, fordi man ønsker at fremstå som 
farligere. Vi ved, at følelser styrer adfærd, men ikke alle ved, at adfærd 
også styrer og styrker en følelse. Alt skal gå hurtigere, stærkere og kraf-
tigere for sig. Dette bidrager til at gøre en mere vred. Mennesket er fak-
tisk skabt til at hidse sig selv op. 
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Følelse: Adfærd: Konsekvens:
Vred hurtigere  mere vred
 taler højere
 taler hurtigere
 taler grimt
 mere kropssprog
 hurtigere og impulsivt
 vrede øjne
 vredt ansigt  

NB! Styrk kold vrede.

Bevægelse
Tale
Mimik 
Ordvalg
Osv .

Agressionstempo

Hurtigere
Højere
Mere
Kraftigere
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Igen beder terapeuten klienten om at komme i tanker om et konkret 
eksempel fra sit eget liv, og igen gennemgår de dette så detaljeret som 
muligt. Fokusset i analysen ligger på ”tempo”. Kan klienten genkende 
dette princip i sin adfærd?

Så præsenteres dæmpningsbilledet
Hvis det naturlige ”aggressionstempo” ændres, vil dette både medføre, 
at man får kontrol over sin aggression, samtidig med at følelsen af vrede 
dæmpes. Dette kan ske ved, at vi på forskellige områder ændrer tempo.

Terapeuten kommer med forskellige forslag til tempodæmpning. Tera-
peuten er tydelig med hensyn til sit ønske om, at klienten finder en eller 
to af disse muligheder, som han eller hun vil benytte og træne.

Mere
langsomt
Roligere
Forsigtigere
Mere stille

Aggressionstempo

Roligere 
bevægelse 
Stop op
Tal langsomt
Tal lavere 
Hold armene roligt
Venligere øjne
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Tempodæmpning:
 � Tal roligere
 � Tal lavere
 � Tal mindre kraftigt (hold op med at bande)
 � Gå roligere
 � Mindre bevægelse af arme, ben og ansigt
 � Sæt dig ned
 � Træk vejret roligt.

Trin 3: Aggressionsekko
Det tredje trin hedder ”aggressionsekko”. 

Aggression vil normalt udløse ”forsvarsadfærd” hos den anden. Der fin-
des to almindelige former for forsvarsadfærd:

 � Modangreb (fight). Den anden bliver vred, hæver stemmen, svarer 
igen med aggression osv.

 � Flugt (flight). Den anden trækker sig væk, afviser, kigger den anden 
vej, svarer ikke, prøver at flygte osv. 

Vi er fra naturens side skabt sådan, at forsvarsadfærd udløser og for-
stærker vores aggression.

Med det næste billede viser terapeuten, hvordan klienten selv skaber 
et ”ekko”. Når en klient opfører sig aggressivt, er der stor sandsynlig-
hed for, at han vil få et ekko af sin egen aggression tilbage, som igen vil 
forstærke hans egen aggression. Han gør sig selv mere aggressiv ved at 
gøre andre aggressive.

Endnu en gang finder vi et eksempel på en situation, hvor klienten 
var aggressiv, og gennemgår det med fokus på ekko.

Derefter gennemgår terapeuten billedet for dæmpning. Her ligger 
fokusset på at skabe ”et ekko af ro”. Hvordan kan terapeuten signalere 
ro og tryghed for at skabe det samme hos den anden?
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Angreb

Agression fører til agression fører til agression

Angreb
Forsvar

Angreb
Forsvar

Ro fører til ro fører til ro

Forsvar
Forsvar

Angreb

Angreb

Forsvar
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Forslag til dæmpning bliver gennemgået. Terapeuten præsenterer for-
slagene og finder sammen med klienten et eller to forslag, som klienten 
vil fokusere på og træne.

Et ekko af ro
 � Lav pauser – vent
 � Lyt til den anden, afbryd ikke
 � Prøv at hør efter og forstå, hvad den anden siger
 � Ikke-aggressivt kropssprog
 � ”Tempodæmpning”
 � Giv udtryk for, at du forstår den anden og det, der bliver sagt
 � Rolig, kontrolleret, tryg, ufarlig

Trin 4: Aggressionstragten
Det fjerde trin hedder ”aggressionstragten”.

Vi må forstå, at aggression indeholder en blanding af mange følelser. 
Aggression er ikke en følelse, det er en reaktion på følelser. Den mest 
almindelige følelse, som ligger bag aggression, er frygt eller angst.

Mange følelser – som for eksempel, at man føler sig bange, ked 
af det, hjælpeløs, afvist, lille osv. – strømmer sammen i en form for 
”tragt”, hvor den eneste følelse, som dernæst kommer ud, er det, der 
fremtræder som vrede, men som i virkeligheden er aggression. 

Hvis vi kan identificere de egentlige følelser, som ligger bag vores 
aggression, kan vi vælge at reagere på helt andre måder.

Dernæst beder terapeuten klienten om at finde et konkret eksem-
pel på aggression eller vold fra sit eget liv og forsøge at beskrive alle 
de følelser, som kan have ligget bag denne adfærd. Man bør prøve at 
finde så mange som muligt. Nogle klienter kan have behov for forslag 
fra terapeuten. Hvad tror klienten er den mest centrale af disse følelser?

Dæmpning af aggression er forbundet med evnen til at være ”aggres-
sionsfortolker”. Her er fokusset på at genkende tegn på aggression for 
så i næste omgang at øve sig på at finde de følelser, der har fundet vej 
ind i tragten:
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Såret
Lille
bange
Trist
Afvist  
Hjælpeløs 
Alene
Stolt
Glad
Fortvivlet

Aggressionstragt

Aggressionsfortolker

Såret
Lille
BANGE
Trist
Afvist
Hjælpeløs
Alene
Stolt
Glad
ortvivlet

VREDE
(Aggression)

VREDE
(Aggression)

Find alle de følelser,
der fører til aggression
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 � Hvad føler jeg egentlig nu?
 � Hvad handler min ”vrede” egentlig om?
 � Hvis jeg har andre følelser end vrede, hvad kan jeg så gøre med 

disse følelser? Hvad har jeg behov for, hvis jeg for eksempel er 
bange eller er ked af det (eller har andre følelser)?

Erfaringer med metoden
Jeg – og en række andre terapeuter – har gennem seks år brugt meto-
den i Norge, Sverige og Italien. Erfaringerne er meget positive. I højere 
grad end andre metoder hjælper denne metode både terapeuten og kli-
enten med at flytte fokus fra at kontrollere og styre andre til et fokus på 
at styre og kontrollere sig selv. Hermed opnår metoden også det meget 
vigtige, at den gør det menneske, der bruger vold og aggression, bevidst 
om sit ansvar for sine egne handlinger. De klienter, vi har arbejdet med, 
kan rigtig godt lide metoden: De forstår og genkender sig selv i trin-
nene, og de allerfleste formår at ændre deres adfærd. Dette åbner for, 
at de dernæst kan lære at forstå, hvad deres aggression gør ved andre 
mennesker.

Jeg må samtidig understrege, at både vold og aggression kan være 
komplekse og sammensatte problemer. For mange af de mennesker, jeg 
arbejder med, er EEA ikke tilstrækkeligt, men det er et vigtigt element 
i en terapeutisk proces.

Til terapeuter, som gerne vil bruge metoden, vil jeg blot sige: Held 
og lykke. Både du og dine klienter vil helt sikkert få god nytte af og blive 
glade for denne metode.
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Kapitel 11

Dialog mod Volds arbejde 
med personer, der har udøvet 
partnervold, og deres familier
Af Anne Lippert & Liselotte Pedersen

Et behandlingsforløb i Dialog mod Vold kan se ud på mange måder. I dette 
kapitel vil vi fortælle historien om Allan og hans familie og deres behand-
lingsforløb i Dialog mod Vold. Allan har udøvet vold over for sin partner og 
er motiveret for at arbejde med, hvordan han kan handle anderledes, fordi 
han ønsker at bevare sit parforhold og sin familie. Vi vil i kapitlet foku-
sere på enkelte komponenter ved Allans behandling og samtidig illustrere 
hovedtræk i et fuldt behandlingsforløb for familien. 

Allan og hans familie 
Allan henvender sig til Dialog mod Vold, da han er bange for, at Ditte 
vil forlade ham. Han ønsker hjælp til ikke at lade sig irritere så meget 
af Ditte og børnene. Allan fortæller, at han har begået både psykisk 
og fysisk vold mod Ditte. Der har været fire tilfælde, hvor Allan har 
fastholdt Ditte, og to, hvor han har slået hende i ansigtet. Den psyki-
ske vold består i nedgørende bemærkninger og kontrol i form af tjek af 
Dittes telefon og mail. Allan angiver, at Ditte også udsætter ham for 
psykisk vold, idet hun nedgør ham ved for eksempel at fortælle ham 
foran børnene, at han er en dårlig far, samt ved at true med at ville 
forlade ham og tage børnene med. Allan oplever ikke at have været 
voldelig over for børnene, men er bekymret for, hvordan de oplever 
ham.
 Allan er vokset op i en familie med mor, far og tre store søstre. Han 
fortæller i første omgang, at han har haft en helt almindelig opvækst. 
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Fortællingen illustrerer dog også en familie med en far, som i perio-
der, hvor han var uden arbejde, skældte ud og kontrollerede familien, 
ligesom han har slået Allan. Allan angiver, at han ikke synes, det er så 
betydningsfuldt, at han er blevet slået, idet han mener, at det var helt 
almindeligt, da han voksede op.
 Allan uddannede sig som helt ung til elektriker og har arbejdet som 
sådan siden. Han mødte Ditte til en fest, 12 år før forløbet i Dialog 
mod Vold. Han faldt for hende, fordi hun rummede ham, uanset hvil-
ket humør han var i. Hun kunne altid få ham til at føle sig godt tilpas, 
selv når han dummede sig. 
 Ditte er vokset op sammen med sin mor, skiftende stedfædre og to 
mindre søskende. Ditte fortæller om en delvis kaotisk opvækst, hvor 
hun ofte skulle sørge for de mindre søskende. Ditte har ikke erindring 
om, at der har været voksenkonflikt i hjemmet. Hun flyttede hjemme-
fra som 17-årig og har i det meste af sit voksenliv arbejdet som pæda-
gog på forskellige bosteder. 
 Ditte var 25 år, da hun og Allan mødtes. Hun beskriver en storm-
fuld forelskelse, hvor al tid blev tilbragt sammen. Tre år efter fik parret 

Om Dialog mod Vold
Dialog mod Vold er et behandlings- og kompetencecenter, som 
siden 2001 har arbejdet for at forebygge partnervold og vold i 
familien. 
 Dialog mod Volds kompetencecenter har til opgave at styrke 
vores viden om vold i nære relationer, at udvikle og evaluere nye 
måder at behandle og forebygge på samt bidrage til, at andre 
professionelle udvikler kompetencer til at møde mennesker, som 
lever med vold i nære relationer. 
 Dialog mod Volds behandling har til formål at stoppe volde-
lig adfærd og dermed nedbringe antallet af voldsudsatte børn og 
voksne. Dialog mod Vold tilbyder behandling til udøvere af vold i 
nære relationer samt til, at voldsudsatte i familien kan bearbejde 
følgekonsekvenser af volden, så de kan leve et liv fri for vold. 
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deres første barn. Herefter oplever Ditte, at parrets konflikter eskale-
rede. 
 Familien består af Allan på 41 år, Ditte på 37 år, Andreas på 9 år 
og Astrid på 6 år. 

På vej i behandling
Et behandlingsforløb i Dialog mod Vold begynder oftest med en hen-
vendelse fra en person, som har udøvet vold i nære relationer. Dette 
kan dog være anderledes, for eksempel kan en hel familie være henvist 
fra en kommune. I dette kapitel beskrives et behandlingsforløb, hvor 
Allan, som har udøvet vold i en nær relation, selv har taget kontakt for 
at få hjælp.

Forløbet begynder med, at Allan inviteres ind til en visitationssam-
tale og et udredningsforløb. Umiddelbart efter første samtale tilbyder 
Dialog mod Vold også Allans partner, Ditte, et udredningsforløb, lige-
som den samlede familie inviteres til at deltage i udredende samtaler. 
Allan og Ditte får hver sin psykolog. Ved fælles- og familiesamtaler 
deltager begge psykologer. 

I de udredende samtaler er målet, at begge voksne i relationen får 
mulighed for at beskrive sig selv, familiens situation og ønske om for-
andring. Som supplement til interview og samtale udfylder de voksne 
klienter spørgeskemaer omhandlende blandt andet opvækst, vrede og 
aggression. Udredningen har til hensigt at afklare motivation, mål, 
eventuelle udfordringer i forhold til at indgå i terapi og overordnet at 
finde frem til, hvilket tilbud der matcher klienten og eventuelt familien 
bedst. Udredningen skal også afdække, dels hvilken vold der har været 
eller fortsat pågår, dels betydningen af volden for henholdsvis udøver 
og udsat. I nogle tilfælde oplever vi, at der i en eller anden udstræk-
ning er indbyrdes vold i voksenrelationen, og at det derfor ikke altid 
er meningsfuldt at skelne skarpt mellem udøver og udsat, men i stedet 
fokusere arbejdet på den udsatte familie. 

I de udredende samtaler fokuserer psykologen på at sikre, at alle 
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i familien er i sikkerhed. Sammen med klienten eller parret udarbej-
der psykologen en sikkerhedsplan, og man aftaler, hvordan optakt til 
eller ny vold håndteres. Ved bekymring for ny vold udarbejder psyko-
logen også løbende risikovurderinger af kritiske risikofaktorer og risi-
koscenarier med henblik på yderligere at støtte klienten og familien i at 
forebygge vold. 

Allan er bekymret for at være voldelig igen og motiveret for at opstille 
en sikkerhedsplan, som umiddelbart kan vejlede ham i pressede situa-
tioner i hverdagen. En af Allans strategier bliver at gå en tur og even-
tuelt foretage indkøb til familien, når han oplever begyndende irri-
tation. Ditte involveres i, at dette er en bevidst strategi, så hun kan 
støtte ham. 

I udredningen er det også væsentligt at afdække, om klienten har et 
ønske om at kontrollere sin partner, eller om klienten ønsker at bidrage 
til udviklingen af parforholdet. Det har afgørende betydning for, hvor-
dan og i hvilken grad psykologerne kan arbejde med parret i samme 
rum. 

Allan har ikke et generelt kontrollerende mønster over for Ditte og 
kommer heller ikke med udtalelser, der peger i retning af, at han 
ønsker kontrol. 

I fællessamtalerne skaber psykologerne et rum, hvor det centrale er 
afdækning af, hvilke vigtige arbejdspunkter og fælles mål for forlø-
bet parret kan blive enige om. Her kan det også vise sig, om parterne 
er langt fra hinanden i forhold til målsætning. Psykologerne er meget 
opmærksomme på ikke at medvirke til at skabe et falsk trygt rum, hvor 
en af parterne fortæller eller gør ting, der øger konfliktniveauet, når 
parret forlader rummet. I fællessamtaler med klienter med et højt kon-
fliktniveau er psykologerne ligeledes meget opmærksomme på klien-
ternes oplevelse af at være i rummet, samt om konflikten eskalerer 
yderligere sideløbende med fællessamtalerne. I en sådan situation vil 
psykologerne have øget opmærksomhed på sikkerhedsplanen og på, om 
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det er det rette tidspunkt at arbejde i et fælles rum. Fællessamtaler kan 
også danne ramme for træning i at deeskalere en konflikt. Hvis det ikke 
er muligt at opnå et trygt rum at arbejde i, pauseres fællessamtaler, og 
klient og psykolog arbejder i individuelle sessioner i en periode.

I familiesamtaler skal der være plads til de forskellige perspektiver, 
medlemmerne af familien kan have. Fokus er særligt på børnenes per-
spektiver og deres ønsker for familien. Forældrene får her mulighed for 
at vise, at de tager ansvar for at ændre situationen i hjemmet, og fami-
lien kan begynde at identificere fælles håb og drømme. 

Allan og Ditte siger begge ja til at arbejde med nogle mål for sig selv og 
for familien. De ønsker at stå sammen om at undgå voldelige handlin-
ger og skabe rum for, at både de som voksne og især børnene kan være 
trygge og udvikle sig i familien. 
 I slutningen af udredningsforløbet afholdes en familiesamtale, hvor 
Allan og Ditte med deres egne ord fortæller Andreas og Astrid, hvad 
deres udfordringer er, og at de tager ansvar for voldsepisoder og kon-
fliktsituationer, som de ved, har været svære for børnene at være en 
del af. De fortæller også børnene, at de er i behandling i Dialog mod 
Vold for at sikre, at vold ikke skal være en del af deres familie længere. 

Arbejdet med forandring
Det terapeutiske arbejde målretter vi altid den enkelte klient. Nogle ele-
menter er dog særligt centrale i den forandringsproces, et menneske 
eller familie står over for. Nedenfor illustreres nogle af de elementer, 
der især er fokus på i arbejdet med Allan. Ligeledes illustreres, hvordan 
hele familien kommer i fokus. 

At skabe tryghed 
For at understøtte klientens motivation for forandring bestræber psy-
kologen i Dialog mod Vold sig på at være sammen med klienten på 
måder, der får klienten til at opleve sig mødt og anerkendt. 

For mange er det et tabu og forbundet med stor skamfølelse at have 
udøvet vold mod sine nære eller at have levet i og med vold.
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Et tema i motivationsarbejdet med Allan er skam, da denne følelse 
står i vejen for, at han kan finde ro og tryghed til at tale om sine 
handlinger. En stor del af motivationsarbejdet består derfor i at være 
ikke-konfronterende og ikkedømmende og give plads til, at Allan øver 
sig ved at opbygge en relation med sin psykolog, som ikke er farlig. 

Hvis skamfølelsen vækkes hos en klient og er for overvældende, kan 
skammen opleves truende for klienten. Når en trussel aktiveres, og man 
erkender og bliver bevidst om den, bliver det muligt at vælge, hvordan 
man vil reagere på truslen. Oftest når man ikke at registrere, at man er 
trusselsaktiveret, og reagerer derfor instinktivt. De almindelige reakti-
oner på en trussel er enten, at man flygter, stivner eller går i kamp. 

I Dialog mod Vold er vi opmærksomme på ikke at komme til at øge 

Om indsatsen
Dialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til personer, som 
lever eller har levet med vold i deres nære relationer. Behandlin-
gen tilbydes til både voldsudøvere og voldsudsatte. Et behand-
lingsforløb tilpasses altid klienten og kan have varierende 
længde. 
 Dialog mod Vold tilbyder gratis behandling til udøvere af vold 
og deres familier. Her gælder, at den person, som har udøvet 
vold, tager ansvar for at gå i behandling. 
 Dialog mod Vold har aftaler med offentlige institutioner, 
hvorfra personer, som har udøvet vold, eller familier, som lever 
med vold, kan visiteres til behandling i Dialog mod Vold. 
 Dialog mod Vold har aktuelt et særligt ungetilbud, Voldsom 
kærlighed, som tilbyder behandling til unge udsat for kæreste-
vold samt til deres partnere. 
 Dialog mod Vold har samarbejdsprojekter, hvor fokus er på 
kompetenceudvikling og implementering af indsatser blandt 
andre fagprofessionelle. 
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følelsen af skam, da det kan forstærke klientens reaktioner og forsvar. 
Hvis forsvaret mod at føle skam netop er aggression, vil det blot booste 
aggressionen hos klienten. Hvis forsvaret aktiveres, står det som hin-
dring for, at klienten finder modet til at kigge på egne sårbarheder og 
triggere eller søge forandring. 

Sideløbende med den ikkekonfronterende og ikkedømmende tilgang 
er det en beskrevet og udtalt målsætning, at volden skal stoppe, før der 
er mulighed for videre udvikling i familien. Det formidler psykologen til 
klienten fra begyndelsen af forløbet. 

Allan har i sit liv erfaret, at det er hensigtsmæssigt at kæmpe for at 
opretholde sin position, værdighed og selvfølelse. Kamp bliver derfor 
ofte en strategi, han ubevidst vælger. Allan fortæller, at han i konflik-
terne bliver bange for at blive forladt, og han oplever Ditte som lige-
glad med ham, hvilket gør ham rasende, og så mister han besindelsen 
i forhold til hende. 

I de nære relationer kan det opleves som en trussel imod egen identitet 
og mere ubevidst egen betydning og tryghed, hvis ens partner fremstår 
som utilgængelig. Det kan resultere i, at frygt for at blive ladt alene af 
den, der betyder allermest, aktiveres. I den forbindelse er det vigtigt at 
fremme klientens tillid til selv at kunne være aktør i eget liv og vælge en 
ikkevoldelig reaktion, når klienten for eksempel bliver bange for at blive 
forladt. Derfor indgår der allerede i det tidlige motivationsarbejde dels 
undervisning i, hvordan mennesker generelt kan reagere på en ople-
velse af trussel, dels afdækning af, hvordan klienten selv typisk reagerer 
i situationer med oplevet trussel. Der arbejdes ligeledes med klientens 
indsigt i, hvad det er, klienten ønsker at opnå, når vold vælges som 
reaktion. Og i forlængelse af dette undersøges, hvad effekten af vold på 
både kort og lang sigt er i forhold til det, klienten gerne vil opnå.

Allan fortæller, at når der er konflikter med Ditte, som ikke let kan 
løses, synes han, at hun enten holder op med at svare ham eller kriti-
serer ham for at være uduelig. I terapien bliver det tydeligt, at Allan 
reagerer på dette med enten at råbe og bevæge sig frem mod Ditte – 
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og i nogle tilfælde ved at udøve fysisk vold mod hende. Han når ikke at 
mærke, hvilke følelser der ligger bag adfærden, men i terapien kommer 
han i kontakt med, at han er bange for at blive forladt af Ditte og ikke 
i øjeblikket synes, at han har andre handlemuligheder end at reagere 
aggressivt. Han ønsker at få kontakt og at mærke, at han er vigtig for 
Ditte, og at hun ikke forlader ham. Men han opnår det modsatte, når 
han reagerer med aggression og vold. Ditte trækker sig fra ham. 
 Psykoedukation om, hvordan mennesker reagerer på en trussel, er 
en del af Allans indledende forløb. En anden del af hans indledende 
forløb er træning i selvberoligelse. Netop det fokus er en stor motiva-
tion for Allan til at vedblive i behandlingen, da han hurtigt oplever at 
kunne bringe sig selv i kontrol. 

Arbejdet med at kunne regulere sig selv, når følelsen af for eksempel 
skam eller afmagt dukker op, styrker modet til at se sig selv som en 
person, der har udøvet en handling mod sine nære, som skader relati-
onerne. I de terapeutiske samtaler indgår træning i at være i sine følel-
ser og regulere dem undervejs. Der indgår træning i at vise omsorg og 
medfølelse for sig selv og de omgivelser, der er påvirkede af volden. 
Sideløbende arbejder klient og psykolog med ønsket om forandring og 
troen på, at man kan forandre sig, samt med klientens egen tillid til, at 
arbejdet har betydning også for de vigtige andre. 

At arbejde med selvberoligelse allerede tidligt i forløbet giver klien-
ten konkrete måder at kontrollere aggression på. Samtidig skaber det 
plads til, at klienten finder mod og tillid til på et dybere erkendelses-
mæssigt plan at kunne forandre den aggressive adfærd. Arbejdet med 
selvberoligelse og aggressionskontrol kan dels bestå i fysiske øvelser, 
dels i mentale øvelser. Et eksempel på en konkret øvelse, man kan 
udføre i konfliktsituationer, er at sætte sig ned, at gå ud af rummet eller 
at trække vejret dybt. Desuden kan man løbende træne sin opmærk-
somhed og arbejde med at være i de følelser, der dukker op, uden at 
handle automatisk på dem. Se kapitel 10 for beskrivelse af en specifik 
metode til dette arbejde. 
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At skabe mening 
Det er centralt i behandlingen, at den person, der udøver vold, tager 
ansvar for egne handlinger og ønsket om forandring, uanset om der er 
situationer, hvor flere er med til at optrappe konfliktniveauet. Klient og 
psykolog undersøger sammen volden og dens betydning. Dette gøres 
med henblik på at skabe forståelse hos både klient og psykolog uden at 
være fordømmende over for handlingen. Sideløbende fastholder psyko-
logen fokus på, at de voldelige handlinger skal stoppes, og at ansvaret 
herfor ligger hos den, der udøver vold. 

Et centralt element i arbejdet med Allan er at skabe mening i, hvordan 
og hvorfor der har været vold. 

Om målgruppen
Dialog mod Vold har løbende ca. 200 klienter i behandling:

 � Mænd og kvinder, som udøver eller har udøvet vold mod 
deres nærmeste.

 � Mænd og kvinder, som er eller har været udsat for vold af 
deres nærmeste.

 � Mænd og kvinder, som er eller har været både udøver af og 
udsat for vold af deres nærmeste.

 � Børn, som lever med vold, eller som er eller har været udsat 
for vold fra en forælder.

Nogle klienter kommer alene i behandling, da de ikke aktuelt er i 
en nær relation, eller fordi de ikke ønsker at inddrage deres nære 
i behandlingen.
 Når klienter har børn, er der i behandlingen altid et særligt 
fokus på, hvad konsekvenserne for børnene kan være, hvis de 
overværer eller blive udsat for vold i hjemmet, samt hvordan 
man sikrer børnene en tilværelse uden vold. Det er også tilfældet, 
selvom børnene ikke direkte er en del af behandlingsforløbet.
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Det er vigtigt sammen med klienten og/eller familien at afdække, hvil-
ken funktion og betydning volden har for dem. Både psykologen og kli-
enten sætter ord på volden og undersøger sammen, hvilke typer vold 
der er anvendt, samt hyppighed og varighed. Ligeledes undersøger de 
voldens funktion ved sammen at kigge på, hvorfor volden har givet 
mening for klienten. Det er også et tema i behandlingen, hvad der kan 
have medvirket til volden, og hvad der vil være hjælpsomt til at stoppe 
volden. 

I Dialog mod Vold møder vi mennesker, som udøver, har udøvet eller 
lever med, at der er eller har været udøvet vold i deres nære relation. Ud 
over at de alle har netop dette til fælles, kommer de med hver sin bag-
grund og historie, som kan have bidraget til, at vold er eller har været 
til stede. 

Volden kan ved nærmere undersøgelse være en handling, der i et 
øjeblik kan virke som den eneste mulighed for at kommunikere, men 
volden er ødelæggende for både den eller dem, det går ud over, og den 
eller dem, der udøver den. 

Vold i nære relationer kan opstå i forbindelse med nedbrud i menta-
liseringsevnen – en evne, som gør, at man kan forstå de følelser og tan-
ker, der ligger bag egen og andres adfærd. Det er individuelt, hvad der 
kan forårsage et sådant nedbrud. En af de terapeutiske opgaver er sam-
men med klienten at undersøge både klientens egne og andres hand-
linger. Psykologen undersøger sammen med klienten processen bag en 
beslutning om at handle voldeligt. Hensigten er at forsøge at afdække, 
hvilke faktorer der har påvirket klientens tidligere beslutninger om at 
handle voldeligt, og som kan øge risikoen for, at klienten fremadrettet 
reagerer med vold. Det er bevidst, at vi anvender ordet ”beslutning” om 
det at udøve vold. Vi forstår ikke beslutningsprocesser som en proces, 
man altid er helt bevidst om, men vi ønsker at støtte klienterne i, at de 
kan være agent i eget liv og dermed tage beslutning om at kommunikere 
på anden vis end ved at udøve vold. Hvis vi ikke antager, at der ligger 
en beslutning bag en uhensigtsmæssig og ødelæggende adfærd, er det 
heller ikke oplagt at antage, at klienten kan beslutte sig for at undlade 
at gentage denne adfærd. 

Mange forskellige faktorer kan have betydning for, at en klient 
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anvender vold. Det er ofte sådan, at der i en klients tidlige tilknytning 
kan være udviklet sårbarheder i forhold til at føle sig afvist, overset eller 
ikke anerkendt. Er en klient vokset op i en familie, hvor der har været 
fysisk eller psykisk vold, kan der være øget risiko for, at han eller hun 
selv kan reagere med vold på for eksempel oplevelsen af at blive afvist. 
I Dialog mod Volds opgørelser ser vi, at 74 % af de klienter, der udøver 
vold, selv har været udsat for eller overværet vold i deres oprindelige 
familier. Ud over dette perspektiv, som særligt angår det individuelle 
i samspil med familien, inddrager psykologen også viden om, hvordan 
andre faktorer som sociale forhold, kultur, miljø, psykopatologi eller 
rusmiddelbrug har indflydelse på vores handlinger.

I terapien opnår Allan indsigt i, hvordan han som barn og ung har haft 
gavn af at kunne markere sig fysisk for at undgå at føle sig nedgjort 
og uønsket. Ligeledes bliver Allan bevidst om, at han i opvæksten ikke 
har fået hjælp til at lære at stå op for sig selv på andre måder, og at 
han har kopieret den adfærd, han så hos de voksne. Adfærden har han 
ført videre ind i relationen til Ditte, og den er eskaleret, i takt med at 
der er blevet stillet flere krav til ham, for eksempel i forhold til rollen 
som far. I forlængelse af denne erkendelse arbejder psykologen med 
Allans indsigt i, at både fysisk og psykisk vold ikke er foreneligt med, 
hvordan han gerne vil være som partner og far, og at det skader hans 
relationer. Der arbejdes også med, at Allan kan være forstående over 
for sig selv og sin egen tidligere voldelige adfærd, samtidig med at han 
nu og i fremtiden tager ansvar for en forandring i adfærd, så han både 
kan agere i overensstemmelse med, hvordan han ønsker at fremstå, og 
ikke påfører sin familie yderligere skade. 

At skabe mening for hele familien
I behandlingstilbuddet til Allan og hans familie har Ditte sideløbende 
med Allans individuelle forløb haft sit eget individuelle forløb, parret 
har også deltaget i fællessamtaler samt familiesamtaler, hvor hele fami-
lien har været samlet. 

Samtalerne med Ditte har fokuseret på temaer om voldens betyd-
ning i hendes liv generelt og i relationen til Allan. En sikkerhedsplan har 
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været central – både for Ditte selv og i forhold til hendes rolle som mor 
for børnene. Der har været arbejdet med Dittes fysiologiske og mentale 
reaktioner på at have været udsat for vold. Desuden har Dittes psykolog 
arbejdet med hendes indsigt i egne sårbarheder og hendes andel af kon-
fliktoptrappende mønstre i relationen samt hendes evne til at mærke og 
udtrykke egne grænser.

Omdrejningspunktet for fællesesamtalerne har været at fastholde det 
fælles mål om at informere om, hvad Ditte og Allan hver især arbejder 
med, og at undersøge, om indsatsen har effekt på hverdagen i familien. 
Desuden har disse samtaler drejet sig om i fællesskab at undersøge par-
rets dynamik, afdække mønstre og træne, hvordan parret kan formidle 
følelser og tanker til hinanden, samt hvilke ønsker de har for den fælles 
fremtid. Børnene har ikke deltaget i fællessamtalerne, men opmærk-
somheden har vedvarende været på deres tilstedeværelse i familien. I 
nogle samtaler har psykologerne sat små stole i rummet for at minde 
om, at der er børn, og i andre samtaler har børnenes navne været skre-

Om dokumentation
Dialog mod Vold har siden etableringen i 2001 systematisk 
indsamlet data om klienternes sociodemografi, voldshistorik 
og sundhed. I systemet Assessment Intervention Model (AIM) 
bliver der udfyldt spørgeskemaer ved behandlingens begyn-
delse, afslutning og et år senere som grundlag for vurdering af 
behandlingens effekt. 
 Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes som grundlag 
for dialog med klienterne om udviklingen i behandlingsforløbet 
samt til vurdering af trivsel og analyse af effekten af behandlin-
gen. 
 Dialog mod Vold udarbejder løbende statistiske opgørelser, 
rapporter og videnskabelige undersøgelser, som bidrager med 
viden om klientgruppen og behandlingen. Se mere på www.dia-
logmodvold.dk. 
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vet på tavlen. Psykologerne har spurgt til, hvordan Allan og Ditte tror, 
at børnene oplever forskellige situationer, og de er selv kommet med 
tanker om, hvordan situationerne kan opleves fra et barns perspektiv. 
Psykologerne har ligeledes fortsat informeret om betydningen af et højt 
konfliktniveau og vold for et barn ud fra generel faglig viden. 

Tidligt i forløbet er hele familien til en familiesamtale for at opnå 
viden om, hvordan familien selv forstår, hvordan den situation, fami-
lien aktuelt er i, kan give mening. I løbende familiesamtaler arbejder 
psykologerne sammen med familien med at forstå volden og familiedy-
namikken samt på at identificere åbninger for udvikling og forandring. 
I dette arbejde tager hele familien del i at udarbejde en oversigt over 
deres familierelationer og en fælles tidslinje over centrale begivenheder 
og hændelser. I takt med, at Ditte og Allan hver især og sammen bliver 
klogere på deres dynamik og betydningen af denne for hele familien, 
afholdes yderligere familiesamtaler, hvor børnene i højere grad udfol-
der deres perspektiv. I disse samtaler er det vigtigt, at alle giver plads 
til de forskellige oplevelser af volden, følelsesmæssige reaktioner og de 
dilemmaer, som børnene har stået i for at passe på sig selv og foræl-
drene. Psykologerne arbejder særligt med børnenes oplevelse af skyld. 

Ved afslutningen af behandlingen
Ni måneder efter Allans første samtale i Dialog mod Vold deltager hele 
familien i deres afsluttende familiesamtale. Familien oplever at være 

Figur 11 .1 . Tidslinje over behandlingsforløbet: afholdte samtaler med 
Allan, Ditte, fællessamtaler og familiesamtaler
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sammen på en anden og bedre måde. Der har ikke været nye tilfælde af 
vold undervejs i behandlingen. De voksne tager aktivt ansvar for, at der 
ikke igen er vold både i ord og i handling. De er opmærksomme på at 
tale om, hvad der er sket, og betydningen af dette, hvis de fornemmer, 
at børnene er utrygge, eller hvis børnene selv bringer noget op i ord 
eller adfærd. 

Allans tilbagemelding er, at han har fået indblik i både egne og Dittes 
sårbarheder, og han er blevet opmærksom på, hvad der kan trigge ham. 
Han har erfaret, at han selv har andel i og ansvar for, hvordan han rea-
gerer på sine triggere. Handlinger, herunder vold, er ikke bare noget, 
der sker for ham. 

Dittes tilbagemelding er, at hun har fået indblik i egne grænser, og 
hvordan hun holder fast i dem over for sig selv og andre. Behandlingen 
har fokuseret på effekterne af den vold, hun har oplevet, og på hendes 
rolle som både mor og partner. 

Allan og Ditte oplever begge at være blevet nysgerrige angående sig 
selv og hinanden. Terapiens ikkedømmende og udforskende fokus har 
givet dem mod til at kigge på og dele egne sårbarheder. De har et fælles 
ønske om fortsat at være en familie, og på forskellig vis accepterer de 
deres ansvar for sig selv og familien. De har et fælles ønske om at lære 
deres børn, at konflikter kan løses, og at vold fremover ikke er en del af 
deres familie. 

Udsyn … 

Allan henvendte sig til Dialog mod Vold i januar 2017 og stod på ven-
teliste i næsten to år, før han og familien blev inviteret i behandling. 

De mange, der venter på behandling i Dialog mod Vold, repræsenterer 
mennesker, der har et erkendt problem i form af en voldelig adfærd, 
og som er motiveret for at ændre dette. De repræsenterer brudte fami-
lier, familier med børn og par på vej til at få børn. Vi har som samfund 
en forpligtelse til at sikre, at børn kan vokse op i trygge rammer fri for 
vold. Derfor er det nødvendigt, at der både økonomisk og lovgivnings-
mæssigt skabes rammer, så voldsudøvere, der er motiverede og ønsker 
hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd, kan tilbydes hjælp, uanset 
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hvor i landet de bor. Der er behov for tilgængelighed og langt større 
kapacitet hos behandlingstilbud som Dialog mod Vold, så familier med 
børn ikke risikerer at leve flere år med vold i hjemmet, til trods for at de 
har rakt ud efter hjælp. 
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Kapitel 12

Vold i familier med etnisk 
 minoritetsbaggrund
Af Anika Liversage

Nogle etniske minoritetskvinder udsættes for langvarig vold, fordi de på 
mange måder står svagt i deres liv – det kan for eksempel være svært at 
forlade et voldeligt forhold, hvis man ikke har netværk, der vil støtte en, 
og ikke har meget kendskab til det omgivende samfund. En vigtig dyna-
mik bag volden i nogle etniske minoritetsfamilier kan være de store for-
andringer, som migration fører med sig. Her kan mænd føle, at deres 
position trues, og nogle søger derfor at fastholde deres dominans hjemme 
med vold. Også forhold som fattigdom og samfundsmæssig marginalise-
ring kan føre til stress, vrede og voldelige adfærd. Endelig kan et usikkert 
opholdsgrundlag gøre det meget svært for kvinder at forlade voldelige 
ægteskaber. 

Der findes vold i mange forskellige familier i Danmark – også i familier, 
hvor medlemmer har etnisk minoritetsbaggrund. Vi mangler dog præ-
cis viden om, hvor udbredt vold er i sådanne familier. At der er udfor-
dringer, kan blandt andet ses ved, at kvinder født i udlandet udgør knap 
halvdelen af beboerne på de danske kvindekrisecentre (Danmarks Sta-
tistik, 2018). Det er en stor overrepræsentation, der dog også hænger 
sammen med, at en del kvinder, der f.eks. er familiesammenførte, står 
uden netværk i Danmark. De er dermed meget afhængige af hjælp fra 
det offentlige. Undersøgelser af børns udsathed for vold viser også, at 
børn med etnisk minoritetsbaggrund hyppigere oplever vold end deres 
majoritetsdanske kammerater (Lyk-Jensen, Bøg & Lindberg, 2017). 
Da andelen af etniske minoriteter i Danmark er stigende, udgør vold i 
sådanne familier et væsentligt emne. På baggrund af kvalitative inter-
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view vil dette kapitel belyse, hvilke forhold der kan have særlig betyd-
ning for indvandrerkvinders udsathed for vold.

Først og fremmest må man holde sig for øje, at der er meget store 
forskelle imellem forskellige familier med etniske minoritetsmedlem-
mer. Socialt spænder de fra f.eks. et traumatiseret flygtningepar, hvor 
ingen af ægtefællerne kan læse og skrive, til efterkommerparret med to 
danske kandidatgrader. De rummer også såvel lægeparret fra Indien, 
hvor begge har sygehusjob, til den sjællandske vognmand og hans thai-
landske hustru. Dette kapitel fokuserer på vold i én form for etnisk 
minoritetsfamilie – familier, hvor begge voksne har oprindelse i et land 
i eller nær Mellemøsten, og hvor hustruerne (og i mange tilfælde også 
ægtemændene) er kommet til Danmark som voksne. Sammenlignet 
med resten af Danmarks befolkning står kvinder fra sådanne ikkevest-
lige lande, der er indvandrede som voksne, hyppigere uden for arbejds-
markedet og er også oftere del af fattige familier. Det er vigtigt at huske 
på, at såvel ledighed som fattigdom i sig selv kan øge forekomsten af 
vold inden for hjemmets fire vægge. 

En intersektionel og transnational tilgang
Dette kapitel trækker på en intersektionel tilgang for at forstå forskel-
lige etniske minoritetskvinders udsathed for vold. Tilgangen fremhæver 
betydningen af et – ofte komplekst – samspil imellem individers indlej-
ringer i forskellige magthierarkier (Mahler & Pessar, 2001). Det enkelte 
individs position og handlerum er således præget af mange faktorer, 
f.eks. køn, klasse, etnicitet og seksualitet. For at øge kompleksiteten 
lever indvandrere og flygtninge endvidere ofte – især når de kommer i 
større tal fra den samme region – i transnationale sociale felter. Det er 
felter, hvor logikker og strukturer fra såvel oprindelseslandet som det 
land, de er bosat i, kan have samtidig betydning og influere på folks liv 
(Mahler, Chauhuri & Patil, 2015).

Her kan skilsmisse bruges som eksempel: Internationale værdiun-
dersøgelse viser, at skilsmisse er et emne, man forskellige steder i ver-
den ser meget forskelligt på. På en skala fra et til ti – om skilsmisse 
”aldrig” eller ”altid” kan retfærdiggøres – ligger Danmark for eksempel 
på knap otte, og skilsmisse er altså ganske accepteret. I Tyrkiet derimod 
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– oprindelseslandet for mange etniske minoriteter i Danmark – ligger 
svaret helt nede omkring tre. I Tyrkiet ser man altså klart mere negativt 
på skilsmisse (Halman et al., 2012: 20). 

Studier viser dog også, at normer og praksisser fra forskellige oprin-
delseslande ændrer sig over tid, når man indvandrer til et andet land. 
For eksempel er efterkommere vokset op i Danmark mere positive over 
for skilsmisse end deres forældre. Samtidig kan de to køn have forskel-
lig grad af motivation til at tage danske normer og praksisser til sig. Her 
ses, at efterkommerkvinder kan være mere positive over for skilsmisse 
end efterkommermænd. Sådanne kønsforskelle kan i sig selv rumme 
et potentiale for konflikt. Et intersektionelt blik kan dermed bidrage til 
forståelsen af, hvorfor en kvinde med tyrkisk baggrund kan have svæ-
rere ved at blive skilt end en majoritetsdansk kvinde, og hvorfor en tyr-
kisk kvinde, opvokset i Danmark og gift med en ægteskabsmigrant, ofte 
vil have lettere ved at blive skilt, end hvis det er hende, der er ægte-
skabsmigrant. 

Migration og marginalisering
Et vilkår for mange indvandrere og flygtninge er, at det er svært at 
starte et liv i et nyt land: Man taler ikke sproget, ens kvalifikationer 
rækker måske ikke til at få job, og man har mistet meget af den hjælp, 
man ellers kunne få fra familie og netværk. Samtidig skal man tilpasse 
sig en anderledes levevis. I forhold til vold er et centralt tema de foran-
dringer, der kan ske i forholdet imellem de to køn i hjemmet. 

I Danmark forventes det, at kvinder kommer ud i samfundet. Nyan-
komne flygtninge og indvandrere skal derfor på danskkursus, i uddan-
nelse og så vidt muligt i arbejde. Det gælder både kvinder og mænd. 
Når kvinderne bliver aktive i samfundet, kan de forvente, at mændene 
begynder at bidrage mere derhjemme, og at beslutninger også deles 
mere ligeligt. Nogle mænd har svært ved at tilpasse sig den nye situ-
ation, hvilket kan give konflikter. For at fastholde en dominerende 
position derhjemme søger nogle mænd endvidere at begrænse deres 
hustruers muligheder for at få netværk og kompetencer i Danmark ved 
hjælp af vold og kontrol. Det kan ses som mændenes forsøg på at for-
hindre, at deres hustruers individuelle selvstændighed øges i en kon-
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tekst, hvor både høj kvindelig beskæftigelsesgrad og støtte fra velfærds-
staten underminerer den økonomiske magtbase, som manden ofte har 
haft i oprindelseslandet. Som modstand imod processer, hvor familiens 
magtforhold ændrer sig, bruger nogle mænd vold i forsøg på at fast-
holde deres dominans.

Også på andre måder kan migration have indflydelse på konflikter i 
familierne. For eksempel kan oplevelser med krig og flugt give udfor-
dringer som blandt andet posttraumatisk stress, der kan øge risikoen 
for forekomsten af vold (Timshel, Montgomery & Dalgaard, 2017). 

Også det juridiske grundlag for at være i Danmark har betydning. Er 
en hel familie usikker på, om den kan forblive i Danmark, kan det give 
mange bekymringer. Det kan også påvirke magtforholdene imellem de 
voksne, hvis det kun er den ene af ægtefællerne, der har fast ophold 
i Danmark, mens den anden er familiesammenført. Så risikerer den 
familiesammenførte ægtefælle at blive udvist af Danmark i tilfælde af 
skilsmisse – en asymmetri, der kan gøre intime relationer ”giftige” (Del 
Real, 2018). Det kan i dag tage otte år eller mere at opnå en selvstændig 
opholdstilladelse, fra man er blevet gift. Da man i mange oprindelses-
lande som nævnt har et meget negativt syn på skilsmisse, kan koblingen 
imellem skilsmisse og udvisning gøre, at nogle kvinder forbliver i meget 
dårlige ægteskaber i årevis. Der findes godt nok en undtagelsesbestem-
melse, der kan give kvinder ophold i Danmark på lempeligere vilkår, 
hvis de har været udsat for vold. Denne bestemmelse kan dog være van-
skelig at gøre brug af i praksis. 

Data og metode
Den resterende del af dette kapitel anvender interviews med etniske 
minoritetskvinder, der har oplevet vold i familien. Interviewene stam-
mer fra tre forskellige undersøgelser af etniske minoriteters erfaringer 
med skilsmisser og vold. Det drejer sig om projekterne ”Skilsmissebørn 
med etnisk minoritetsbaggrund” (2013-2014), ”Etniske minoritetskvin-
der og vold i nære relationer” (2016-2019), samt ”Religiøse ægteska-
ber og skilsmisser” (2019-2020), se f.eks. Ottosen, Liversage og Olsen 
(2014) og Liversage og Ottosen (2017). 

Disse tre projekter rummer tilsammen interviews med godt 100 
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kvinder, hvoraf en stor andel havde været udsat for vold. Interviewene 
er dels udført på dansk, dels på andre sprog (f.eks. arabisk, somali og 
tyrkisk), enten med brug af tolk eller sprogkyndige interviewere. Inter-
viewene kom i stand gennem for eksempel kontakter til foreninger og 
private netværk samt med ”sneboldmetoden”, hvor interviewpersoner 
ledte os videre til folk, de kendte. Enkelte interviews fandt sted på kri-
secentre, hvor kvinder havde ophold. Alle navne er erstattet af pseudo-
nymer. 

Der er som nævnt mange forskellige slags etniske minoritetsfamilier 
og dermed også forskelligartede mønstre, når det kommer til udsathed 
for vold. Her er fokus på erfaringerne hos kvinder, der dels er kommet 
til Danmark som voksne, og dels har været udsat for omfattende vold. 
Dermed vil det også være ganske alvorlige voldserfaringer, som disse 
kvinder beretter om.

Ægteskaber med begrænsninger, vold og kontrol
I Danmark foregår meget pardannelse, uden at der følger et ægteskab 
med. Således har en gennemsnitlig majoritetsdansk kvinde sin seksu-
elle debut, kort før hun fylder 16 år, men bliver først gift (hvis hun bli-
ver det) i en alder af 32 år. Det giver dermed ca. 16 år med sex uden for 
ægteskab (Liversage & Ottosen, 2014). I mange etniske minoriteters 
oprindelseslande er der derimod forventninger om, at sex kun foregår 
inden for ægteskabet. Man er dermed ofte yngre, når man bliver gift, og 
ægtefællerne har i en del tilfælde kun begrænset kendskab til hinanden, 
når brylluppet står. Denne måde at gifte sig på ses såvel hos en betrag-
telig del af de etniske minoritetspar, der kommer til Danmark efter at 
være blevet gift i deres oprindelseslande, som hos par, hvor én ægtefæl-
ler kommer til Danmark via familiesammenføring. 

Dermed kan mange par først lære hinanden rigtigt at kende (i Dan-
mark eller i et andet land) efter brylluppet. Her oplever nogle kvinder, 
at deres ægtefæller fra starten af ægteskabet er voldelige. En kvinde 
fortæller således om dengang, hun som 18-årig netop var blevet gift 
med en noget ældre mand – en flygtning, der boede i Danmark:

Vold i familien_PD.indd   225Vold i familien_PD.indd   225 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



226

Den første uge slog han mig. Rigtig hårdt. Vi boede i en lille lejlighed 
og jeg gik rundt og ryddede op, da jeg faldt over et brev, hvor der lå en 
masse billeder – rigtig væmmelige, ulækre og vulgære nøgenbilleder 
af en masse kvinder. Jeg blev meget ked af det og også rigtig vred. Så 
da han kom hjem, konfronterede jeg ham med de her billeder, og jeg 
spurgte ham, hvad det var for noget. Han rev brevet ud af hånden på 
mig og sagde til mig: ”Hvorfor har du taget de billeder? Det her rager 
ikke dig.” Jeg sagde: ”Fint – hvis ikke det rager mig, skal du ikke pla-
cere de her billeder i mit hjem,” og så tog jeg billederne ud af hånden 
på ham og rev dem i stykker. Og det var så der, at han blev rigtig sur 
og begyndte at tæske løs på mig. Så efter det holdt jeg bare min kæft 
og sagde ikke noget til nogen. (Ilisa, 49 år)

I Ilisas ægteskab var der altså vold fra starten af. Som ny i Danmark 
havde hun ikke nogen at søge hjælp hos, og hun kunne ikke vende til-
bage til sit oprindelsesland, fordi hendes situation som fraskilt kvinde 
ville være meget dårlig. Ilisas position var dermed meget svag, og der 
kom til at gå næsten to årtier i et voldeligt ægteskab, før hun endelig 
følte sig stærk nok til at blive skilt.

Migration, forandrede kønsroller og konflikter i hjemmet
I andre tilfælde fortæller kvinder, at de havde gode år med deres ægte-
mand i starten af deres ægteskab, og at volden først opstod senere. En 
kvinde fortæller således følgende om, hvordan hun selv ændrede sig, da 
hun var oppe i tyverne og havde levet nogle år i Danmark: 

Jeg kom i aktivering i en børnehaveklasse og begyndte at udvikle mig 
mentalt. Når man kommer ud på arbejdsmarkedet og taler med nye 
folk med forskellige baggrunde, så lærer man meget. Man begynder 
at kende mere til lovgivningen – hvad ens rettigheder er, og hvor-
dan systemet er skruet sammen. Plus at jeg blev ældre og begyndte at 
tænke mere over, hvordan jeg gerne ville have mit liv til at være. Min 
eksmand var ikke nogen dårlig mand, men han accepterede ikke den 
udvikling i mig. Jeg havde det sådan, at vi er lige begge to: ”Du arbej-
der ude, men det gør jeg også nu, så jeg vil gerne have, at du begynder 
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at hjælpe mig med børnene.” Det afslog han. Men jeg tolererede ikke 
længere, at han skulle bestemme alt. Jeg begyndte at udfordre ham – 
selvfølgelig på en ordentlig og respektfuld måde. Vi begyndte at skæn-
des hver evige eneste dag. Og vold begyndte også at blive en del af 
vores uenigheder. (Samira, 49 år)

Ilisa og Samira blev begge udsat for vold, men det mønster, der lå bag, 
var forskelligt. Hvor Ilisa mødte vold fra starten af sit forhold, begyndte 
volden mod Samira først senere i livet i Danmark, hvor familien måtte  
forholde sig til to forskellige måder at ”gøre” familie på. Dels modellen 
fra hjemlandet, hvor konen passer hjem og børn, mens manden tjener 
penge – og bestemmer mest. Og dels en dansk model, hvor både mand 
og kone arbejder uden for hjemmet, er fælles om vigtige beslutninger 
og deles om husarbejdet (uanset at danske kvinder f.eks. stadig i snit 
laver mest ulønnet arbejde i hjemmet). Begge kvinder oplevede dog, 
at deres mænd udsatte dem for vold og kontrol. På linje hermed finder 
forskningen, at migration i nogle tilfælde mindsker kvinders mulighe-
der for selvbestemmelse, og at usikkerhed og marginalisering kan øget 
presset på kvinder om, at de underordner sig deres mænd (Parrado, 
Flippen og McQuiston, 2005; Ferree, 2010).

Udfordringer ved at forlade voldelige forhold
Blandt etniske minoritetskvinder ses tydeligt, at ressourcer betyder rig-
tig meget for, hvad man finder sig i, før det eventuelt lykkes at komme 
ud af et voldeligt forhold. Der kan naturligvis være store variationer 
imellem forskellige individer, men kvinder med efterkommerbaggrund 
har ofte langt flere ressourcer end f.eks. indvandrede kvinder uden 
uddannelse: Hvor efterkommere taler dansk, har familie og netværk i 
Danmark, måske har taget gode uddannelser og kender deres rettighe-
der, kan det modsatte gøre sig gældende for de indvandrede kvinder, 
som dette kapitel fokuserer på. 

Her viser interviewene faktisk, at mange af kvinderne prøver at for-
lade deres mænd flere gange – men at det mislykkes for dem, fordi de 
står svagt. En del kvinder fortæller således, at de kontakter deres for-
ældre i oprindelseslandet kort efter brylluppet og beder om støtte til 
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at forlade manden og vende hjem. Langtfra alle forældre bakker dog 
deres døtre op heri, i høj grad fordi de ved, hvor dårlige vilkårene er for 
fraskilte kvinder. Modsat tier andre kvinder om deres problemer, fordi 
deres forældre er langt borte og måske blot kunne blive bekymrede og 
føle sig magtesløse. 

De indvandrede kvinder kan også have begrænset viden om deres 
rettigheder og muligheder i Danmark, blandt andet fordi manden er 
deres primære kontakt med omverdenen. Maisja fortæller således, at 
hendes mand truede hende i årevis til ikke at fortælle nogen om den 
vold, han udsatte hende for:

Han sagde, at hvis jeg sagde, at han slog mig, så ville han gå til kom-
munen, og så ville de sende mig tilbage til Irak. Så ville de spørge, 
hvorfor jeg havde været i Danmark [som flygtning], og så ville jeg få 
problemer og komme i fængsel. Så jeg blev bange og ville ikke sige 
noget. (Maisja, 32 år)

Dette eksempel viser igen, hvor meget frygten for udvisning kan betyde 
for en kvinde, der udsættes for vold. Da hun også er svagt stillet i for-
hold til f.eks. sociale relationer, kulturel kapital og klasseposition, har 
hun så begrænsede handlemuligheder, at hun ender meget isoleret i et 
voldeligt ægteskab. 

Egen adgang til opholdstilladelse – en central ressource
Også en ung familiesammenført kvinde – Rubya – fortæller om frygten 
for at miste sit ophold i Danmark. To år før interviewet var hun kom-
met til Danmark for at blive gift med en efterkommer fra samme etni-
ske minoritetsgruppe. Rubyas ægteskab gik dårligt fra starten, og hun 
oplevede, at hendes mand truede hende med udvisning, hvis hun ikke 
gjorde, som han ønskede: 

[Min mand] plejede altid at true mig og skræmme mig ved at sige, at 
det var ham, der havde et dansk pas. Han ville sige: ”Din opholdstilla-
delse bliver inddraget”, ”bare vent til dit visum udløber, så skal jeg nok 
vise dig”. Selv da jeg var gravid i niende måned, truede hele hans fami-
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lie mig med, at de ville tage mit cpr-bevis fra mig. Og ikke engang min 
egen familie støttede mig. De ville sige: ”Hvem skal forsørge dig? Når 
du har et barn, er der ingen, der vil gifte sig med dig.” (Rubya, 25 år)

Disse trusler var dog ikke de værste. Det var efter fødslen, da hendes 
mand ”… sagde til mig, at han ville kunne få forældremyndigheden. Og 
så ville hans mor og søster passe barnet”. Frygten for, at Rubya ville 
blive udvist uden sit barn i tilfælde af skilsmisse, fik hende faktisk til at 
afbryde et krisecenterophold og tage tilbage til sin mand. Magtforskel-
len imellem de to ægtefæller kan altså medvirke til, at nogle kvinder har 
meget svært ved at søge hjælp (Del Real, 2018).

Behov for støtte til at forlade voldelige forhold
I arbejdet med etniske minoritetskvinder er det vigtigt at have en bred 
forståelse for deres situation. Nogle frontmedarbejdere kan for eksem-
pel have svært ved at forstå, hvorfor nogle indvandrede kvinder igen og 
igen vender tilbage til voldelige mænd, de ellers er flygtet fra. En måde at 
forklare dette på kan være at henvise til deres ”kultur”. Uanset at der kan 
være forskellige kulturelle forståelser af ægteskab, skilsmisse og køns-
roller, kan der dog være meget mere på spil end det. Det vil ofte handle 
om ressourcer og om frygt – for eksempel frygten for at skulle leve alene 
i en verden, der er svær at forstå, og hvor man ikke taler sproget sær-
ligt godt. Og om, at fraskilte kvinder kan frygte at blive udstødt af både 
familiemedlemmer og af folk med samme oprindelse som dem selv og 
dermed komme til at stå helt alene. Som en kvinde fortæller om den-
gang, hun forlod sin voldelige mand og søgte tilflugt på et krisecenter: 

Da jeg kom på krisecenter, kaldte alle mig for ”luder”. De sagde, at det 
kun var dårlige kvinder, der bliver sendt derud. Jeg prøvede at forklare 
mig, men det nyttede ikke noget. Det var min mands familie, der star-
tede de rygter om mig, og de fik alle til at tro på dem. (Faten, 52 år)

Faten valgte kort efter at gå tilbage til sin mand. Hun var en af de kvin-
der, der først blev skilt, da hendes børn var blevet store. Nogle store 
børn medvirker nemlig til skilsmisser ved både at opfordre deres mødre 
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til at forlade volden og ved efterfølgende at støtte dem i deres liv som 
enlige mødre.

Når en del indvandrede kvinder befinder sig i sårbare positioner, er 
støtte og hjælp ekstra vigtig. Her kan der være store forskelle på det, 
kvinder møder, når de rækker ud til for eksempel politi eller de sociale 
myndigheder. Seema fortæller for eksempel om, at hun ikke fik til-
strækkelig hjælp, da hun blev forfulgt af sin mand, efter at hun havde 
forladt ham:

Der var flere gange, hvor han stoppede mig ved stoppesteder og viste 
mig en kniv og sagde, at han ville slå mig ihjel, hvis ikke jeg kom til-
bage. Så gik jeg til politiet, men de kunne ikke gøre noget, fordi de 
sagde, at han ikke havde stukket mig endnu – politiet kunne ikke 
hjælpe mig, hvis ikke der var en rapport fra skadestuen. Jeg var meget 
bange, og jeg turde ikke gå ud. Så det var ikke den store hjælp at flytte 
fra ham, for han var efter mig hele tiden. Og jeg kunne stadig ikke få 
hjælp af kommunen eller politiet. (Seema, 43 år)

Havde Seema haft en stærkere position – f.eks. talt flydende dansk og 
haft en bedre uddannelsesbaggrund – havde hun måske været i stand 
til at få bedre hjælp fra det offentlige. Det illustrerer igen, hvordan for-
skelle i ressourcer kan betinge kvinders muligheder for at forlade vol-
delige forhold.

En anden dynamik kan være, at kvinderne mangler tillid til det 
sociale system. Det kan gøre, at de ikke fortæller åbent om deres pro-
blemer til frontmedarbejderne. Denne tilbageholdenhed kan handle om 
en dyb frygt for, at ”kommunen kommer og tager ens børn”, hvis de 
hører om, hvor store problemerne reelt er. Det kan også handle om et 
manglende kendskab til det sociale system mere generelt. Nogle kvin-
ders begrænsede danskkundskaber kan også gøre det nødvendigt at 
bruge tolk ved samtalerne, hvilket kan gøre det sværere for frontmedar-
bejdere og kvinder at opbygge en god relation. Det gode sociale arbejde 
med sådanne kvinder kan dermed stille krav til både tid, nysgerrighed 
og empati og til, at man viser åbenhed i forhold til at sætte sig i et andet 
menneskes sted. 
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Perspektivering
Nogle kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever med omfattende 
vold. Det kan have langtrækkende skadevirkninger, ikke bare for dem 
selv, men også for deres børn. Et intersektionelt perspektiv kan give 
en bedre forståelse for denne udsathed for vold, fordi det skærper 
opmærksomheden på, hvordan indvandrede kvinder kan stå svagt på 
mangeartede måder samtidig. Nogle mænd søger endvidere at sikre, at 
deres hustruer begrænses i mulighederne for at opbygge ressourcer, for 
at mændene derigennem kan beholde en dominans, der ellers kan være 
udfordret i den danske kontekst.

En vigtig dynamik i udsathed for vold kan være, at det er svært at 
søge hjælp, hvis man frygter, at en skilsmisse kan medføre udvisning af 
Danmark. I den forbindelse må man formode, at de seneste års mange 
stramninger af udlændingelovgivningen kan have forværret situationen 
for nogle kvinder. Også en hård samfundsmæssig diskurs, hvor nogle 
stemmer i stigende grad taler om hjemsendelse af forskellige indvan-
drer- og flygtningegrupper, kan gøre det svært at opbygge tillid til det 
danske samfund. Da tillid ofte er en forudsætning for, at voldsudsatte 
kvinder tør søge hjælp, kan man frygte, at udviklingen også på dette 
område er gået den forkerte vej i de seneste år. 

Samtidig har en stadig mere mangfoldig befolkning i Danmark bety-
det, at nogle institutioner har fået mere erfaring med at hjælpe etni-
ske minoritetskvinder, og at nye initiativer til at støtte dem er opstået. 
Fremadrettet vil andelen af etniske minoriteter i Danmark fortsætte 
med at vokse. Derfor er det vigtigt, at frontmedarbejdere får viden om 
denne målgruppe og bliver i stand til at give god og relevant hjælp – 
også selvom det nogle gange kan kræve en ekstra indsats. For denne 
gode hjælp kan gøre en stor forskel i forhold til at hjælpe udsatte kvin-
der og børn hen imod et liv uden vold. 
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Kapitel 13

”Det her er bare noget, jeg 
skal” – Æresrelateret vold i 
etniske minoritetsfamilier
Af Sofie Danneskiold-Samsøe

I nogle etniske minoritetsmiljøer er familiens ære så vigtig, at den oprethol-
des med vold og streng kontrol. Kapitlet bygger på undersøgelser af dyna-
mikker i familier præget af æreskultur og på 45 fagfolks overvejelser over, 
hvordan de kan forstå og håndtere denne vold. En af disse fagfolk, Ida, 
beretter om skoledrengen Ali og den vold, han udøver for at sikre familiens 
ære. Kapitlet udfolder denne case med inddragelse af teori om kønsbaseret 
vold og etnografiske slægtskabsstudier og besvarer det på én gang prak-
sisnære og teoretiske spørgsmål: Hvem gør hvad mod hvem – og hvorfor?

Ali er en dreng med rødder i Mellemøsten, der går i en af de ældste klas-
ser i en folkeskole i Danmark. Han er normalt en dreng, der er vellidt 
af lærerne og de andre elever. Det pæne billede bliver dog forstyrret af, 
at han i den senere tid har været voldelig over for skolekammerater. 
Volden sker pludseligt og uden optakt, og den forekommer umotive-
ret. Ali udøver volden i fuld offentlighed og endda i læreres nærvær, 
tilsyneladende uden hensyn til, hvordan lærere og skolekammerater vil 
reagere. Skolens lærere beskriver Ali som ”kold”, fordi han øver vold 
uden forudgående provokation, og fordi han ser ud til at være ligeglad 
med, hvad andre tænker om ham. De oplever, at han ”går amok” og er 
”uden for pædagogisk rækkevidde”. Lærerne mener derfor, at Ali kan 
have psykopatiske træk, og at en fagperson med specialviden bør tage 
sig af ham. De beder Ida, som er SSP-medarbejder i kommunen, om at 
arbejde med Ali for at få stoppet volden.
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Ida foreslår, at Ali kan deltage i et såkaldt diamantforløb,14 hvor en 
gruppe voldsudøvende drenge arbejder med at håndtere deres vrede. 
Det består af manualbaserede undervisningsforløb om vredeshåndte-
ring og forståelse af følelser. Ali ser umiddelbart ingen grund til at del-
tage, men accepterer, da han får at vide, at han ellers står til at blive 
smidt ud af skolen. Det er sidste chance. Herefter deltager han aktivt i 
diamantforløbets møder. Han lytter til de andre drenge, når de fortæller 
om at blive vrede, og hvordan vreden fører til vold. Ida fortæller:

Alle de andre [drenge] kunne sige: ”Ja, jeg kan først mærke irritatio-
nen, så kan jeg mærke mine tanker omkring at …, og så kan jeg mærke 
uroen i min krop, og så kan jeg mærke, at nu skal han satme ha’.” Hvor 
Ali sagde: ”Jamen, det her har jeg ikke. Det her ved jeg, jeg skal ud og 
gøre. Det her er bare noget, jeg skal.”

Det undrer Ida, at det ikke er følelser af irritation og vrede, der driver 
Ali til at udøve vold. Hun begynder at fundere over, hvad det er, Ali skal, 
og spørger ham: ”Skal du ordne noget for nogen?” Og ja, det skal han, 
for som han siger: ”De opfører sig jo ikke ordentligt.”

Hvem er det, der ikke opfører sig ordentligt? Og hvad er det, de gør, 
der ikke er i orden? Det spørger Ida sig selv om, for det har lærerne ikke 
fortalt hende. De har blot fortalt, at volden rammer elever af begge køn 
og på forskellige klassetrin. Lærerne ser umiddelbart ingen forbindelse 
mellem Ali og hans ofre.

Ida sætter sig derfor for at afdække, hvilke forbindelser der er mellem 
dem og Ali. Det viser sig, at han er i familie med de fleste, og hun tegner 
dem ind i et genogram, som er et fagord for stamtræ (for illustration, se 
Loua, 2012: 144-146). Det bliver en øjenåbner for Ida og lærerne. Ad 
den vej får de nemlig indsigt i en forgrenet familie og slægt og forståelse 
for, hvad det er, Ali skal, når han øver vold. For at forstå, hvad der er på 
spil, går Ida altså konkret til værks. Samtidig lægger forskning i køns-
baseret vold og etnografiske studier af familiedynamikker og slægtskab 
op til samme tilgang. Dette kapitel tager udgangspunkt i Idas praktiske 

14 http://diamantforlobet.dk/

Vold i familien_PD.indd   234Vold i familien_PD.indd   234 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



235

indsigter og disse teoretiske tilgange for at besvare spørgsmålet: Hvem 
gør hvad mod hvem – og hvorfor?

Forskning i kønsbaseret vold peger på, at det ikke er tilfældigt, 
hvem der udøver volden, og hvem der udsættes for den (Hester, 2009; 
Sørensen, Danneskiold-Samsøe & Sørensen, 2019). Der er tre parter 
involveret i en voldshandling: offer, udøver og vidner (Riches, 1986). 
Parterne vil typisk udlægge handlingen forskelligt: Offeret udlægger 
handlingen som vold og dermed som en illegitim handling, og udøve-
ren udlægger handlingen som berettiget og måske endda nødven-
dig. Offer og udøver har altså forskellige interesser, og handlingen og 
udlægningen af den indgår i et magtspil mellem parterne, hvor udøve-
ren typisk gør krav på definitionsmagten. Vidners forståelse og udlæg-
ning af volden indgår i dette magtspil (Danneskiold-Samsøe, Mørck & 
Sørensen, 2011: 31-32).

Etnografiske slægtskabsstudier peger på, at mennesker har forskel-
lige positioner i familie og slægt, og at deres positioner bestemmer 
deres indbyrdes forhold og handlemuligheder. Alis familie stammer 
fra Mellemøsten, så det giver mening at se nærmere på gængse slægt-
skabsrelationer der. Mange antropologer har studeret slægtskab i Mel-
lemøsten, og de peger på, at begreber om ære og skam er en udbredt 
ramme for slægtskabsrelationer der (f.eks. Pitt-Rivers, 1966; Bourdieu, 
1979; Delaney, 1991; Wikan, 2008). Ligeledes peger antropologer på, at 
migranter fra disse områder i et vist omfang viderefører denne ramme i 
Europa (f.eks. Akpinar, 1998; Mørck, 1998, 2014; Wikan, 2003). 

Flere undersøgelser af æresrelateret vold og social kontrol dokumen-
terer, at fænomenet er udbredt blandt grupper af etniske minoriteter i 
Danmark (f.eks. Als Research, 2011). Andre peger på, at fagfolk møder 
problemet i deres faglige virke som f.eks. socialrådgivere, skolelærere 
og pædagoger, men at de kan have svært ved at håndtere det (Fabricius, 
2018; Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2019). Kapitlet bygger 
på interviews med fagfolk og etniske minoritetsborgere og på delta-
gerobservationer i etniske minoritetsfamilier og -foreninger, som for-
fatteren har foretaget siden 2002 (se Danneskiold-Samsøe, 2007; 2012; 
Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2011, 2019). Ida er en af de 
fagfolk, som forfatteren har interviewet. Casen med Ali er valgt, fordi 
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den er et typisk eksempel på, hvordan familiens ære kan motivere vold, 
og et godt eksempel på, hvordan fagfolk kan håndtere problemet.

Hvem gør hvad mod hvem? 
Da Ida går ind i sagen, finder hun ud af, at de fleste ofre for volden er 
Alis søstre og kusiner. Lærerne fortæller, at når Ali slår pigerne, bliver 
de kede af det og græder, men de vil hverken trøstes eller tale om det, 
der er sket. Når lærerne kontakter pigernes forældre og foreslår at kon-
takte Alis forældre, melder forældrene tilbage, at ”det klarer vi selv, vi 
kender den familie, og det gør vi selv, så det behøver I ikke”. Ida finder 
også ud af, at de drenge, Ali har øvet vold mod, ikke er i familie med 
ham. De vil til gengæld gerne fortælle om det, de har været udsat for, 
men forstår det egentlig ikke. Flere af dem kendte slet ikke Ali, da han 
kom hen til dem og sagde: ”Hvad laver du?”, skubbede og slog dem. 
Ifølge Ida var volden mod drengene begrænset til en afklapsning eller 
markering. Ali har selv en forklaring på volden: Drengene havde skrevet 
sammen med Alis søstre og kusiner, og de havde sendt billeder, videoer 
og emojis med hjerter til hinanden. Ifølge Ida helt uskyldige udvekslin-
ger. De var blot ”kommet tæt på”.

Umiddelbart kan det undre, at Ali føler sig kaldet til at give en 
afklapsning her. Men for Alis søstre og kusiner giver volden tilsyne-
ladende mening, selv om de ikke vil tale om den. De forstår, hvad den 
handler om, og det gør deres forældre åbenbart også. Alligevel ser de 
ingen grund til indblanding. Drengene er derimod udenforstående – og 
uforstående. Volden giver altså kun mening inden for familien.

Hændelsesforløbet tyder på, at der er særlige forventninger til hen-
holdsvis piger og drenge, og den enkelte persons – og især piges – sek-
suelle identitet og adfærd er familiens fælles anliggende. Til sammen 
udgør disse elementer det fænomen, som antropologen Suad Joseph 
betegner patriarkalsk forbundethed eller samhørighed (Joseph, 1999; 
Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2019: 120-141). Josephs afsæt 
er studier af slægtskabsrelationer i den arabiske verden, men hun mener 
selv, at fænomenet også findes i andre samfund i Mellemøsten. Hun 
argumenterer for, at fænomenet forekommer i samfund, hvor men-
nesker forventes at være tæt forbundet med deres familie. Grænserne 
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mellem de enkelte familiemedlemmer er flydende, og de opfatter sig 
ikke som selvstændige individer og som markant afgrænsede fra andre 
i slægten. Ifølge Joseph indebærer denne samhørighed ikke nødvendig-
vis ulighed eller underordning. I mellemøstlige familier er samhørighed 
imidlertid ofte kombineret med et patriarkalsk familiemønster, det vil 
sige, at mænd og ældre er privilegerede over kvinder og unge. Denne 
patriarkalske samhørighed indebærer særlige strukturelle relationer 
mellem familiemedlemmer, hvoraf jeg her vil udfolde relationen mel-
lem bror og søster og relationen mellem far og søn.

Relationen mellem bror og søster bygger på et kulturelt løfte om, 
at en bror vil beskytte sin søster, og at søsteren til gengæld vil gøre sit 
til at opretholde familiens ære (Danneskiold-Samsøe, Mørck & Søren-
sen, 2019: 126-127). Brødre er afhængige af, at deres søstre lever op til 
løftet og opfører sig ærbart, for brødrenes værdighed og ære beror på 
dette. Derfor kan brødre finde det nødvendigt at kontrollere søstre og 
– hvis de opfatter søstres opførsel som upassende – at korrigere dem, 
om nødvendigt ved tvang og straf. Det kan de tillade sig, fordi det tolkes 
som søstres egen interesse, og fordi søstres adfærd opfattes som brød-
res ansvar.

Omvendt ser søstre deres brødre som garant for beskyttelse, men 
garantien er betinget af, at de lever op til brødrenes forventninger. 
Også når der er uenighed mellem brødre og søstre, anerkender søstre 
deres brødres ret til at bestemme over dem. Det gør de, fordi de lærer 
at acceptere maskulin dominans i kærlighedens navn. Med andre ord 
er søstre opdraget til at opfatte kontrol og tvang som beskyttelse og 
omsorg. Hvis de skal opnå kærlighed fra brødre, må de underkaste sig 
dem. Brødre lærer på deres side, at det at elske deres søstre indebærer 
at tage ansvar for dem. På den måde tilegner de sig maskulin dominans 
og dermed grundlaget for at udfordre deres fars magt og med tiden selv 
at blive patriark. Det gælder især ældste søn. Ali er netop sin fars ældste 
søn. Ida fortæller om forholdet mellem dem: 

Hans far var meget stolt af ham og af, at det gik ham så godt i skolen. 
Så det var også en konsekvens [af volden], han var bange for, at han 
kunne blive smidt ud af skolen.
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Faren har nemlig ambitioner på sønnens vegne om at klare sig godt i 
skole og uddannelse. Af samme grund indvilger Ali i at deltage i dia-
mantforløbet, selv om han måske ikke har nogen intentioner om at 
stoppe sin kontrol af søstre og kusiner, og selv om han ikke har en vrede, 
han ikke kan håndtere. Han har ikke alene en opgave i at tage ansvar for 
sine søstre. Han er også sin fars søn, og det er som sådan hans opgave 
at føre slægten videre. I Mellemøsten videreføres slægten nemlig gen-
nem mandslinjen; grundlaget er det, der med et antropologisk fagord 
kaldes en patrilineær slægtskabsstruktur (Danneskiold-Samsøe, Mørck 
& Sørensen, 2019: 125). Sønner forbindes med deres far og andre ældre 
mænd i slægten såsom ældre mænd og farbrødre, fordi sønner er de 
ældre mænds arvtagere. Mens forholdet mellem bror og søster bygger 
på et patriarkalsk kønshierarki, bygger forholdet mellem far og søn på 
et patriarkalsk aldershierarki. Det betyder, at sønner er underordnet 
fædre, og at de i udgangspunktet skal adlyde dem og føre deres vilje ud 
i livet. Med andre ord fungerer de som faderens forlængede arm. I prak-
sis er forholdet ofte spændt, fordi sønnen som arvtager af farens auto-
ritet kan udgøre en potentiel trussel, og fordi hans alliance med søstre 
(og mor) kan udfordre farens autoritet. Sønner kan derfor befinde sig i 
et krydspres mellem på den ene side farens autoritet, der tildeler dem 
mandlige privilegier og farens anerkendelse, og på den anden side sym-
pati med søstres ret til at leve deres eget liv. På den måde kan drenge 
og unge mænd befinde sig i en dobbeltposition som både udøvere af 
æresrelateret vold og som ofre for kravet om selv samme (Bredal, 2011; 
Schlytter & Rexvid, 2016).

Når Ali kontrollerer sine søstre gennem vold, er det altså ikke alene, 
fordi det forventes af ham som bror, men også som søn. Men hvem er 
det egentlig, der forventer det? Og kan Ali ikke blot være ligeglad med 
andres forventninger? Selv om hans søstre og kusiner affinder sig med 
volden, gør han dem tydeligvis kede af det. Så hvorfor gør han det alli-
gevel?

Hvorfor bruger Ali vold?
Her tilbyder forskere i kønsbaseret vold et svar. De er nemlig optaget af, 
hvorfor udøvere finder vold berettiget eller endda nødvendig. Volden 
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har et formål, som er at regulere andres handlinger, så de indretter sig 
efter voldsudøverens opfattelse af god opførsel. Hvad der regnes for god 
opførsel, beror på offerets køn, og offeret er typisk en kvinde. Erfaringen 
er nemlig, at volden virker efter formålet. Volden har en terroreffekt, 
der ofte får offeret til at makke ret (Johnson, 2008). For at betone ele-
menterne af tvang og kontrol omtaler sociologen Evan Stark kønsbase-
ret vold som tvangsbaseret kontrol (Stark, 2007; Danneskiold-Samsøe, 
Mørck & Sørensen, 2019: 78-80). Det er nemlig ikke alene de enkelte 
episoder med fysiske overgreb, der får offeret til at indordne sig, men 
den ”samlede pakke” af udskamning, overvågning og adfærdsregule-
ring. Stark udviklede sit begreb for at indfange karakteren af mænds 
vold mod kvinder i parforhold. Siden har han gentænkt begrebet, så 
det også omfatter kønsbaseret vold i andre relationer (Stark & Hester, 
2019). 

Tvangsbaseret kontrol forekommer ikke alene i parforhold med 
en enkelt voldsudøver, men også i en stor og forgrenet familie som 
Alis, hvor flere bidrager til kontrollen. Når kusinernes forældre afvi-
ser lærerne, sender de besked til udøveren om, at volden ikke har en 
alvor og karakter, der kræver opmærksomhed og indgriben. På den 
måde bekræftes udøverens perspektiv og intention. Som sådan funge-
rer de som et bifaldende publikum, som er betegnelsen for de vidner, der 
accepterer volden og måske endda tilskynder til den (Wikan, 2003).

Ali har ikke altid udøvet vold. Han fortæller, at det ændrede alt for 
ham, da hans forældre blev skilt for et par år siden. Hans mor og søstre 
flyttede ud af hjemmet, og Ali har ikke set sin mor siden. Hun har holdt 
sig helt væk, både fra familie og skole. Det er efter skilsmissen, han 
begynder at optræde kontrollerende over for sine søstre. Noget kan 
altså tyde på, at skilsmissen motiverer Ali til at bruge fysisk straf i kon-
trollen af sine søstre. Ida fortæller om skilsmissen og Alis forhold til sin 
mor:

Han ville ikke se hende. Og vi talte jo ind i, om han savnede hende. 
Det sagde han rigtig meget nej til. Men så begyndte han efterhånden 
at sige, at han savnede mor. Men han snakkede ikke om mor og far. 
Det gør nogle af de andre drenge i vredeshåndtering ellers. Det med at 
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der har været vold og alt muligt andet. Der var meget lukket af. Altså 
omkring selve familiestrukturen, hvorfor de var blevet skilt, der var 
han en totalt lukket bog. Fuldstændig.

Som led i diamantforløbet lægger Ida en bunke billeder frem, og hun 
beder Ali om at vælge et billede af en, han holder meget af og tænker på, 
når han er presset. Han vælger et billede af en atombombe. Det er hans 
far. Herefter skal han vælge et billede af en, han synes, er ”åndssvag”. 
Han vælger et billede af en tåre og et billede af en person, der sidder 
nede i et dybt hul. Det er hans mor. Ida ræsonnerer: 

Hvis der har været konflikt der, så kan man godt tænke, at det nok 
har været en rimelig ulig konflikt. Men det ville han slet ikke tale om.

Ida inviterer derefter Ali til en samtale uden gruppen for at tale om det, 
der er svært. Hun er i tvivl om, hvorvidt gruppen i diamantforløbet er 
det rigtige sted for ham, for som hun siger til ham: ”Jeg kan fornemme, 
du egentlig ikke er vred, men at du afstraffer.” Han bekræfter og sva-
rer: ”Det er jo, fordi de ikke opfører sig ordentligt, og det er jo mig, der 
er den ældste.” Han får også sagt, at hans mor er en ”luder”, og ”der 
skal ikke mere skam over familien”. ”Har din mor altid været en luder?” 
spørger Ida. ”Ikke altid,” svarer Ali, og for første og eneste gang i for-
løbet får han tårer i øjnene. ”Okay, hvornår var hun ikke luder?” fort-
sætter Ida. ”Det var nogle år siden, da de boede sammen.” Ali fortæller, 
at efter skilsmissen er der ”blevet talt dårligt” om familien, og det går 
faren på. Han går nemlig meget op i, hvad andre siger:

Det er synd for min far. Hvad siger andre på hans arbejde? Hvad siger 
andre til ham, når han går i moské? Nu kan min far ikke engang gå i 
moské længere.

Ida spørger, om der også bliver talt dårligt om Ali? ”Nej, for jeg hjæl-
per jo min far.” Ali uddyber ikke, hvad hjælpen består i; han taler blot 
om at passe på ham. Men hvad er det, faren skal beskyttes mod? Alis 
bekymring for, ”hvad andre siger”, antyder et svar, nemlig at famili-
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ens omdømme er på spil. Som nævnt sætter begreber om ære og skam 
rammen for de herskende familieformer i Mellemøsten. Det betyder, at 
familiemedlemmer må tage hensyn til familiens ære før sig selv, og alle 
har en opgave i at beskytte familiens omdømme. Kvinder og mænd har 
imidlertid forskellige opgaver og ansvar; kvinder skal vise ærbarhed, og 
mænd skal sikre, at ingen kan drage æren i tvivl (Wikan, 2003).

Ære i bred forstand er en persons ret til at blive behandlet med 
respekt, og uden respekt er man intet værd i andres øjne. Det handler 
altså i høj grad om ens ansigt udadtil, hvordan andre ser på en (Pitt-Ri-
vers, 1966: 21). Æren kan mistes, og familien bringes i vanære, hvis en 
kvinde bringer skam over familien. Kvinder har i sig selv ingen ære; de 
har skam (Wikan, 2003: 70). Rygter om en kvindes skamløshed kan 
ødelægge familiens ære. Det kan f.eks. ske, hvis det rygtes, at hun har 
en kæreste eller omgås drenge eller mænd, hun ikke er i slægt med. 
Ægteskabet er nemlig den eneste legitime ramme for kvinders seksua-
litet i samfund, hvor æreskultur råder (Ouis, 2009). Pigers og kvinders 
kæresteri udgør derfor et kulturelt brændpunkt i de samfund (Danne-
skiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2019: 144-148). Når pigerne i Alis 
familie sender drenge emojis, kan det altså opfattes som en alvorlig 
trussel mod familiens ære.

Skilsmisse udgør også et brændpunkt (Danneskiold-Samsøe, Mørck 
& Sørensen, 2019: 156-162). Hvis en kvinde ikke er ’indhegnet’ af en 
mands beskyttelse og kontrol, bliver hun nemlig regnet for at være sek-
suelt tilgængelig. Ideen om at indhegne kvinder har rod i den såkaldte 
jord-og-sæd-teori (Delaney 1991). Den bygger på en forestilling om, at 
kvinden er en menneskelig mark, manden sår sin sæd på/i, og hun lig-
ger åben for fremmede mænds sæd, hvis ikke den/hun indhegnes. I 
praksis sker det ved, at kvinder henvises til hjemmet og enten fars eller 
ægtemands værgeskab (Mørck, 1998; Danneskiold-Samsøe, Mørck & 
Sørensen, 2019: 40). I et patrilineært slægtsskabssystem kan fædre 
uddelegere denne opgave til deres sønner og andre mandlige familie-
medlemmer. Hvis kvinden skal fremstå som en anstændig kvinde, er 
hun afhængig af, at de vil påtage sig den opgave. Bliver hun alligevel 
opfattet som skamløs, kan familien se sig nødsaget til at udstøde hende 
fra fællesskabet og erklære kvinden socialt død (Wikan, 2003). På den 
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måde udelukkes hun ikke alene af familien, men også af det etniske 
minoritetssamfund. Opgaven består efterfølgende i at holde hende 
usynlig og tavs.

Alis mor holder sig muligvis væk fra Ali og skolen af samme årsag. 
Grunden vides ikke, for hun har trods skolens henvendelser afvist kon-
takt. Alis omtale af hende tyder på, at hun for ham er socialt død: Skønt 
han savner hende, vil han ikke se hende, og hun gør intet forsøg på at 
se ham. Ali ser heller ingen grund til at inddrage hende, da Ida skriver 
en underretning om volden. Som loven foreskriver, vil Ida informere 
begge forældre, og hun indkalder dem til hvert sit møde. På forhånd 
fortæller hun Ali, hvad hun bringer videre til forældrene. Ali svarer, 
at hans mor ikke kommer, og at hun ikke skal indblandes. Det undrer 
Ida, at Ali kan vide det, når han ikke er i kontakt med sin mor, men Ali 
er sikker i sin sag, for ”sådan er det”. Det tyder på, at moren ikke selv 
beslutter, om hun kommer eller ej. Hun kender formentlig sin plads 
og lever op til familiens forventninger om at samtykke til underordning 
(Prieur, 2002; Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2019: 100-
103).

På samme måde er det vigtigt for Ali, at hans søstre og kusiner ken-
der deres plads. Hvis ikke, gør han det klart og tydeligt for dem ved 
fysisk afstraffelse. Ida fortæller:

Det var midt i skolegården, hvor der står to lærere med gule veste og 
kigger på dem [Ali og pigerne], hvor man tænker: Havde det endelig 
skullet være, havde man [Ali] nok trukket dem [pigerne] til side, som 
andre børn ville have gjort og nægtet [volden over for lærerne]. Men 
her var det meget offentligt.

At Ali tilsyneladende er ligeglad med, hvad lærerne tænker, får dem 
til at tro, at han har psykopatiske træk. Men måske er det omvendt: at 
meningen er, at andre skal være vidne til, hvad han gør. At han netop 
ikke er ligeglad ned, hvad andre tænker. Som nævnt er vidner en af vol-
dens tre parter. Vidner er typisk en sammensat gruppe af mennesker, 
hvoraf nogle er betydningsfulde andre (Wikan, 2003), og det er dem, 
voldens budskab er rettet mod. Betydningsfulde andre er de skolebørn, 
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deres familie og etniske bagland, som forstår budskabet om, at famili-
ens piger holdes ærbare. På den måde forsøger Ali at genoprette famili-
ens ære, som blev tabt ved skilsmissen.

Hvad kan fagfolk gøre?
De vidner til volden, som ikke er betydningsfulde andre, forstår ikke, 
hvad der er på spil. Det er de lærere og elever – herunder også de drenge, 
der er ofre for volden – der ser undrende til. Kan lærere og andre fag-
folk alligevel gøre noget for at bekæmpe volden og sikre pigernes ret til 
frit at vælge, hvem de omgås? Ida har tre bud på et svar:

For det første kan fagfolk skabe sig et overblik over voldens ofre og vid-
ner. Da Ida går ind i sagen, inviterer hun lærerne til et netværksmøde. 
De kommer fra forskellige klassetrin og kender hver især kun et udsnit 
af eleverne. Hun forsøger at skabe et overblik ved at spørge dem, hvem 
der er udsat for volden, og ved at tegne ofrene ind i et genogram. Der-
ved fremkommer et mønster, som den enkelte lærer ikke kan se til trods 
for gode intensioner om helhedssyn. Som Ida siger om socialt arbejde 
med familier:

Man siger altid, det er helhedsorienteret. Det er omkring mor og far, 
fritiden og skole og sådan noget. Men man bliver nysgerrig på, hvem 
er ellers i spil i familien. Og hvem er ellers i spil i samfundet, hvor man 
bor? Det er nogle ting, vi godt kan blive mere nysgerrige på, som bli-
ver glemt.

Det, der bliver glemt, er det, der er ”på spil i samfundet, hvor man bor”, 
herunder familiernes forgrenede slægtskabsrelationer. Ida beskriver 
det at søge indsigt i æresrelateret vold som at se gennem en kikkert: 
”Jeg ser med min kikkert ind i en familie, der er en kæmpe opgave.” 
Synsfeltet er snævert og begrænset til Alis og farens perspektiv, men 
stort nok til, at Ida får indtryk af et meget større og sammensat felt. 
Oplysningerne er afmålte, og efter hver samtale river Ali Idas noter i 
små stykker, så ingen andre kan få dem at se. Dette begrænsede udsyn 
er ofte fagfolks vilkår, især når de arbejder med såkaldt lukkede familier 
(Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2020).
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Det, der også kan glemmes, er det, der foregår i menneskers intime 
liv og relationer som f.eks. kæresteri og skilsmisser. Det kan skyldes, 
at det intime liv anses for en privat sag, som offentlige myndigheder 
ikke bør blande sig i (Danneskiold-Samsøe, 2018). Samtidig er intime 
liv og relationer det, der betyder allermest for menneskers trivsel (Dan-
neskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen, 2019: 168-186; Plummer, 2003).

For det andet kan fagfolk undersøge motivet og de kulturelle logik-
ker bag volden. Typisk vil de have forskellige enkeltstående oplysninger, 
som hænger mere eller mindre sammen – som prikker i en prik-til-
prik-tegning. Opgaven er at forbinde prikkerne, så de danner et møn-
ster af underliggende motiver og kulturelle logikker.

Ida fortæller imidlertid, at lærerne valgte ikke at forbinde alle stre-
ger, da kusinernes forældre afviste yderligere indblanding. Ifølge Ida 
tolkede de forældrenes reaktion sådan:

De tager godt imod det [budskabet om Alis vold mod pigerne]. Det er 
nok, fordi man kender hinanden herude, at man selv finder ud af, hvad 
man gør.

Det kan lærerne måske have ret i, men hvad er det så, de ”finder ud 
af”, og hvad er det, ”man gør”? At stille de spørgsmål kræver en ana-
lytisk tilgang. Empirisk viden om familiekonteksten og teoretisk viden 
om især kønsbaseret vold og patriarkalsk samhørighed kan befordre en 
sådan tilgang, fordi den viden peger på, at det, ”man gør”, ikke er tilfæl-
digt, men motiveret af kulturelle logikker. Som sådan har gode fagfolk 
en professionel undren, som kan næres og besvares af relevant teori.

For det tredje kan fagfolk udfordre rådende kønskultur og ærestænk-
ning. Ida overvejer, hvem der bedst kan udfordre Ali og på hvilken måde. 
Hun forsøger selv at udfordre ham og hans far, men overvejer nøje hvor 
meget og hvordan. For vil de lytte til hende, når hun ikke er en betyd-
ningsfuld anden, hvis ord har vægt i det etniske minoritetsmiljø? Og vil 
de svare hende ærligt, når hun er en fagperson med skærpet underret-
ningspligt? Hun har mere tiltro til, at Ali vil lytte til nogen, der ligner 
ham selv:
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Det er her, jeg kan se nogle andre løsninger i, at vi som fagpersoner 
skal kunne finde ud af at stille spørgsmålene, men der er også andre, 
der skal byde ind, som lever i det samme som ham. Jeg kan læse nogle 
ting, men jeg kan ikke spejle mig i de situationer, han er i.

Hun oplever, at de andre drenge i diamantforløbet stiller spørgsmål til 
Ali og hans tænkning. For eksempel i forbindelse med en konstrueret 
case, hun læser op for drengene: 

Du er blevet kæreste med en, og I er til fest. Du er lige ude for at 
trække noget frisk luft. Du kommer tilbage, og så ser du, hun står og 
snakker tæt med en dreng. Hvordan reagerer du?

Ali svarer: ”Hun skulle slet ikke være med til sådan en fest. Så den situ-
ation ville slet ikke ske.” ”Hvad så, hvis hun er hjemme og blot hænger 
vasketøj op i vaskekælderen?” spørger Ida. ”Så vil jeg blive skruptosset,” 
svarer Ali. Men de andre drenge udfordrer ham: ”Det kan du da ikke 
tillade dig, når du ikke ved ...?” 

Det er uvist, om Ali tager de andre drenges kommentarer til sig, og 
hvis han gør, om han har mulighed for at ændre adfærd, når hans far og 
bagland har andre forventninger til ham. Og det er muligt, at de andre 
drenge i andre spørgsmål og i andre sammenhænge bekræfter Alis tan-
kegang (se f.eks. El Derbas, 2019). Men her gør drengene det klart for 
ham, at publikum for volden ikke er entydigt bifaldende, og at der er 
andre perspektiver på kvinders og mænds opgaver og ansvar. Potentielt 
er forandring mulig, for ingen er kulturelle marionetdukker, der blot 
efterlever andres forventninger (Danneskiold-Samsøe, Mørck & Søren-
sen, 2019: 18).

Afslutning
Efter sjette møde i diamantforløbet dukker Ali ikke op. Ida undersø-
ger sagen og får at vide, at hans far har sendt en e-mail til skolen med 
besked om, at Ali er gået ud. Ingen forklaring fra faren. Intet farvel fra 
Ali. Ida ved ikke, hvad der siden sker, men funderer: Vil Ali fortsætte 
volden uden for skolen? Eller vil andre overtage opgaven, f.eks. lille-
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brødre eller fætre? Og vil kontrollen fortsætte, selv om de voldelige epi-
soder i skolen stopper? Hun kender ikke svarene, for sagen er nu ude af 
hendes hænder og overgivet til kommunens sagsbehandlere. Hun håber 
blot, at hun har ”sået et frø” ved at tale med Ali.

”Det er hverdagen,” slutter Ida. Altså at fagfolks gode intentioner og 
planer bliver overhalet af andre hensyn. Alis far har tydeligvis andre 
hensyn, end Ida har. Måske kom hun for tæt på det, der er på spil? 
Uanset hvad kom hun tættere på en forståelse af Alis vold, der i første 
omgang blev udlagt som et udslag af ustyrlig vrede rettet mod tilfældige 
skolekammerater. Gennem spørgsmål og analyse blev det klart, at han 
udøver volden med fuldt overlæg for at tage vare på søstres og kusiners 
omdømme som ”pæne piger”. I ærens navn.
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Kapitel 14

RED Safehouse – at opret-
holde sikkerhed og opdyrke 
selvstændighed
Af Ellen Mollerup-Degn

”Det er RED Safehouse.” Stilhed i den anden ende og en undertrykt hul-
ken … 
”Er der noget, jeg kan hjælpe dig med?”
”Jeg kan ikke klare det mere.” 
”Hvis du har mulighed for at fortælle, vil jeg meget gerne høre lidt mere om 
dig og det, der er løbet forud for, at du ikke kan klare det.”

Zahra fortæller om forældrenes migration til Danmark, da hun var 
fem år gammel. Begge forældre har fået diagnosen PTSD og har haft 
svært ved at tilegne sig dansk sprog, kultur og systemforståelse. Zahra 
har gennem sin ungdom taget ansvar for forældrenes kontakt med de 
offentlige myndigheder og har haft et udvidet ansvar for fire yngre 
søskende – kontakt til skolen og sunde madpakker.
 Zahra har taget en mellemlang uddannelse i sundhedssektoren, 
hvor hun nu arbejder. Hun har efter pres indvilget i at købe en lejlig-
hed, som familien flyttede ind i, så de kunne få mere plads og bo i et 
fredeligere område. Størstedelen af Zahras løn går til afdrag på lej-
ligheden. Hun har et stort praktisk ansvar derhjemme, og forældrene 
kontrollerer hendes sociale færden, da de vil have, at andre ser hende 
som en god og dydig pige. Zahra har gentagne gange forsøgt at tale 
med forældrene om, at hun som 23-årig ønsker en højere grad af fri-
hed til at tage del i sociale fællesskaber, men kun med det resultat, at 
faderen skælder hende ud og nedgør hende. 
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 Efter længere tids pres fra forældrene sagde Zahra tre år inden 
opkaldet til RED Safehouse ja til at blive muslimsk gift med en mand, 
forældrene har nære relationer til, men som opholder sig i et asylcen-
ter i Tyskland. Manden har udsat Zahra for fysisk, psykisk og seksuel 
vold, når hun har besøgt ham, og da det nu er blevet aktuelt at flytte 
sammen med ham, modsætter hun sig. Hendes far bliver voldsomt vred 
og truer Zahra. Han siger blandt andet, at hun ikke ved, hvad han er i 
stand til, hvis hun vælger at ødelægge familiens ære. De vil ikke kunne 
gå uden for en dør længere, og slægten vil se ned på dem på grund af 
hende. 
 Zahra fortæller, at hun har stigende koncentrations- og søvnbe-
svær og tilbagevendende selvmordstanker. Hun har talt med en kol-
lega på den afdeling, hvor hun arbejder, som har hjulpet hende med 
kontakten til RED Safehouse.

RED Safehouse blev i efteråret 2018 organisatorisk funderet i 
RED Center mod æresrelaterede konflikter. Centeret huser RED 
Rådgivning (tidligere Etnisk Ung) og to safehouses – et på Sjæl-
land og et i Jylland. Tilsammen rummer de 38 akutpladser samt 
overgangsboliger med i alt 21 pladser. Der arbejdes forebyg-
gende, intervenerende og opfølgende i RED Center mod æresre-
laterede konflikter. Der er en vidensenhed under opbygning. 
 Det første RED Safehouse åbnede på Sjælland i 2005 og var 
udelukkende for unge kvinder. Siden blev der større opmærk-
somhed på, at også par og unge mænd kan stå i æresrelaterede 
konflikter med behov for beskyttelse. Derfor har RED Safehouse 
i dag pladser til både mænd, kvinder og par. RED står for Reha-
biliteringscenter for Etniske unge i Danmark.
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Æresrelaterede konflikter og vold 
Æresrelaterede konflikter tager afsæt i nære familierelationer, hvor 
konfliktens omdrejningspunkt er at forhindre, at familiens ære eller 
omdømme krænkes. Omdømmet er af større betydning end den enkel-
tes ret til at handle efter egen overbevisning eller være beskyttet af 
menneskerettighederne. Handler den enkelte unge i strid med normer 
eller opfattelse af god opførsel, kan hele familiens ære derfor krænkes. 
Sker det, risikerer hele familien at blive set ned på og isoleret af slægten 
og omgangskredsen. 

I en patriarkalsk-hierarkisk familieorden er det i hovedreglen den 
ældste mands ansvar at opretholde familieæren. Derfor er det ofte fade-
ren, der skrider til handling i en opstået konflikt, men flere familiemed-
lemmer kan inddrages. Er faderen fraværende, eller vælger han ikke 
at træde i karakter, kan brødre, onkler eller mødre tage initiativ til at 
opretholde familiens anseelse. Negativ social kontrol, der hæmmer livs-
udfoldelse, valg og rettigheder, er et forsøg på at begrænse uaccepta-
bel adfærd (se kapitel 13). Det er først i det øjeblik, det bliver offentligt 
kendt, at æreskrænkelsen opstår. Derfor har den ydre facade en stor 
betydning for at kontrollere det omgivende rygtesamfund. Er et rygte 
først etableret, er det underordnet, hvad sandheden er, da rygterne i det 
omgivende samfund vægter højere – medmindre det er muligt effektivt 
at modbevise rygterne. 

De unge på RED Safehouse 
RED Safehouse er et døgntilbud (§§ 109,110 & 66), som modta-
ger kvinder, mænd og par mellem 16 og 30 år, der befinder sig 
i en æresrelateret konflikt og er udsat for æresrelateret vold. De 
senere år har der i gennemsnit været indskrevet ca. 150 unge på 
årsbasis og langt de fleste er mellem 18 og 23 år. Alle er af etnisk 
minoritetsbaggrund – hovedparten er født og opvokset i Dan-
mark eller er kommet hertil som børn gennem familiesammen-
føring. Enkelte er inden for de senere år kommet til Danmark 
som flygtninge. 
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Det er en meget differentieret målgruppe, hvad angår etnicitet, 
religiøsitet, psykosocial baggrund, sproglige og kulturelle kom-
petencer, traumatisering og resiliens. Nogle kommer til RED 
Safehouse efter en opvækst fyldt med pres og vold, andre har 
haft en forholdsvis harmonisk opvækst og oplever først konflik-
ten med efterfølgende alvorlige konsekvenser i det øjeblik, de 
vælger noget, der strider grundlæggende imod familieværdierne. 
Nogle har formået at navigere i det kaos, de er vokset op i, uden 
synlige adfærdsændringer. Andre har erfaringer med selvskade 
og/eller selvmedicinering for at kontrollere det indre kaos, de 
har pådraget sig gennem en opvækst under pres og vold. Nogle 
har evner og kompetencer, der understøtter at leve et selvstæn-
digt liv, andre har udviklet adfærdsmønstre, der hæmmer selv-
stændighed, eller har mangelfulde evner til at forstå og navigere 
i et samfund som det danske, der lægger vægt på individets 
ansvar for at handle selvstændigt. Nogle har brug for et kort for-
løb, andre for et langt. 
 Uanset hvilke behov de kommer med til RED Safehouse, til-
stræber vi, at alle visiterede får en fair chance i en ramme, hvor 
sikkerheden har høj prioritet; bestræbelsen er, at de skal finde 
fodfæste og få mulighed for et liv i selvstændighed. Fordi de 
været udsat for grænseoverskridende adfærd gennem opvæk-
sten, omend i meget varierende grad, og står i en verserende 
konflikt, lægger vi vægt på at støtte dem til at forstå og mærke 
sig selv og øve sig i at sætte gode grænser. Målet er at modvirke 
ny grænseoverskridende adfærd og dermed udvide deres egen 
selvstændighed, som er væsentlig, uagtet om det ender med, at 
de flytter hjem igen eller ud i egen bolig. Selvstændighed inde-
bærer ydermere en vis evne til at regulere egne følelser, indgå 
i sociale fællesskaber og forstå og navigere i samfundets krav. 
Har de udfordringer med dette og ikke tilegner sig det under 
opholdet på RED Safehouse, er de i risiko for at ryge ind i ulige 
afhængighedsforhold til andre mennesker eller en ny æresrelate-
ret konflikt.
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Hvor alvorlige konfliktens konsekvenser bliver, afhænger ud over 
æresforståelsen også af sårbarhedsfaktorer hos den unge såvel som hos 
familien; i nogle tilfælde kan konflikter udarte i forskellige voldsformer. 
Adfærd, der kan krænke familiens ære eller omdømme i større eller 
mindre udstrækning, kan for eksempel være at have en kæreste, være 
seksuelt aktiv før ægteskab, modsætte sig ægteskab, udvise LGBT+-ad-
færd, nægte at bære tørklæde, konvertere eller frasige egen religion 
samt at afvige generelt fra familiens kulturelle normer – ”blive for 
dansk”. Alvorlig ærekrænkelse kan genoprettes, hvis den, der er årsag 
til krænkelsen, udstødes. Den ultimative udstødelse er drab. 

Vores erfaring på RED Safehouse er, at vold i æresrelaterede kon-
flikter antager samme former som i andre konflikter, hvor den ene part 
tager magten gennem vold – ”ved at skade, smerte, skræmme eller 
krænke at få den unge til at gøre noget mod sin vilje eller holde op 
med at gøre noget, han eller hun vil”.15 Men konteksten adskiller sig 
i æresrelateret vold, da den er bundet op på ære og skam i relation til 
familien, slægten og omgangskredsen frem for individet, og truslen kan 
komme fra flere personer. Derfor er der ofte behov for sikkerhed, mens 
der skabes klarhed over den aktuelle og langsigtede trussel og eventu-
elle eftervirkninger af disse. Vi ser alle former for vold præge de unge, 
f.eks. fysisk, psykisk, seksuel, materiel og latent (Isdal, 2000). Særligt 
den latente beskriver de unge som svær, hvor uforudsigelighed og for-
højet alarmberedskab kommer til at gå hånd i hånd. 

Indledende kontakt med den unge
Den første kontakt foregår som oftest telefonisk og kan enten være 
direkte til RED Safehouse eller via RED rådgivning, hvor vi sammen 
med den unge vurderer, om der er behov for et ophold på Safehouse, 
eller om det er muligt at arbejde forebyggende for at dæmme op for 
konflikten. Den forebyggende indsats sker primært gennem samtaler 
med den unge, hvor vi søger at afkode og forstå familiedynamikkerne. 
Hvis det ikke er forbundet med en sikkerhedsrisiko, arbejder vi også 

15 Per Isdal. https://toerdutaleomdet.dk/for-voksne/voldsformerne/ 
(besøgt 16.08.2019)
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med den unges evne til at sige fra over for negativ social kontrol. I 2019 
åbnede RED Rådgivning for at kunne arbejde med hele familien i til-
fælde, hvor sikkerheden for den unge ikke kompromitteres. Det er et 
stort indgreb i den unges liv at komme på Safehouse, og derfor er det 
afgørende, at den telefoniske visitation er så grundig som mulig for at 
afdække, om der er tale om en æresrelateret konflikt, hvor der er behov 
for beskyttelse og en rehabiliterende indsats.

Zahra er udsat for et massivt ydre og indre pres, og forældrene accep-
terer ikke, at hun siger fra. Særligt faderen truer og udsteder flere 
restriktioner. Sammen med Zahra vurderer vi, at hun har behov for et 
ophold på Safehouse. Zahra vælger et dæknavn, som hun skal bruge 
under opholdet og alle lokalitetstjenester bliver lukket ned på hendes 
smartphone og computer. Vores digitale sikkerhedstjekliste gennem-
gås ved ankomst. Politiet kontaktes efter aftale med Zahra. De vide-
regiver en besked til familien om, at Zahra er gået af egen fri vilje, er 
et sikkert sted og ikke ønsker, at de tager kontakt.

Ankomsten til RED Safehouse
På RED Safehouse arbejder vi målrettet med at inddrage den enkelte 
unge i at forholde sig til egne behov, ønsker og mål for fremtiden. I et 
tværfagligt team bestående af en socialrådgiver og en pædagog arbej-
der vi med, at den unge i tiltagende grad får magt over og indflydelse 
på eget liv. I dette arbejde inddrager vi understøttende værktøjer som 
PATRIARK, genogram, psykoedukation, MOD-app m.fl. 

Der afholdes visitationsmøde med fokus på Zahras historie og 
ønsker og mål for fremtiden. Zahras to tildelte kontaktpersoner udfær-
diger en PATRIARK og et Genogram sammen med hende for at afdække 
risikofaktorer og måder at understøtte hendes sikkerhed. Hun bliver 
opmærksom på bestemte geografiske områder, hun skal holde sig fra, 
og mennesker, hun ikke skal have kontakt med foreløbig, for hun har 
svært ved at modstå psykisk pres særlig nu, hvor hun oplever sig meget 
sårbar. Dette gælder også kontakten til hendes søskende, da den gode 
relation kan bruges af forældrene til at overtale hende til at komme 
hjem. Familien respekterer ikke Zahras behov for ikke at blive kontak-
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tet, og derfor vælger hun at skifte nummer og opretter nye profiler på 
de sociale medier.

Sikkerhed og selvstændighed
Tryghed er en forudsætning for, at unge i æresrelaterede konflikter 
kan tage kontrol over eget liv. Her er det afgørende, at den unge først og 
fremmest har sikkerhed og vished for, at hun eller han ikke bliver fun-

PATRIARK, Genogram og Digital Sikkerhedstjekliste
PATRIARK er et evidensbaseret risikovurderingsværktøj, som 
kan anvendes i vurdering af risikoen for fremtidig vold i æresre-
laterede konflikter. Værktøjet giver fagpersonen, der er uddan-
net i at anvende det, overblik over situationen, og hvad der skal 
til for at sikre og opretholde sikkerheden for den truede part 
(ofret). Samtidig giver det anledning til at tale med den unge 
om, hvordan denne passer bedst på sig selv. PATRIARK stiller 
skarpt på tre overordnede faktorer i vurderingen af risiko for 
æresrelateret vold: karakteren af den æresrelaterede vold i den 
givne familie, gerningspersonens risikofaktorer og offerets sår-
barhedsfaktorer (Kropp, Hart & Belfrage, 2017).
Genogram, der anvendes som et supplement til PATRIARK, giver 
et visuelt overblik over familien i tre generationer. Der sættes 
fokus på, hvem der har den formelle og uformelle magt, øvrige 
sårbarhedsfaktorer i familien, gode relationer og geografiske 
områder, der er forbundet med risici koblet til familiemedlem-
mers færden. Genogram er tilpasset RED’s arbejdsmetoder.
Digital Sikkerhedstjekliste angiver alle de faktorer, der kan 
bevirke et sikkerhedsbrist. Det er udarbejdet af RED Safehouse 
på baggrund af erfaring med, hvor disse brister typisk opstår, 
og er under løbende revidering, da den digitale verden konstant 
ændrer sig. Det drejer sig om indstillinger på smartphone og 
computer og/eller tablet (lokalitetstjenester, etc.), e-Boks, bank, 
NemID, e-mail, mobile pay, koder, sociale medier, apps etc. 
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det. RED Safehouse ligger på en hemmelig adresse, har alarmer, kamera 
og kollektive sikkerhedsregler. 

Håb for fremtiden er dernæst væsentligt. Vi arbejder rehabiliterende 
i et tværfagligt samarbejde med tydelige mål og delmål inden for en 
tidsramme. Det støtter den unge i at opnå eller genvinde et selvstæn-
digt og meningsfuldt liv. For Zahras vedkommende var det væsentligt 
hurtigt at få hjælp til at opnå skilsmisse og at få lejligheden solgt, så hun 
kunne opnå personlig og økonomisk uafhængighed. 

I løbet af de første par dage efter den unges ankomst gennemfører 
vi en grundig visitation. Sammen med den unge tager vi stilling til den 
unges behov og mål for fremtiden, og vi udarbejder en prioriteret liste 
med alle de praktiske tiltag, der skal sættes i gang. Listen kan indeholde 
mange forskelligartede tiltag afhængigt af de problematikker, den unge 
kommer med: kontakt til den unges kommune, sikring af en indtægt, 
fremskaffelse af mistede identitetspapirer, overblik over mulig gæld og 
plan for afvikling af denne, nyt NemID, skift af bank og mobilabon-
nement, ansøgninger om tøj eller politibeskyttelse ved afhentning af 
eget tøj, overfaldsalarm, hjælp til skilsmisse, lægehjælp, psykologfor-
løb, skoleskift, jobsøgning etc.

Skyld og skam

Zahra kan ikke fastholde sit arbejde, som ligger i den anden ende af 
landet, og må i første omgang søge uddannelseshjælp for at få en ind-
tægt. Hun deltager i dagsprogrammet på RED Safehouse, frem til hun 
to måneder efter sin ankomst finder et nyt job svarende til det, hun 
gav afkald på, da hun tog hjemmefra. Hun får hjælp til at opsøge 
advokatbistand for at sætte skilsmisseprocessen og salg af lejligheden 
i gang. Som konsekvens må familien flytte til en lejet lejlighed. Det er 
et stort pres for Zahra, der føler et ansvar for familiens velbefindende 
særligt for sine yngre søskende, der risikerer nye skoleskift i forbin-
delse med flytning. Skyldfølelse fylder meget, og det er en stor udfor-
dring for Zahra at give sig selv lov til at have ønsker for eget liv, at bo 
i egen bolig og forsørge sig selv, når dette går imod familiens umid-
delbare behov og vilje. Dette dilemma tages op i de jævnlige samtaler 
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med hendes kontaktpersoner, og hun får tilbudt et psykologforløb via 
RED Rådgivning, hvor der kan skabes mere plads til samtale omkring 
de svære følelser, dilemmaet vækker hos hende. 

Det er vores erfaring, at hovedparten af de unge på RED Safehouse 
kæmper med skyld og skam. Når skylden internaliseres, fylder skam-
men og følelsen af at være forkert, og det kan være en kilde til angst og 
isolation. Mange har svært ved at sove om natten, fordi de er plaget af 
bekymringstanker, flashbacks og mareridt. 

RED Safehouse har en psykolog tilknyttet, som screener de unge få 
uger efter ankomst. I 2018 var resultaterne af screeningerne, at 87 % 
af de unge havde symptomer på PTSD, heraf havde 79 % alle sympto-
merne på PTSD. Alle på nær en af de testede havde symptomer på akut 
traumatisering. 33 % havde symptomer på svær grad af depression, og 
25 % havde moderate symptomer på depression.

Psykoedukation er væsentligt for, at den unge får en forståelse af sig 
selv, egne reaktionsmønstre og påvirkning fra udefrakommende møn-
stre og kan lære at regulere egne reaktioner og opnå mere kropslig ro. 
Derfor er det vigtigt, at han eller hun tilegner sig beroligende metoder, 
der kan imødekomme krop og psyke i alarmberedskab og give en for-
ståelse af hjernens alarmsystem – kæmp, flygt eller frys. En bredere 
forståelse af dynamikker i en æresrelateret konflikt kan være psykoe-
dukerende for den unge og fratage noget af skyldfølelsen, fordi det kan 
hjælpe dem til at se, at det i højere grad er mønstre frem for personer, 
der er forkerte. At få en forståelse af, hvilke klassiske mønstre der bru-
ges af familiemedlemmerne for at lokke, presse eller true den unge til-
bage igen, kan have en forebyggende virkning på den unges sårbarhed 
over for dette. For eksempel presser forældre ofte den unge med falske 
historier om, at et familiemedlem er blevet akut syg grundet konflikten; 
det er reglen frem for undtagelsen, at vi ringer forgæves til det hospital, 
hvor familiemedlemmet efter sigende skulle være indlagt.

Zahra har svært ved nætterne, fordi alle hendes bekymringstanker 
melder sig, når hun skal sove. Sommetider får hun en fornemmelse af, 
at kroppen er ved at forsvinde, og en angstfølelse overmander hende. 
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Hun finder ud af, at det er en hjælp for hende at gå ned til nattevag-
ten, når hun mærker begyndende tab af kropsfornemmelse. Natte-
vagten er traumepædagog og hjælper hende jævnligt med at forblive 
til stede i egen krop. Det har en god indvirkning på Zahra ikke at være 
alene, men også at rulle en nopret trækugle under de bare fødder, 
klappe sig selv på kroppen og få hjælp til at trække vejret i et roligt 
tempo. Det er afgørende for Zahra at få en nogenlunde nattesøvn, så 
hun kan hænge sammen på sit nye arbejde. 

Selvstændighed og identitet

Zahras kontaktpersoner oplever hende som ansvarlig og selvstændig i 
at fastholde egen sikkerhed og forpligtelser, så efter et par måneders 
ophold taler de med hende om muligheden for at flytte i en af RED’s 
overgangsboliger. En overgangsbolig vil give hende en større frihed til 
at indrette sig efter hendes egne behov uden helt så mange sikker-
hedsforanstaltninger. Det betyder blandt andet, at hun kan invitere 
venner på besøg, kan genoptage eget navn og historie, hvis hun ønsker, 
og at hun ikke i så høj grad er forpligtet på fællesskabet, hvad angår 
måltider, rengøring og hjemkomsttidspunkter. 

Begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (Antonovsky, 2000) 
er væsentlige begreber for at opretholde sikkerhed og opdyrke selv-
stændighed. Derfor er det væsentligt, at de værktøjer, vi anvender på 
RED Safehouse, er begribelige og brugbare for den enkelte unge. For-
målet er, at den unge opnår en større forståelse af sig selv og sin egen 
situation. Den støtte, den unge modtager af det professionelle perso-
nale, til at arbejde med egne behov, ønsker og mål skal doseres i forhold 
til den unges ressourcer. Den unge skal hele tiden opleve sig udfordret 
til at tage aktivt del i eget liv, men heller ikke udfordres over evne, så 
det bliver uhåndterbart. 

Den unges kontaktpersoner holder udviklingsmøde en gang om 
måneden med den unge, hvor de gør status, justerer mål og opdaterer 
handleplanen. De unges ressourcer kan variere meget afhængigt af deres 
baggrund, og hvor de er i eget forløb. Ofte gennemløber de flere faser i 
deres tid på RED Safehouse og har selvsagt ikke mulighed for at mobi-
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lisere samme ressourcer i den fase, hvor de oplever sig væltet omkuld, 
som når de har genvundet fodfæste. Det er afgørende, at den unge ople-
ver meningsfuldhed, ellers kan egne kræfter være svære at mobilisere. 
Derfor arbejder vi med, at den unge definerer, hvad de oplever væsent-
ligt for sig selv, samtidig med at de udefrakommende krav gøres tydelige 
som en del af det, der skal handles på, hvis det væsentlige skal opnås. 

På samme måde er det afgørende for den unges trivsel at opleve sig 
set og værdsat og være en del af et socialt fællesskab. Vi lægger vægt på 
relationen til kontaktpersonerne. Socialrådgiverne er der i dagtimerne 
og en aften om ugen. De er let tilgængelige ved behov for samtale, eller 
hvis der opstår noget akut, der kræver handling. På RED Safehouse 
står pædagogerne for dagsprogrammet, som består af motion, prakti-
ske opgaver, undervisning i diverse emner om individ og samfund samt 
ture ud af huset. De unge, der ikke har job eller er under uddannelse, 
deltager. Derudover er pædagogerne sammen med de unge om aftenen 
og i weekenderne. Der er praktiske opgaver på RED Safehouse, som alle 
unge skal tage del i, så som rengøring, oprydning og madlavning. For 
nogle er det en mulighed for at udfolde deres evner, og for andre en 
mulighed for at tilegne sig nye kompetencer. Vi arbejder med at hjælpe 
den unge til at få øje på egne ressourcer og på, at de er en del af et fæl-
lesskab, der har behov for dem. Vi støtter dem i at fastholde et sundt 
netværk og opdyrke nye venskaber.

Nogle unge rammes på egen identitetsfølelse, når de kommer til 
RED Safehouse, fordi afstanden til det, de tidligere har været en del af, 
og som har defineret deres liv, kan skabe et tomrum. Samtidig kan det 
på grund af sikkerhedshensynet være svært at danne nye bærende rela-
tioner. Andre oplever en frihed til at eksperimentere med egen identitet 
og finder nye nære relationer på Safehouse. Med dialog og narrative 
metoder arbejder vi med, at den unge forholder sig til egne værdier og 
selvforståelse. 

Fire måneder efter ankomsten til RED Safehouse flytter Zahra i et 
kollegieværelse i en af RED’s overgangsboliger. Hun deler køkken, bad 
og opholdsrum med de øvrige unge på kollegiet. Under opholdet på 
Safehouse øvede hun sig i beroligende metoder, når natlige bekym-
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ringstanker sætter ind, og i det store hele føler hun sig ikke længere 
magtesløs om natten. Enkelte gange har hun oplevet en snigende 
angst. Så har hun ringet og snakket med nattevagten på Safehouse. 
 Da Zahra har boet i overgangsboligen i tre måneder, begynder hun 
så småt at tænke på at flytte i egen lejlighed. Da lejligheden, hvor 
familien boede, blev sat til salg, blev Zahra igen hårdt ramt af skyld-
følelse og havde stort behov for regelmæssige samtaler med sin kon-
taktperson. Lejligheden er nu solgt, og pengene er blevet frigjort. Hun 
er blevet islamisk skilt fra sin mand, men opretholder dæknavn og 
dækhistorie for at undgå, at hun bliver fundet af familien. Ved udflyt-
ning til egen bolig er hun blevet vejledt i at få ”høj vejkode”, som er en 
ekstra adressebeskyttelse, hun kan oprette hos politiet.
 Zahra er begyndt at få lidt telefonisk kontakt med familien på hen-
des initiativ og præmisser. Hun gør klart inden samtalens begyndelse, 
at hun ikke ønsker at blive presset på nogen måder, ellers lægger hun 
på. Hun ringer med ukendt nummer. Hun taler med RED Rådgivning 
om muligheder for hjælp til mægling for på sigt at kunne skabe ram-
mer for at møde familien. Efter udflytning til egen bolig ønsker Zahra 
et halvt års efterværn fra RED som en ekstra tryghed. Her får hun 
mulighed for løbende kontakt og tre besøg i egen bolig med fokus på 
sejre og udfordringer ved at etablere sig selvstændigt. 

Zahras historie afspejler et forløb, der er forholdsvis hurtigt og lineært. 
Andre kan have længere og mere cirkulære forløb eller flere afbrudte 
ophold. Zahra kom til Safehouse med en høj grad af modenhed og 
evnede at omsætte den støtte, råd og vejledning, hun modtog. Konse-
kvenserne af volden kan dog have et langt efterspil. Skamfølelsen kan 
være svær at ryste af sig og har en tendens til at skabe isolation og 
ensomhed. Det tager tid at danne nye bærende relationer, og det er ikke 
alle, der har mulighed for at genetablere en kontakt med egen familie.

Vi understreger over for de unge, når de er flyttet ud, at hvis de 
får behov for det, kan de henvende sig til RED Center hele døgnet. Vi 
arbejder målrettet på at støtte dem i at fastholde sikkerhed og selvstæn-
dighed i et omfang, som gør det muligt for dem at træffe egne valg for, 
hvordan de ønsker at leve deres liv.
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Kapitel 15

At vokse op i skyggen af 
vold: Konsekvenser for  
børn
Af Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Vold i familien antager mange forskellige former og kan påvirke børn på 
forskellige måder og i forskellig grad. Det kan føre til alvorlige og varige 
skader, at børn ikke har et trygt miljø at udvikle sig i. Det er ikke kun den 
mor eller far, der bliver mishandlet, som er offer for vold i familien. De børn, 
som på den ene eller den anden måde vokser op med vold i deres familie, er 
også voldsofre. 
 Dette kapitel indeholder en præsentation af de vigtigste resultater af 
en registerbaseret undersøgelse af børn, der oplever indirekte fysisk vold i 
hjemmet.16 Blandt andet er disse spørgsmål blevet undersøgt: Hvor mange 
børn oplever indirekte vold i hjemmet? Hvor stor en andel af disse er også 
selv ofre for direkte vold? Hvilke risikofaktorer er forbundet med, at et barn 
oplever indirekte vold i familien? Og hvilke konsekvenser har indirekte vold 
for børn og unge, der oplever den?

Den registerbaserede undersøgelse af børn, der oplever indirekte fysisk 
vold i hjemmet (Lyk-Jensen m.fl., 2017), er den første af sin slags i 
Danmark. Tidligere undersøgelser af børn og vold har især haft fokus 
på direkte fysisk vold mod børn, hvor barnet bliver slået, rusket eller 
sparket af en forælder (Oldrup m.fl.,  2016). En kvalitativ etnografisk 
undersøgelse analyserer børns komplekse følelser, når de flytter på kri-

16  Undersøgelsen var bestilt af Mødrehjælpen med finansiering fra Egmont Fon-
den. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udgivet et notatet på 
baggrund af registerundersøgelsen.
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secenter med mor (Henze-Pedersen, 2020), men fokuserer dog ikke på, 
hvilken betydning børnenes oplevelser af direkte eller indirekte vold 
har for disse følelser. 

Af de få tidligere undersøgelser af vold i familien, der findes, baserer 
en væsentlig del sig på casestudier eller spørgeskemadata og er der-
for ikke nødvendigvis repræsentative. Der er også kun få kvantitative 
undersøgelser, der beskæftiger sig med indirekte vold, og viden om 
både omfanget og konsekvenserne af indirekte vold mod børn er derfor 
mangelfuld i Danmark. 

Denne registerundersøgelse rummer den første danske måling af 
konse kvenserne af, at børn oplever indirekte fysisk vold i familien på 
en lang række områder, såsom psykiske lidelser som angst, depression 
og PTSD, samt konsekvenser af indirekte vold for omfanget af forebyg-
gende foranstaltninger og for anbringelser. Undersøgelsen måler også 
konsekvenser for børnenes trivsel og skoleresultater. Resultaterne viser 
store personlige konsekvenser for disse børn på en lang række områder, 
herunder socialt, sundhedsmæssigt og i skolen både fagligt og trivsels-
mæssigt. I denne gennemgang af registerundersøgelsen er der fokus på 
to aspekter: for det første et registerbaseret estimat af andelen af børn, 
der oplever indirekte fysisk vold i familien i Danmark, og for det andet 
en sammenligning af resultaterne med tidligere fund på området i Dan-
mark.

Hvordan har vi undersøgt vold?
På baggrund af registeroplysninger har vi beregnet det antal børn, der 
oplever vold i familien, og undersøgt de forhold, som enten øger sand-
synligheden for at opleve vold i familien (risikofaktorer) eller mindsker 
den (beskyttelsesfaktorer).

I litteraturen er der konsensus om, at voldspåvirkningen er stærk 
allerede på et meget tidligt tidspunkt i barnets liv (Øverlien,  2012). 
Derfor har vi undersøgt konsekvenserne af vold ved at sammenligne 
børn, der oplever vold i familien i alderen nul til otte år, med grupper 
af jævnaldrende børn, hvor forældrene har samme voldshistorik inden 
barnets fødsel (fra to år før moderens graviditet), men som ikke oplever 
vold i familien i alderen nul til otte år (kontrolgruppe) (se Lyk-Jensen 
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m.fl. 2017, for yderligere detaljer). Konsekvenser er målt, fra barnet er 
ni år (f.eks. skoleresultater), og op til barnet fylder 15 år.

For at kunne identificere konsekvenserne af indirekte vold er det 
nødvendigt at vide, hvordan det ville være gået barnet, hvis det ikke 
havde oplevet indirekte vold. Men enten oplever barnet vold i familien, 
eller også gør det ikke – med andre ord kan vi ikke observere det kon-
trafaktiske udfald. For at håndtere denne grundlæggende udfordring 
konstruerede vi en kontrolgruppe ved hjælp af statistisk matching. Det 
vil sige, at for hvert barn, der oplever vold, fandt vi et barn, der havde 
lige så stor prædikteret risiko (lignende baggrundskarakteristika) for at 
opleve vold, men som ikke gjorde det.

Kontrolgruppen sikrer, at den effekt, der findes hos børn, der ople-
ver indirekte vold, udelukkende skyldes indirekte vold og dermed ikke 
er en effekt, der ville være opstået alligevel. Figur 15.1 illustrerer under-
søgelsens design.

Resultaterne er robuste over for alternative måder at identificere vold 
i familien på, og vi matchede børn i forhold til familiens voldshistorik for 
at dæmme op for eventuel bias. Desuden kobler undersøgelsen mange 
forskellige registeroplysninger om både børnene og forældrene og mat-
cher derfor på flere karakteristika end tidligere registerundersøgelser 

Figur 15 .1 . Undersøgelsens design

Familiens voldshistorik består af fire forskellige grupper af forældre, afhængigt af om forældre 
er registreret eller ej i forbindelse med voldhændelser to år før moderens graviditet eller under 
moderens graviditet. Undersøgelsen matcher børn i forhold til familiens voldhistorik.

Familiens voldshistorik Registreret indirekte vold Udfaldsmål/ 
konsekvensermåling

Forældre registreret med vold

ja/nej Ja/nej

0 år2 år før graviditet 9 år8 år 15 år
barnets alder

F .eks . skoleresultater; anbringelserJa: Børn har oplevet indirekte vold
Nej: Kontrolgruppen

graviditet
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af konsekvenserne af vold for moderen (Helweg-Larsen m.fl.,  2010). 
Eksempelvis har vi her inkluderet variable som moderens uddannelse, 
hendes psykiske og fysiske helbred, hendes etnicitet og hendes hus-
standsindkomst. Således har vi forsøgt at dæmme op for potentiel bias, 
introduceret af faktorer, der ikke kan observeres (Rosenbaum, 2002) 
såsom morens ”styrke og mod” til at forlade faren efter fødsel. 

For at identificere børn, der oplever vold i familien, så vi på oplys-
ninger om børnenes forældre på baggrund af registerdata. Som det 
fremgår af boksen på side 268, er der både fordele og ulemper ved at 
anvende registerdata til at undersøge vold i familien. En række registre 
er blevet brugt til at oplyse om barnets og familiens socioøkonomiske 
baggrund, og konsekvenser målte vi ud fra registre og ved hjælp af de 
nationale trivselsmålinger og de nationale tests i dansk og matematik 
samt 9. klasses afgangsprøver i folkeskolen. 

Vores fokus var på vold, som vedrører barnets biologiske forældre, 
og vi antog, at såfremt barnets forældre er voldsofre eller voldsudøvere, 
vil barnet i en eller anden grad opleve volden. For eksempel viser under-
søgelser af børn af kvinder på krisecentre, at stort set alle børnene har 
bevidnet voldshændelserne i familien (Christensen,  1990). Børn kan 
bevidst eller ubevidst være vidne til de fysiske og psykiske resultater af 
vold mod forældre eller værger såsom stress, gråd og blå mærker (Edle-
son m.fl., 2007; Edleson m.fl., 2008). 

De to offentlige registre Landspatientregistret (LPR) og Kriminal-
registret over sigtelser (KRSI) benyttede vi til identifikation af foræl-
drenes voldshændelser. Vold begået mod en forælder fremgår af LPR, 
såfremt der er taget kontakt til en skadestue for behandling, og vold 
er angivet som skadesårsag. Vold begået af forældre fremgår af Krimi-
nalregistret, såfremt der rejses sigtelse i en sag om en personfarlig for-
brydelse eller seksualforbrydelse. Med disse registre er det især fysisk 
vold, vi kan identificere. Der er et relativt lille overlap mellem volds-
hændelser, der registreres i LPR henholdsvis KRSI (Helweg-Larsen & 
Kruse, 2004), og undersøgelser af vold viser, at der tit er mørketal på 
det område (Christoffersen, 2010; Helweg-Larsen & Kruse, 2012). Der-
for har vi kombineret LPR-oplysninger med KRSI-oplysninger for at 
indfange et væsentligt større udsnit af voldshændelser. 
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Om underrapporteringen af vold på baggrund af registre ved vi, at 
voldsofre i over halvdelen af alle tilfælde undlader at anmelde volden 
(Balvig m.fl. 2013: 82). Voldsramte kvinder vil ofte tøve længe, inden 
de anmelder vold, og anmeldt vold fører ikke altid til sigtelse. Der skal 
endvidere relativt megen skade til, før voldsofre henvender sig på en 
skadestue. Selv når den voldsramte opsøger skadestue, vil eksempel-
vis mødre, der udsættes for partnervold, ikke nødvendigvis oplyse om 
årsagen til skaderne (Helweg-Larsen & Kruse, 2004). Det kan være, at 
de vil beskytte deres partner, eller det kan være, at de skammer sig og 
vil skjule forholdet. Dog er det vigtigt at understrege, at underrapporte-
ring af vold ikke nødvendigvis kun er et problem for registerdata, men 
også findes i de andre typer data.

Om måling af vold i registerdata 
Det er ikke entydigt, hvordan vold i familien kan måles i regi-
sterdata. Vores antagelse var, at barnet har oplevet vold i fami-
lien, hvis mindst én af forældrene har været involveret i mindst 
én registreret voldshændelse, som fandt sted i løbet af barnets 
første otte leveår, det vil sige, inden barnet fylder ni år. Forældre 
kan være registreret med en voldshændelse, hvis barnets mor 
og/eller far er sigtet for personfarlig kriminalitet, eller hvis bar-
nets mor har opsøgt en skadestue for at blive behandlet for ska-
der forårsaget af vold. Familier, hvor kun far er registreret med 
vold på en skadestue, udelades af definitionen. Det skyldes, at 
den vold, mænd er ofre for, sjældent er partnervold, men begås 
uden for hjemmet og som oftest af en ukendt gerningsmand, 
mens offeret i 95 % af tilfældene med partnervold er en kvinde 
(Balvig m.fl., 2013).
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Omfang, risikofaktorer og konsekvenser af indirekte vold blandt 
børn i Danmark
Andel af børn udsat for indirekte fysisk vold
Registerundersøgelsen viser, at 5,3 % af alle danske børn vokser op i 
familier, som er registreret med én eller flere voldsepisoder, inden bar-
net fylder otte år. Og knap 3 % af alle danske børn oplever vold mere 
end én gang i løbet af den 11-årige periode, hvor vi har fulgt børnene 
og deres forældre. Det svarer til, at der i gennemsnit i hver skoleklasse 
sidder mindst ét barn, der har oplevet vold i familien, og hvert andet af 
disse børn har oplevet vold gentagne gange.

Tidligere danske undersøgelser finder, at børn af kvinder, som er 

Fordele og ulemper ved at anvende registerdata
Fordele
 � Registerdata omfatter alle individer i Danmark, det vil sige 

totalpopulationer, og har intet bortfald.
 � Registerdata undgår problemer med selektion i forhold til 

deltagelse og frafald eller fejlkilder i forhold til at tidsfæste 
hændelser (recall bias).

 � Mange forskellige registeroplysninger kan kobles sammen og 
belyse mange forskellige aspekter ved de voldsramte familier 
og deres børn

 � Hændelser kan tidsfæstes præcist og foregår uafhængigt af 
barnet. Registerdata har derfor oplysninger om voldsepiso-
der, som fandt sted, da barnet var spædbarn.

Ulemper
 � Det er ikke alle typer vold, der fremgår af registrene. Psykisk 

vold registreres ikke endnu, men bliver en del af datagrund-
laget, efter at psykisk vold også er blevet kriminaliseret i 2019 
(LOV nr. 329).

 � Voldshændelser fremgår kun af registrene, når hændelsen 
fører til skadestueregistrering eller sigtelse (underregistre-
ring). 
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udsat for vold, er involveret i knap 2.000 besøg på kvindekrisecentre 
(Børjossen,  2009; Helweg-Larsen & Frederiksen,  2007; Helweg-Lar-
sen,  2012). Men som vores undersøgelse viser, er gruppen af børn i 
Danmark, som oplever indirekte vold i familien, væsentligt større end 
gruppen af børn, som kommer på kvindekrisecenter med deres mødre.

Et tidligere registerbaseret estimat fra sygehusenes diagnosticerin-
ger af mødre finder, at 1,4 promille af en fødselsårgang må forventes at 
blive udsat for, at én af forældrene behandles på en skadestue som følge 
af fysisk mishandling fra den anden forælder (Christoffersen,  2010). 
Vores estimat er større, idet vi kombinerede flere registre og derfor ind-
fangede et større udsnit af voldhændelser. Danske spørgeskemaestima-
ter af indirekte vold mod børn finder, at for 19 % af de danske børn, som 
har oplevet mindst et samlivsbrud, var mishandling af barnets mor en 
medvirkende årsag til bruddet (Christensen 2006). 

Generelt fanger andre tidligere spørgeskemaestimater af indirekte 
vold mindre grov vold, som vores undersøgelse ikke kan få oplyst fra 
sundheds- og kriminalregistre. Dog er vores registerbaserede estimat 
meget tæt på resultater fra Oldrup m.fl. (2016). Oldrup m.fl. (2016), 
Helweg-Larsen m.fl. (2009) og Korzen m.fl. (2010) bruger landsdæk-
kende og repræsentative spørgeskemaundersøgelser af elever. Her 
er børn blevet spurgt om handlinger eller oplevelser, som har fundet 
sted inden for de seneste 12 måneder. Derfor er det sandsynligt, at 
flere børn har oplevet vold, der ligger tidligere i barndommen. Oldrup 
m.fl. (2016) finder, at 4 % af elever i 8. klasse har oplevet voldsomme 
handlinger mellem de voksne i hjemmet, mens en undersøgelse fra 
LG Insight (2009) finder, at 17 % af børn og unge på 5.-9. klassetrin i 
Københavns Kommunes folkeskoler på et tidspunkt i løbet af opvæk-
sten har oplevet, at andre i familien er blevet udsat for vold – heraf 12 
% inden for de seneste 12 måneder. Dette højere tal skal ses i lyset af, 
at de københavnske folkeskoler i forhold til folkeskolerne i resten af 
landet er præget af en overrepræsentation af børn fra familier med lav 
socioøkonomisk status. 

Vores undersøgelse viser desuden, at 2,5 % af de børn i alderen nul-
otte år, der oplever indirekte vold i familien, også selv bliver udsat for 
vold af en karakter, der kræver skadestuebehandling. Overlappet mel-
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lem direkte og indirekte vold i familien er begrænset, når vi måler det 
på baggrund af registre. 

Risikofaktorer og beskyttende faktorer under opvæksten i en familie 
med vold

Der er tydelig sammenhæng mellem familiens forudgående voldshisto-
rik, og om børn oplever vold i alderen nul-otte år. Børn med forældre, 
som er registreret med vold før og under moderens graviditet, har otte 
gange så stor risiko for at opleve vold i familien sammenlignet med børn 
fra familier, som ikke er registreret med vold før og under moderens 
graviditet. 

Andre risikofaktorer er blandt andet forældres domme for ikkeper-
sonfarlig kriminalitet, lav indkomst, at forældrene modtager sociale 
ydelser og forældrenes fysiske og psykiske helbred. Faktorer, som ser 
ud til at beskytte børn mod at opleve vold i familien, er forældre med 
en uddannelse ud over grundskolen, og forældre, der deler husstand, 
året inden barnet fødes. Oldrup m.fl. (2016) finder også, at forældres 
uddannelse kan være en beskyttende faktor i forhold til at opleve vold 
hjemme. 

Registerundersøgelsen finder desuden, at familierne med registreret 
vold har flere børn end familierne uden registreret vold, og at foræl-
drene er yngre, når de får børnene. Det stemmer overens med de fund, 
Jacobsen (2010) og Helweg-Larsen m.fl. (2010) gør i deres undersøgel-
ser af voldsramte kvinder.

Alt i alt er der signifikante sammenhænge mellem forældrenes socio-
økonomiske forhold, inden barnet kommer til verden, og barnets risiko 
for at opleve vold i familien.

Konsekvenser af at vokse op i en familie med vold
De stærkeste effekter af indirekte vold finder vi på anbringelser og fore-
byggende foranstaltninger. Børn, der oplever vold i familien, bliver i 
højere grad end børn i kontrolgruppen anbragt uden for hjemmet eller 
tildelt forebyggende foranstaltninger. Det resultat viser, at børn, der 
oplever indirekte vold i familien, er meget udsatte.

Når vi måler på børnenes mentale sundhed, finder vi, at børn, som 
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oplever indirekte vold, i højere grad (halvanden gang så ofte) bliver 
diagnosticeret med PTSD end kontrolgruppen. Derimod finder vi ikke 
effekter på risikoen for at få stillet diagnoserne angst og depression.

I den internationale litteratur har få studier undersøgt konsekven-
ser for børns faglige præstationer. Et af dem er Peek-Asa m.fl. (2007), 
der undersøger, hvordan det påvirker børnenes skoleresultater at være 
vidne til vold i hjemmet. Undersøgelsen er et prospektivt longitudinalt 
kohortestudie udført i et amt i Iowa, USA, der dækker 306 børn i alde-
ren 6 til 17. 

I vores registerundersøgelse af børn i Danmark fandt vi også bety-
delige effekter af indirekte vold på børnenes faglige præstationer i fol-
keskolen samt på deres trivsel og fravær i skolen. Blandt andet så vi på, 
hvordan børn fra voldsramte familier klarer sig i forhold til andre børn 
i den nationale trivselsmåling, ved folkeskolens 9. klasseprøver og i de 
nationale test; det er første gang, at nationale test og trivselsmålinger 
undersøges i relation til børn, der har oplevet vold i familien. Den nati-
onale trivselsmåling, der er obligatorisk for folkeskoleelever, undersø-
ger børnenes trivsel på en række parametre: social trivsel, faglig trivsel, 
støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden i klasseværel-
set. I vores analyse bruger vi børnenes trivselsscore som en tilnærmelse 
af adfærdsmæssige problemer samt sociale problemer og koncentrati-
onsproblemer. De nationale test viser elevernes faglige færdigheder i 
forskellige fag i folkeskolen. 

Resultaterne viser, at børn, der oplever vold i familien, har lavere 
trivsel end kontrolgruppen og mere fravær. I fordelingen af den gene-
relle trivselsscore for samtlige børn, der deltog i målingen, ligger kon-
trolgruppens gennemsnitsscore i den 38. percentil, mens børn, der 
oplever vold i familien, havner i den 36. percentil. Begge grupper trives 
ringere end medianbarnet (50. percentil). Vores analyse viser også, at 
effekten af indirekte vold er større på fravær end på trivsel. Det gen-
nemsnitlige samlede fravær i 7.-9. klasse er 7,1 dage højere for børn, 
der oplever vold i familien (83. percentil), i forhold til kontrolgruppen 
(78. percentil). Begge grupper har højere fravær end gennemsnitsbar-
net (henholdsvis 18,9 og 11,8 ekstra dage).

Undersøgelsen viser også, at børn, der oplever vold i familien, præ-
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sterer lavere i skolen. Ved folkeskolens 9. klasseprøver i matematik er 
disse børns prøveresultater et halvt karakterpoint lavere i forhold til 
kontrolgruppen og næsten 2 karakterpoint lavere end det gennemsnit-
lige barn, mens deres resultat forringes med 0,3 karakterpoint i dansk 
(1,4 karakterpoint lavere end det gennemsnitlige barn). 

International viden om konsekvenser for børn af indirekte vold
Formålet med den følgende litteraturgennemgang er at opridse den 
eksisterende viden om konsekvenser af indirekte vold mod børn. Det 
er ikke en systematisk gennemgang af al litteratur på området, men 
jeg fremhæver især internationale studier, der har relevans i forhold 
til resultater af vores registerundersøgelse. Litteraturgennemgangen 
benytter jeg også til at identificere relevante konsekvenser, som ikke 
kan måles i registre. 

Flere internationale studier peger på, at børn fra voldsramte fami-
lier klarer sig dårligere end deres jævnaldrende på en række parametre, 
selvom disse børn ikke selv er direkte udsat for volden. Disse studier 
kan inddeles i to grupper. Den ene gruppe måler konsekvenserne for 
børnenes fysiske eller psykiske helbred, mens den anden gruppe ser på 
udviklingen af børnenes adfærdsmæssige, emotionelle og sociale kom-
petencer, herunder skole. 

Sundhedsmæssige konsekvenser
Følger af vold i familien kan være alt fra somatiske til psykiske reak-
tioner, og der er en statistisk sammenhæng mellem vold i familien og 
dårligt selvrapporteret helbred eller risikoadfærd i voksenlivet (Felitti, 
m.fl., 1998; Cater m.fl., 2015).

Fysiske konsekvenser
Der er også negative konsekvenser for barnets vækst og ernæring af 
at opleve vold i familien. Et internationalt litteraturreview rapporterer 
resultater af en række prospektive kohortestudier, som følger udvalgte 
grupper af børn og forældre, og sammenligner, hvordan det går de børn, 
som oplever vold i familien, i forhold til børn, der ikke oplever vold 
(Yount m.fl., 2011). Disse studier bruger spørgeskema-, interview- eller 
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helbredsundersøgelsesdata. På baggrund af disse studier viser Yount 
m.fl. (2011), at vold i familien ofte – og i højere grad end andre typer 
af vold – har langvarige effekter og skadelige virkninger for børn, idet 
vold mod moderen kan være forbundet med nedsat vækst og ernæring 
hos barnet, både under moderens graviditet og i barnets første leveår.

Et longitudinelt eksperiment med gravide kvinder i Bangladesh fin-
der en sammenhæng mellem familiens voldshistorik og børnenes fød-
selsvægt og viser, at børnene i toårsalderen stadig er mindre end deres 
jævnaldrende (Åsling-Monemi m.fl., 2009). 

Børn af de kvinder, hvor volden forsætter efter fødslen, har svæ-
rere ved at tage på (McFarlane & Soeken, 1999). Dog har børn af volds-
ramte kvinder en højere risiko for at blive overvægtige som femårige 
(Boynton-Jarrett m.fl., 2010). Desuden viser både engelske og svenske 
kohortestudier (Montgomery m.fl.,  1997; Peck & Lundberg,  1995), at 
eksponering for familiekonflikter eller familiedisharmoni også har kon-
sekvenser for børnenes højde.

Psykiske konsekvenser
Vold i familien er også med til at påvirke barnets mentale udvikling 
og kan forårsage psykiske lidelser. Børn, der er vidner til overgreb på 
moderen, udviser reaktioner, som minder om reaktioner på psykisk 
mishandling eller posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (Leh-
mann, 1997). Angst og depression er også sygdomme, der hænger sam-
men med vold i familien (Chan & Yeung, 2009), ligesom selvskadende 
adfærd (Cater m.fl., 2015). En metaanalyse konkluderer, at depression 
er lige så udbredt blandt børn, der oplever vold i familien, som blandt 
børn, der selv er udsat for voldelig mishandling (Sternberg m.fl., 2006).

 
Adfærdsmæssige konsekvenser
Børn fra voldsramte familier har også markant flere adfærdsproblemer 
end andre børn. Flere metaanalyser viser, at børn, der oplever indirekte 
vold i familien, har lige så mange adfærdsproblemer som børn, der selv 
er udsat for vold (Kitzman m.fl., 2003; Wolfe m.fl., 2003; Evans m.fl., 
2008). 

Ligeledes er separations- og dødsangst veldokumenteret blandt børn, 
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som vokser op i hjem med vold (Holt m.fl.,  2008). Andre problemer, 
som kan opstå, er ensomhed, manglende glæde, koncentrationsproble-
mer eller søvnproblemer (Skopp m.fl., 2005; Sturge-Apple m.fl., 2006). 

Disse børn har desuden en lavere studiemotivation og oplever kon-
centrationsproblemer (Christensen, 1988; Chan & Yeung, 2009). Der-
udover betyder manglen på adfærdsmæssige og sociale kompetencer, 
at børnene bruger aggressive strategier til at løse problemer med deres 
jævnaldrende kammerater i skolen (Sudermann & Jaffe, 1999). 

Der findes også en korrelation mellem voldseksponering hos min-
dre børn og forøget aggressivitet, hyperaktivitet og eksternalisering af 
problemer (Paterson m.fl., 2008). Voldsoplevelserne svækker børnenes 
evner til at regulere følelser, hvilket fører til mere intense og aggressive 
handlingsstrategier og en højere forekomst af slagsmål og antisocial 
adfærd blandt disse børn (Margolin, 2005). 

Flere undersøgelser viser, at børnenes sociale og relationsmæssige 
problemer kan føre til, at især de mindre børn kan have sværere ved 
at forstå emotionelle udtryk, håndtere komplekse sociale roller, føle 
empati og aflæse sociale situationer (Kitzmann m.fl.,  2003; Margo-
lin, 2005; Sternberg m.fl., 2006; Wolfe m.fl., 2003). Voldseksponering 
i hjemmet påvirker børnenes evner til at danne og vedligeholde relati-
oner til venner og kan også påvirke relationen til fremtidige partnere 
(Wood & Sommers, 2011). 

Som man kan se, viser litteraturen, at konsekvenserne er mangfol-
dige. Selv om det ikke er alle disse konsekvenser, der kan undersøges 
ved hjælp af registerdata, giver danske registre mulighed for at under-
søge mange af dem for hele befolkningen. 

Perspektivering
Når volden rykker ind i barnets nære relationer, skaber det utryghed og 
dårlig trivsel, og barnet bliver indirekte offer for volden. Børn kan tage 
skade af at være til stede, når andre udsættes for vold, især når de impli-
cerede parter er barnets forældre; børn udvikles og trives bedst, når de 
kan vokse op i trygge rammer.

Registerundersøgelsen bidrager til at skabe et vidensgrundlag, som 
blandt andet kan bruges til eventuelle tiltag på området i Danmark. En 
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af de interessante muligheder ved at arbejde med registerdata er, at 
familiens voldhistorik kan følges gennem flere år, før barnet bliver født, 
samt i barnets første leveår. Disse aspekter, der ikke kan undersøges i 
retrospektive studier (interviews eller surveys), er med til at give prak-
tikere vigtige informationer. 

Resultaterne skal læses i lyset af, at undersøgelsen omhandler 
børn, som i forvejen har store sociale udfordringer. På trods af dette 
finder undersøgelsen, at børn, der oplever vold i familien, er endnu 
mere udsatte end kontrolgruppen på en lang række områder, herunder 
socialt, sundhedsmæssigt og i skolen, både fagligt og trivselsmæssigt. 

Derudover kan undersøgelsen ikke udelukke, at børn i kontrolgrup-
pen også har oplevet vold i deres familie, uden at den er blevet registre-
ret. Derfor skal resultaterne læses som en nedre grænse for omfanget 
og konsekvenserne af, at børn oplever vold i familien. 

Opsporing af vold i familien er et komplekst problem, da voldsople-
velser kan give sig til kende på mange måder, blandt andet ved mistriv-
sel i skolen eller forringede faglige præstationer. Dog kan disse proble-
mer også opstå af andre grunde. Resultaterne om risikofaktorer kan 
udnyttes i det eksisterende tværfaglige samarbejde i kommunerne for 
tidligt at opspore børn, der er i risiko for at opleve vold i familien. Lige-
ledes kan resultaterne give anledning til nye samarbejder på tværs af de 
kommunale forvaltninger. 

Kapitlet er også med til at udvide begrebet vold i familien. Børn, der 
oplever vold i familien, er ofre for vold, selvom de ikke oplever direkte 
fysisk eller psykisk vold på deres egen krop og sjæl. Desuden er der et 
lille overlap mellem børn, der oplever indirekte vold i familien, og børn, 
der også er registreret som direkte ofre for denne vold (2,5 %).

Resultater fra anbringelser og forebyggende foranstaltninger indike-
rer, at myndighederne generelt er opmærksomme på familier med regi-
streret vold og kan reagere hensigtsmæssigt og efter loven på børnenes 
situation. Samtidig giver resultaterne anledning til at tro, at et endnu 
mere effektivt og tidligt opsporende og forebyggende socialt arbejde 
kan bidrage til at skabe en bedre tilværelse for børn, der er i risiko for at 
opleve vold i familien. Ligeledes kan flere forebyggende sociale indsat-
ser være med til at mindske de mere langsigtede konsekvenser i form af 
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øget kriminalitet og social udsathed i voksenlivet. Disse mere langsig-
tede konsekvenser er stadigvæk ikke belyst i Danmark. 
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Kapitel 16

”Jeg savner far”: Børns 
 komplekse følelser, når de 
flytter på krisecenter med 
 deres mor
Af Sofie Henze-Pedersen

”Jeg har lidt svært ved at være sur på ham, fordi at jeg savner ham også rig-
tig meget.” Sådan siger 12-årige Frederikke om sin papfar, som har udøvet 
vold mod hendes mor. Citatet illustrerer de komplekse følelser, som børn 
kan opleve i relation til deres nære familierelationer, mens de bor på krise-
center. Det er disse følelser, som er i fokus i dette kapitel. Familien er et af 
de steder, hvor følelser særligt kommer til udtryk. Ved at se på børns følel-
sesliv kan vi få indsigt i de oplevelser og den betydning, som de selv tillægger 
relationen til deres mor og far. I kapitlet står børnenes perspektiver således 
centralt; de belyses gennem et tredelt fokus på følelser: at tale om følelser, 
vise følelser og håndtere følelser.

Når børn flytter på krisecenter med deres mor, bliver deres familieliv 
samtidig delt i to. Børn kan have en tæt relation til voldsudøveren i 
familien, som enten kan være deres biologiske far eller papfar. Derfor 
kan det at flytte på krisecenter med sin mor – og samtidig flytte væk 
fra sin far – være forbundet med mange forskellige følelser for et barn.

På det krisecenter, hvor jeg havde min daglige gang i forbindelse 
med et feltarbejde, var der mange følelser på spil. Der var børn, der var 
lettede over ikke at høre deres mor og far skændes mere, og der var 
børn, der var glade for den tid, de havde sammen med deres mor – men 
der var også børn, der tænkte over, hvad der ville ske med forholdet til 
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deres mor, og fortalte, at de savnede deres far. Følelser er en central del 
af det at være en familie, og ved at fokusere på børns følelsesliv kan vi 
få indsigt i, hvordan børn oplever deres nære familierelationer, mens 
de bor på krisecenter. Denne viden er vigtig for at kunne give børn, der 
oplever vold i familien, den bedste støtte til at bearbejde deres oplevel-
ser og det familieopbrud, som flytning til et krisecenter kan medføre. 
Med afsæt i teori om følelsernes sociologi sætter kapitlet børnenes per-
spektiver i centrum og belyser de komplekse følelser, som børn giver 
udtryk for i relation til deres mor og far.

Børn på krisecenter
Hvert år flytter mellem 1600 og 2000 børn og unge på et dansk krise-
center med deres mor efter at have oplevet vold i hjemmet. Disse børn 
har ofte overværet vold mellem moren og hendes partner – enten bar-
nets biologiske far eller morens nye partner – og nogle børn har også 
selv været udsat for vold. I 2017 havde 27 % af børnene på landets kri-
secentre været udsat for fysisk vold, mens 54 % havde været udsat for 
psykisk vold og 14 % for materiel vold. I de fleste tilfælde var volden 
udøvet af barnets biologiske far (Socialstyrelsen, 2018).

Som beskrevet i kapitel 15 (Lyk-Jensen, 2020) og 17 (Dias et al., 
2020) kan det at opleve vold i hjemmet eller selv blive udsat for vold få 
konsekvenser for barnets udvikling, trivsel og sociale liv – både i barn-
dommen og i voksenlivet. Her tilbyder landets krisecentre, at barnet og 
moren kan bo i sikkerhed i en periode, samtidig med at moren modta-
ger rådgivning, og både barnet og moren gives tilbud om deltagelse i 
målrettede aktiviteter (LOKK, 2018). Aktiviteterne for børnene varie-
rer fra krisecenter til krisecenter, men kan f.eks. være samtaler med en 
børnemedarbejder eller psykolog samt leg eller kreativt samvær med 
andre børn på krisecenteret (LOKK, 2019).

Anden forskning inden for børn, der bor eller har boet på krisecen-
ter, har vist, at børn kan give udtryk for mange forskellige følelser i rela-
tion til deres mor og far (Cater, 2007; Forsberg, 2005; Mullender m.fl., 
2002). Børnenes følelser kan være præget af frygt og bekymring for 
deres egen, søskendes og morens sikkerhed samt angst for, om volden 
vender tilbage (Buckley, Holt & Whelan, 2007). Forholdet til faren kan 

Vold i familien_PD.indd   280Vold i familien_PD.indd   280 18.12.2019   11.0318.12.2019   11.03



281

være præget af ambivalente følelser, der inkluderer negative følelser 
som frygt, hjælpeløshed og skam, men også positive følelser som savn 
og gode minder (Buckley m.fl., 2007; Cater, 2007; Forsberg, 2005; 
Mullender m.fl., 2002). Derudover kan børnene føle sig fanget mellem 
forældrene, og de kan også opleve, at faren har talt nedværdigende om 
morens kompetencer som forælder (Buckley m.fl., 2007; Pernebo & 
Almqvist, 2017). Disse tidligere studier er baseret på interview og bely-
ser således den måde, som børn taler om følelser på. I dette kapitel kom-
bineres interview med materiale fra et feltarbejde på et krisecenter, som 
gør det muligt at supplere den eksisterende viden om, hvordan børn 
taler om følelser, med viden om, hvordan børn også praktiserer disse 
følelser verbalt og nonverbalt i dagligdagen. Denne viden kan hjælpe 
os til at forså, hvordan børn gennem verbale og nonverbale praksisser 
skaber, opretholder eller tager afstand fra bestemte familierelationer.

Følelser og familieliv
Kapitlet bygger på teorier fra forskningsfeltet om følelsernes sociologi. 
Følelser er en stor del af menneskers liv. Mennesker mærkes af følelser 
på godt og ondt – både på skelsættende dage i livet og i den almindelige 
dagligdag. Følelser kan få betydning for, hvordan en person opfatter sig 
selv, hvordan andre opfatter personen, hvordan relationer opleves, og 
for det, mennesker gør. Følelser er ikke blot personlige og individuelle, 
men er også en stor del af det samfund, vi lever i. Samfundet er med til 
at definere og legitimere den måde, mennesker føler på, f.eks. såkaldte 
”forbudte følelser”, som opfattes afvigende i samfundets øjne (Bo & 
Jacobsen, 2017). Det er disse fænomener og dynamikker, som følelser-
nes sociologi beskæftiger sig med.

Følelsernes sociologi er et relativt nyt forskningsfelt, som har været 
i rivende udvikling siden 1970’erne efter det, der betegnes ”den affek-
tive vending”. Her gik man fra en biologisk forståelse af følelser til en 
supplerende forståelse af følelser som sociale fænomener (Olson, McK-
enzie, & Patulny, 2017; Turner & Stets, 2005). Følelser kan studeres på 
forskellige måder. Følelser kan anskues som tilstande, som er et per-
spektiv præget af den biologiske tilgang, hvor følelser ses som indivi-
duelle og bundet til kroppen. Følelser kan også anskues som relationer, 
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hvor følelser skabes i relationen til andre mennesker. Endelig kan følel-
ser forstås som kulturer, hvor følelser ses som fænomener, der er formet 
af den kulturelle kontekst, de udtrykkes i. Inden for den sidste tilgang 
er der særligt fokus på det, der kaldes ”følelsesmæssigt arbejde”, som 
handler om den måde, mennesker håndterer deres følelser på, f.eks. for 
at imødekomme kulturelle forventninger til, hvordan man opfører sig i 
bestemte situationer (Bo & Jacobsen, 2017; Peterson, 2006).

Følelser er en central del af det at være en familie (Erickson & Cot-
tingham, 2014; Morgan, 2011). I familien kommer følelser både til 
udtryk verbalt og nonverbalt, gennem deling af et socialt og fysisk rum, 
omsorgspraksisser, hensyn og kropslige udtryk (Gabb, 2008; Morgan, 
2011). Følelser er det, der kan forbinde mennesker, men også det, der 
kan skubbe mennesker fra hinanden (Turner & Stets, 2005). At se på 
børns følelser er en måde at sætte barnets oplevelser i centrum på. Den 
betydning, som barnet selv tillægger forskellige relationer, kommer til 
udtryk gennem et følelsesperspektiv (Forsberg, 2005). Dette perspektiv 
kan således være en indgangsvinkel til at forstå, hvordan børn oplever 
det at være en familie, efter at de er flyttet på krisecenter. Det er det, der 
er fokus på i dette kapitel, hvor de forskellige måder, som følelser kan 
komme til udtryk på – verbalt, nonverbalt og håndtering af følelser – vil 
være strukturerende for analysen.

Feltarbejde på krisecenter
Kapitlet er baseret på kvalitative data fra et ottemåneders feltarbejde 
på et dansk krisecenter. Feltarbejdet bestod af deltagerobservation. Her 
deltog jeg i familiernes hverdag, f.eks. ved at spise med om aftenen, 
lege med børnene om eftermiddagen og se fjernsyn eller spille spil med 
børnene i weekenderne. Denne metode gjorde det muligt at få indblik 
i, hvordan børnenes hverdagsliv udfolder sig på et krisecenter (DeWalt 
& DeWalt, 2002). Derudover gav det længerevarende feltarbejde også 
børnene mulighed for at lære mig at kende i deres eget tempo. Dette 
var med til at skabe en tillidsfuld relation, som muliggjorde et mere 
uformelt samvær med plads til samtaler over spil eller fjernsynskiggeri. 
Disse uformelle samtaler var en vigtig del af dataindsamlingen, da de 
minder om samtaler, børnene har til daglig, modsat et formelt inter-
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view, som kan være en fremmed situation for børnene (Mayall, 2008). 
I alt var 31 børn en del af feltarbejdet. Af disse var halvdelen under seks 
år. I størstedelen af tilfældene (65 %) var det barnets biologiske far, som 
havde udøvet volden.

10 af børnene deltog også i et interview. Disse børn var alle mellem 
6 og 12 år. For alle børnene på nær én var det første gang, de boede på 
et krisecenter. Ved interviewtidspunktet havde en tredjedel boet der i 
mindre end et halvt år, mens en tredjedel havde boet der omkring et 
halvt år, og endelig havde den sidste tredjedel boet der knap et år. Inter-
viewet var struktureret omkring to visuelle øvelser. Den ene bestod af 
en tegning af krisecenteret, hvor barnet beskrev, hvor det var i løbet 
af dagen, hvem det var sammen med, og hvad det lavede. Dette gav 
viden om barnets hverdagsliv og relationer på krisecenteret. Den anden 
øvelse bestod af en tegning af betydningsfulde personer i barnets liv. 
Her placerede barnet de personer, som er en del af dets liv, i fire kon-
centriske cirkler, med de personer, som barnet fandt mest betydnings-
fulde, i den inderste cirkel. Dette gav indsigt i barnets oplevelse af nær-
hed og distance i dets relationer (Bagnoli, 2009; Eldén, 2014).

Den analyse, der præsenteres i kapitlet, koncentrerer sig udeluk-
kende om børnenes følelser i relation til deres mor og far (eller papfar), 
da de udgør barnets primære omsorgspersoner og er centrale aktører i 
den livssituation, som barnet befinder sig i efter at have oplevet vold i 
hjemmet. Flere af børnene fortalte også om følelser i relation til andre 
familiemedlemmer (f.eks. søskende eller bedsteforældre), venner eller 
andre voksne (f.eks. deres skolelærer). Disse er også vigtige relationer 
for barnet, men er ikke en del af analysen her.

Følelsesliv blandt børn på krisecenter
Følelsesliv blandt børn på krisecenter skal forstås i relation til den fami-
liekompleksitet, der kan være forbundet med at vokse op i et hjem præ-
get af vold. For det første kan volden være udøvet af en person, som 
har betydning for barnet. At være en del af en familie og opleve en for-
bundethed er for mange en positiv oplevelse, men for nogle kan denne 
forbundethed også være en byrde. Hvor voksne kan gå fra hinanden, 
kan det være sværere for et barn at slippe ud af et negativt forhold, hvis 
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der er tale om et nært familiemedlem (Smart, 2007). For det andet kan 
volden for nogle børn være en så integreret del af hverdagen og familie-
livet, at de ikke sætter spørgsmålstegn ved den (Forsberg, 2005).

Når barnet flytter på krisecenter med sin mor, kan det derfor akti-
vere forskellige følelser (Øverlien, Jacobsen & Evang, 2009; Selvik & 
Øverlien, 2015). Disse følelser kan være positive og negative samt enty-
dige og modsatrettede – som eksempelvis 9-årige Mikkel fra nærvæ-
rende undersøgelse. Han savner sin far, men er samtidig glad for, at 
faren ikke må komme på krisecenteret. Det forklarer Mikkel sådan: 
”Fordi så kommer de [moren og faren] ikke op at skændes.” For Trille 
på 8 år, er det dog andre følelser, der præger flytningen. Hun fortæller: 
”[At flytte var] ikke sjovt. [Jeg] fik ikke engang lov til at sige farvel [til 
faren].” Trille fortæller videre, at hun efter flytningen ikke så faren så 
ofte, som hun ønskede. På den måde er flytningen også forbundet med 
uretfærdighed for hende.

Som eksemplerne med Mikkel og Trille illustrerer, så kan flytnin-
gen til krisecenteret aktivere forskellige følelser fra savn og lettelse til 
tristhed og en oplevelse af uretfærdighed. Mens børnene bor på krise-
center, kan de opleve at skulle håndtere og bearbejde vanskelige relati-
oner, familieopbrud og oplevelser med vold – og det er inden for denne 
ramme, at børnenes følelsesliv skal forstås. 

De kommende afsnit er struktureret ud fra teorierne om følelsernes 
sociologi og belyser, hvordan børnenes følelsesliv udfolder sig gennem 
tre forskellige måder, som følelser kan udtrykkes på: at tale om følelser 
(verbale følelsesmæssige udtryk), at vise følelser (nonverbale følelses-
mæssige udtryk) og at håndtere følelser (følelsesmæssigt arbejde).

At tale om følelser
Ens familie kan være forbundet med positive følelser såsom kærlighed 
og en forpligtelse over for hinanden, men også negative følelser såsom 
vrede og foragt (Smart, 2007). Som beskrevet ovenfor kan børn, der 
er vokset op i et hjem præget af vold, opleve forskellige former for for-
bundethed. Her kan den måde, som børnene taler om deres mor og far 
på, fortælle os noget om, hvordan de oplever en forbundethed til dem 
(Forsberg, 2005). I dette afsnit ses der nærmere på børnenes følelses-
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tale, der er det følelsesmæssige udtryk, som tidligere forskning primært 
har haft fokus på (Cater, 2010; Forsberg, 2005).

I interviewene gav de fleste børn udtryk for, at deres mor er en vig-
tig person i deres liv. Laura på 9 år siger: ”Hun betyder meget for mig, 
ligesom far [ikke voldsudøveren] gør. Fordi mor har født mig og sådan 
noget.” Trille giver ligeledes udtryk for, at hendes mor er en vigtig per-
son: ”Fordi hun er sød. Og hun giver os slik. Og far [voldsudøveren] 
skælder bare ud. Men han [er] stadigvæk sød.” Nogle af børnene giver 
også udtryk for disse følelser i det daglige på krisecenteret. Et eksempel 
er Elias på 7 år, som en eftermiddag giver sin mor et kram og siger: ”Jeg 
elsker dig.” Ved at italesætte morens betydning og hendes positive sider 
etableres en familierelation mellem barnet og moren. En undersøgelse 
blandt norske børn, der bor på krisecenter, viser, at moren ofte indgår 
som en selvfølgelighed i børnenes fortællinger. Her peger forskerne på, 
at denne selvfølgelighed kan være et udtryk for, at barnet oplever en 
tryghed i relationen til moren (Øverlien m.fl., 2009).

For flere af børnene er faren også vigtig – særligt når der er tale om 
deres biologiske far. Flere af børnene gav i interviewene udtryk for, at 
deres far er lige så betydningsfuld som deres mor. En af dem er Elias, 
som beskriver sin mor og far som lige betydningsfulde. Han fortæller, 
at han og faren leger sammen, og på mit spørgsmål om, hvorfor hans 
far er blandt de personer, der betyder mest for ham, svarer han: ”Fordi 
jeg elsker ham.” Mikkel fortæller også, at hans mor og far betyder lige 
meget. Her fortæller han hvorfor:

Mikkel: [Min mor] fordi hun hjælper mig. Og fordi hun køber ting til 
mig, og fordi hun gerne vil være sammen med mig, og fordi hun gerne 
vil hygge. Og så fordi hun også vil tage med på ferie. […]
Sofie: Ja, den næste du skrev på, det var din far. Hvorfor er han der 
[peger på tegningen]?
Mikkel: Fordi vi næsten altid spillede sammen.

Både Elias og Mikkel placerer deres far i den inderste cirkel. De fortæller 
positivt om faren, og Mikkel fortæller om aktiviteter, som han godt kan 
lide at lave med ham. Hermed italesætter de en tæt relation til faren. 
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Anden forskning har vist, at farens udøvelse af vold ikke er ensbety-
dende med, at barnet forbinder ham med negative følelser (Cater, 2010; 
Forsberg, 2005). Børn kan beskrive fædre på forskellig vis, f.eks. ved 
at fremhæve forskellige typer af fædre (såsom søde og dumme fædre), 
bestemte egenskaber eller farens positive sider. På den måde kan barnet 
adskille faren og volden fra hinanden og fokusere på det gode ved faren 
(Cater, 2010; Cater & Forssell, 2014). Det er dog ikke alle børn, som 
fortæller om positive følelser i relation til den mand, der har udøvet 
volden. Laura beskriver sin papfar således:

Laura: Han er den dummeste, jeg kender. 
Sofie: Hvordan kan det være?
Laura: Han er bare ikke sød over for mor.

Følelser er noget, der kan få betydning for en persons forhold til andre 
personer (Fox, 2015). I Lauras tilfælde er følelsen af papfaren som dum 
med til at skabe afstand til ham og dermed forringe relationen mellem 
de to. I Lauras tilfælde er der tale om hendes papfar og ikke biologiske 
far, hvorimod der i Elias’ og Mikkels tilfælde ovenfor er tale om deres 
biologiske far. I de tilfælde i denne undersøgelse, hvor voldsudøveren er 
barnets biologiske far, taler alle børnene positivt om faren og beskriver 
ham som en vigtig person i deres liv. I de tilfælde, hvor der er tale om 
en papfar, er han derimod ofte ikke en del af barnets nære relationer. 
I den sociologiske familieforskning taler man om, at man kan blive far 
på forskellige måder – enten biologisk eller socialt. Biologiske fædre 
bliver det gennem en biologisk forbundethed til barnet, mens sociale 
fædre bliver det ved at deltage i barnets liv (Dermott, 2008). Analysen i 
dette kapitel peger på, at børnene oplever en stærkere forbundethed til 
den biologiske far end den sociale (pap)far, som nemmere kan skrives 
ud af familiebilledet. Der er dog børn, der kan komme i klemme her. 
En af dem er Frederikke på 12 år. I et interview fortæller hun, hvordan 
hun prøver at balancere sine egne og morens følelser i relation til pap-
faren. Hun fortæller, at hendes mor gerne ville have, at Frederikke har 
de samme meninger om papfaren som hun, hvilket er svært for Frede-
rikke: ”Altså, hun [moren] er jo rigtig sur på ham [papfar], og jeg har 
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lidt svært ved at være sur på ham, fordi at jeg savner ham også rigtig 
meget.” Lidt efter fortæller Frederikke, at hun og papfaren plejede at 
lege sammen og tage på ture, hvilket hun har gode minder om. Det 
peger på, at barnets følelser ikke kun handler om biologiske og sociale 
bånd, men også er forbundet med den kvalitet, som barnet tillægger det 
samvær og de aktiviteter, de har eller har haft sammen. Dette lægger sig 
også op ad nutidige sociologiske forståelser af, hvad en familie er. Her 
er vægten netop på, at familier bør defineres ud fra praksis, det vil sige 
de aktiviteter, som familiemedlemmerne indgår i, og ikke ud fra, om 
personerne deler biologiske eller sociale bånd (Dermott, 2008; Gabb, 
2008; Morgan, 2011).

At vise følelser
Ord er dog kun én måde, som følelser kan udtrykkes på. Mindst lige så 
vigtige er de følelser, der udtrykkes eller vises gennem kropslige udtryk 
og handlinger som ansigtsudtryk, kram, nus og fysisk nærvær. Dette 
afsnit fokuserer på, hvordan børn praktiserer følelser nonverbalt – og 
her kommer børnenes hverdag på krisecenteret til at spille en væsentlig 
rolle.

Hverdagen på et krisecenter er omgivet af en række regler, som er 
sat i værk for at sikre børnenes og mødrenes sikkerhed (LOKK, 2018). 
En af disse regler er, at den person, der har udøvet volden, ikke må 
komme på krisecenteret. For børnene betyder det, at deres far eller pap-
far ikke må opholde sig på krisecenterets område. På trods af at nogle 
børn fortsætter med at have samvær med faren, betyder det derfor, at 
faren i store dele af de fleste børns hverdagsliv er fysisk fraværende. Til 
gengæld tilbringer barnet tid i morens fysiske nærvær, hvor nonverbale 
følelsesmæssige udtryk er en del af dagligdagen. Dette kommer særligt 
til udtryk ved at sidde tæt sammen i sofaen og se fjernsyn, give kram og 
nusse. Et eksempel er Nadiyah på 4 år, som ofte giver sin mor et kram 
og siger: ”Du er min mor,” hvormed hun både udviser og italesætter 
en forbundethed med moren. Theodor på 3 år viser også dagligt denne 
form for nonverbale følelser i relation til sin mor, typisk med kram, 
kys og ved at sætte sig tæt ind til hende, når de ser fjernsyn eller leger. 
En anden måde, som de nonverbale følelser praktiseres på, er i nogle 
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af børnenes ønske om at sove tæt sammen med moren. Flere af fami-
lierne – særligt hvor der er yngre børn – har indrettet deres værelse 
således, at de kan dele seng. Ronja på 5 år fortæller: ”Hvis jeg ikke kan 
sove, så siger min mor, at jeg godt må ligge [hos] hende. Og så gør jeg 
det.” På den måde muliggør den fysiske nærhed til moren, at barnet kan 
skabe en følelsesmæssig forbundethed til hende, mens farens fysiske 
fravær vanskeliggør denne form for nonverbale udtryk. Dette er vigtigt, 
da både de verbale og nonverbale følelsesmæssige udtryk er centrale 
elementer i skabelsen og opretholdelsen af familierelationer (Gabb, 
2008). Forskning viser, at dette særligt er tilfældet for børn. Her peger 
en undersøgelse på, at børns oplevelse af forbundethed er tæt knyttet til 
at tilbringe tid sammen. Her fremhæves vigtigheden af at have ansigt til 
ansigt-kontakt, da det muliggør en form for sanselig og kropslig viden 
om den anden, som er en vigtig del af børns oplevelse og forståelse af 
deres familie (Davies, 2012).

Farens manglende tilstedeværelse betyder, at børnene må finde nye 
måder at praktisere forholdet til faren på. En af disse måder er at ringe 
til ham. Nogle børn har et fast ritual, hvor de ringer til faren, inden de 
skal i seng, mens andre ringer til ham en gang imellem. Her får barnet 
mulighed for at indgå i en relation med faren trods det fysiske fravær. 
Der er nogle følelser, som særligt er forbundet med farens fysiske fra-
vær. Den mest udtalte blandt børnene her er savn. Flere af børnene 
tænker på deres far i det daglige, og nogle taler også om savnet. En af 
dem er 3-årige Jonas. Når Jonas er på krisecenteret, plejer hans mor, 
Kamille, at forklare farens fravær ved at sige, at han er på arbejde. En 
dag står Kamille og taler med en anden mor, Mette, mens deres børn 
leger. På et tidspunkt kommer Jonas hen til hende og spørger: ”Mor, 
hvor min far henne?” Kamille taler videre med Mette, men kort efter 
spørger Jonas igen: ”Mor, hvor min far henne?” ”Han er på arbejde,” 
siger Kamille. ”Jeg savner ham,” siger Jonas, og Kamille svarer: ”Det 
må du også gerne. Det kan jeg godt forstå.” Savn er et følelsesmæssigt 
udtryk, som viser længsel (Petersen & Jacobsen, 2018). Det kan være 
længsel efter en person, en hjemby eller noget tredje, men i dette til-
fælde er der tale om længsel efter faren. Denne længsel er med til at 
pege på barnets oplevelse af faren som betydningsfuld i dets hverdags-
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liv, og savnet udspringer således af hans manglende tilstedeværelse. 
Nogle af børnene giver i det daglige udtryk for, at de savner deres far, 
mens andre kun fortæller om savnet i interviewet. Som vi vil se senere, 
så kan denne manglende italesættelse også være en måde at håndtere 
uønskede følelser på (Bo & Jacobsen, 2017).

På trods af at børnene tilbringer meget tid i morens fysiske nærvær 
på krisecenteret, er der dog enkelte børn, der føler, at moren alligevel 
er fraværende. En af disse er Frederikke. Hun fortæller i et interview, at 
hun på et tidspunkt følte, at hun ville miste kontakten til moren. Hun 
fortæller: ”Jeg havde hørt om nogen, der havde mistet kontakten med 
en af sine forældre. Og så følte jeg bare sådan, at når jeg blev stor, så 
ville jeg ikke være sammen med min mor mere”. Jeg spørger, om hun 
stadig føler sådan, hvortil Frederikke svarer nej. Jeg spørger om, hvad 
der har ændret sig, og Frederikke fortæller, at hun og moren dengang 
ikke lavede noget sammen, da moren ofte blot sad og kiggede lige ud i 
luften: 

”På [det] tidspunkt, der var hun meget … Altså der sad hun meget, 
på en måde, altså ligesom inden hun flyttede [på krisecenter]. Altså, 
bare [og] kiggede ud i luften, og sådan lavede alle mulige ting. Og vi 
var ikke sammen.”

Frederikke har oplevet, at moren i perioder, både før og mens de har 
boet på krisecenteret, har manglet overskud til at lave aktiviteter sam-
men med hende. Dette fik på et tidspunkt betydning for hendes forhold 
til moren. At lave noget sammen fremstår som et centralt element i Fre-
derikkes oplevelse af sine nære familierelationer. Som tidligere beskre-
vet er ”familie” sociologisk set ikke noget, man har, men noget, man gør 
(Dermott, 2008; Gabb, 2008; Morgan, 2011). At lave aktiviteter sam-
men er derfor en vigtig måde, familier skabes og opretholdes på. Der 
er andre børn, der i lighed med Frederikke fortæller, at de laver færre 
ting med deres mor på krisecenteret. En af dem er Mikkel. Vi snakker 
sammen en eftermiddag, hvor han sidder og ser fjernsyn alene, mens 
hans mor er til møde på krisecenteret. Mikkel gad ikke være med til 
mødet. Imens vi ser fjernsyn, kommer der et billede af en strand. Mikkel 
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siger: ”Argh, jeg vil ikke se det!” ”Hvad er det? Er det stranden?” spør-
ger jeg. ”Ja!” svarer Mikkel, og jeg spørger: ”Kan du ikke lide at tage på 
stranden?” ”Jo,” svarer Mikkel og fortsætter: ”Men jeg vil ikke plage min 
mor. Hun har mange ting ... Mange møder her [på krisecenteret].” Her 
udviser Mikkel omsorg for sin mor ved ikke at plage hende, fordi han 
oplever, at hun har meget andet om ørerne. Omsorg er andet end blot 
at tage hånd om andres fysiske og materielle behov. Omsorg er også 
forbundet med følelsesmæssige hensyn, som ligeledes kan være med til 
at skabe og opretholde relationer (García-Sánchez, 2018).

At håndtere følelser
Følelser kan både være ønskede og uønskede – positive og negative 
(Bo & Jacobsen, 2017). Følelser kan præge en persons liv på godt og 
ondt, og nogle kan derfor opleve et behov for at forsøge at styre dem 
(Turner & Stets, 2005). Begrebet følelsesmæssigt arbejde omhandler den 
måde, som personer håndterer deres følelser på. Det kan handle om at 
skjule sine følelser eller ændre dem, så de passer til en bestemt situa-
tion (Erickson & Cottingham, 2014; Peterson, 2006). Dette gælder også 
på krisecenteret, hvor nogle børn giver udtryk for, at de har forskellige 
strategier til at håndtere uønskede følelser.

Amanda er 12 år og bor på krisecenteret med sin mor. Amanda taler 
sjældent om sin papfar, Torben, som har udøvet vold mod både Amanda 
og hendes mor. I et interview fortæller hun om en strategi til at hånd-
tere sine følelser: ”Inde i mit hjerte har jeg sådan nogle bokse med alle 
de personer, jeg kender […] Det er, som om at jeg har nogle bokse, og 
jeg kan lukke ned for dem.” Jeg spørger hende, hvem det er, hun har 
lukket ned for. Hun nævner sin bedstefar, som ikke kan huske hende, 
og Torben. Om Torben fortæller hun:

Amanda: [Jeg har] lukket helt ned for ham.
Sofie: Ja, hvorfor?
Amanda: Det ved jeg ikke. Fordi jeg skal prøve at glemme ham.
Sofie: Hvorfor vil du gerne glemme ham?
Amanda: For at jeg ikke skal græde. For hvis jeg ikke havde lukket ned 
for ham, så havde jeg grædt hele tiden.
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For Amanda medfører det uønskede følelser, der gør hende ked af det, 
hvis hun tænker på Torben. Derfor forsøger hun at glemme ham. For 
børn, som kan have vanskeligt ved at bryde fysisk med en negativ rela-
tion, kan en udvej være at forlade relationen følelsesmæssigt (Smart, 
2007). Amandas udsagn kan ses som et udtryk for dette, hvor hun ska-
ber afstand til Torben ved at lukke ned for følelser relateret til ham. En 
anden, som har valgt ikke at tale om sin far, er Mikkel. Han ser sin far 
med nogle ugers mellemrum, men i dagligdagen på krisecenteret er det 
sjældent, at Mikkel nævner ham. I et interview fortæller Mikkel, at han 
ikke taler med nogen om sin far. Jeg spørger, om han ville ønske, at han 
talte med nogen om ham, hvortil Mikkel svarer:

Mikkel: Det er fint, [at] vi ikke snakker om ham.
Sofie: Ja, hvorfor tænker du det?
Mikkel: Fordi så kommer jeg bare til at tænke mere på ham.
Sofie: Ja, hvad sker der, hvis du tænker på ham?
Mikkel: Så kan jeg godt blive meget ked af det og savne ham.

Mikkel prøver ikke at tænke på sin far, da det gør ham ked af det, og 
han kommer til at savne ham. Mikkel anvender den samme strategi som 
Amanda, men med et andet sigte. Ved ikke at tale om sin far skaber 
Mikkel en følelsesmæssig distance, som gør, at han kan undgå uøn-
skede følelser såsom savn og derved fastholde positive følelser i relation 
til sin far.

Amanda og Mikkel bliver begge kede af det, hvis de tænker på eller 
taler om deres papfar eller far. De taler derfor ikke om dem, men årsa-
gerne er forskellige. Den samme måde at håndtere følelser på kan såle-
des være forbundet med forskellige bagvedliggende tanker – i Amandas 
tilfælde at hun ønsker at glemme en person, hun ikke kan lide, og i Mik-
kels tilfælde at han savner en person, der er betydningsfuld i hans liv. På 
den måde kan den samme strategi have to forskellige formål: For nogle 
kan den være med til at skabe afstand til personer, som barnet ønsker 
at bryde med, men for andre kan den være med til at beskytte forhold, 
som barnet ønsker at fastholde (Smart, 2007).
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Afrunding
Dette kapitel har belyst de komplekse følelser, som børn kan opleve 
i relation til deres mor, far eller papfar efter at være flyttet på krise-
center. At forstå børns følelser kan fortælle os noget om, hvordan børn 
oplever deres nære familierelationer i skyggen af vold i hjemmet. Ved at 
anvende et følelsesperspektiv har dette kapitel sat børnenes egne ord og 
handlinger i centrum. Kapitlet har belyst tre følelsesmæssige udtryk: at 
tale om følelser, at vise følelser og at håndtere følelser.

Den måde, som børnene taler om deres mor og far på, viser, at mange 
af børnene har positive følelser i relation til både deres mor og far og 
oplever dem som lige betydningsfulde. At barnet har positive følelser 
over for faren, betyder dog ikke, at vi skal ignorere den vold, som har 
fundet sted i familien. Anden forskning foreslår, at børn hjælpes til at 
udvikle deres sprog for og forståelse af vold med et fokus på vold som 
en uacceptabel handling. Dermed flyttes fokus fra vold som en egen-
skab ved faren til vold som en handling begået af faren (Eriksson & 
Näsman, 2010; Forsberg, 2005).

Følelser kan også udtrykkes nonverbalt, f.eks. ved at sidde tæt sam-
men, nusse og kramme. Disse følelsesmæssige udtryk er også vigtige 
for skabelsen og opretholdelsen af familierelationer. For børn kan det 
være vigtigt at have ansigt til ansigt-kontakt med deres nære familie-
relationer (Davies, 2012), og her kan børnenes hverdag på krisecente-
ret komme til at spille en rolle. I store dele af børnenes hverdagsliv på 
krisecenteret er faren fysisk fraværende, mens moren er fysisk nærvæ-
rende. Det betyder, at barnet har mulighed for at udtrykke nonverbale 
følelser i relation til moren på en måde, som ikke i samme grad er mulig 
i relation til faren. Der er dog også børn, der oplever, at moren er fra-
værende trods det fysiske nærvær. Tiden på krisecenteret er en tid, hvor 
moren skal træffe svære beslutninger, f.eks. om fremtidige boligforhold 
og samvær, samt deltage i møder både på og uden for krisecenteret. 
For nogle børn betyder det, at de laver færre aktiviteter med deres mor, 
hvilket kan få betydning for oplevelsen af relationen til hende.

Endelig giver kapitlet indsigt i, hvordan børn håndterer vanskelige 
følelser. Den strategi, som nævnes af børnene her, er at lade være med 
at tale om en person. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at der 
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kan være forskellige årsager til dette. For nogle kan det være en måde, 
hvorpå de kan glemme en person, som de ikke kan lide, mens det for 
andre kan være en måde at undgå at blive ked af det i forhold til en per-
son, de godt kan lide. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at 
børns følelser kan variere og komme til udtryk på forskellige måder. At 
forstå børns følelser – hvordan de udtrykkes, hvornår og til hvilke per-
soner – kan derfor være en indgangsvinkel til at forstå, hvordan børn 
oplever forskellige relationer fra netop børnenes egne perspektiver.
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Kapitel 17

Mødrehjælpens arbejde med 
børn der vokser op i familier 
præget af vold
Af Annette Bugge Dias, Carina Bothilde Nielsen 
& Helle Dalgaard Lauridsen

Dette kapitel indeholder en fortælling om Tobias på 12 år, Sofie på 9 år og 
deres mor, Marianne. De er et konstrueret eksempel på en familie, der er 
udsat for vold. Børnene er vidne til fysisk og psykisk vold mod deres mor, 
men er også selv udsat for psykisk vold begået af deres far. Familien er et 
klassisk eksempel på en familie, som deltager i Mødrehjælpens rådgivnings- 
og behandlingsindsats Ud af Voldens Skygge. Forløbet, som her vil blive 
beskrevet, sætter fokus på enkelte væsentlige elementer i behandlingen af 
voldsudsatte børn og vil blive eksemplificeret med afsæt i Tobias’ og Sofies 
reaktioner på vold og voldsomme konflikter i familien.

Det var som at bo i et minefelt. Hvis vi lavede den mindste lyd på det 
forkerte tidspunkt, tændte han helt af. Han kaldte os alt muligt. Nogle 
gange var han også sød, men vi vidste aldrig, hvornår vi trådte forkert. 
Han kørte rigtig meget på min mor og sagde, at hun var en kælling 
og en dårlig mor. Nogle gange råbte han så meget, at jeg kunne se, at 
min mor blev bange. Så tog jeg Sofie med ind på værelset og spillede 
høj musik, så vi ikke kunne høre, at mor græd. Bagefter talte vi ikke 
om det, der var sket. Men jeg kunne mærke, at min mor var ked af det 
og bange. 

Tobias, 12 år
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Om Ud af Voldens Skygge
Ud af Voldens Skygge er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud for 
voldsudsatte kvinder og mænd samt deres børn. Volden, som vi møder, 
er oftest begået af mænd mod kvinder, og det er hyppigst barnets far, 
som udsætter barnet for forskellige former for vold. I teksten omtales 
den voldsudsatte derfor af hensyn til overskuelighed som mor. Tilbud-
det til børnene varetages af både psykologer, terapeuter og pædagoger. 
Her benytter vi udelukkende betegnelsen børnepsykologen. 

Ud af Voldens Skygge er et mangefacetteret, faseopdelt behand-
lingsforløb bestående af såvel individuel som gruppebaseret rådgiv-

Figur 17 .1 . Model over Mødrehjælpens rådgivnings- og 
 behandlingsindsats: Ud af Voldens Skygge
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ning, og hvor såvel den voldsudsatte mor som hendes børn bliver til-
budt behandling; figur 17.1 giver et samlet overblik over indsatsen. I 
dette kapitel beskrives alene en lille del af indsatsen for børnene. Denne 
indsats inkluderer både indirekte og direkte hjælp. Den indirekte hjælp 
består af et individuelt forløb for barnets mor, som skal afklare barnets 
behov for hjælp, men samtidig er støtten af barnets mor også en hjælp 
til barnet. Den direkte hjælp til barnet indeholder samtaler med mor og 
barn, et individuelt samtaleforløb for barnet samt et tilbud om delta-
gelse i en børnegruppe. Børnepsykologen vurderer i samråd med mode-
ren, hvilke trin af behandlingsindsatsen der vil hjælpe barnet bedst.

Det teoretiske og metodiske ståsted
Vold i familien er kompleks og fordrer, særligt i arbejdet med børn, en 
mangefacetteret tilgang, der sætter barnet i centrum og tilpasser meto-
derne og tilgangen til det enkelte barn. 

Behandlingsindsatsen i Ud af Voldens Skygges implicerer top-down- 
processer, som blandt andet foregår ved hjælp af samtaler og psykoe-
dukation af mor og barn. Det teoretiske afsæt for behandlingen af både 
børn og mødre tager primært udgangspunkt i den neuroaffektive til-
gang, som blandt andet er beskrevet hos Bruce Perry, Susan Hart, Paul 
MacLean og Peter Levine (Perry & Szalavitz, 2006; Hart, 2016; Levine 
& Kleine, 2012). Traumer er noget, der ligger i kroppen og nervesyste-
met og ikke alene i selve den voldsomme begivenhed. Tilgangen bygger 
bro mellem udviklingspsykologi og nyere hjerneforskning og bidrager 
til at kunne forklare dele af børns reaktioner på vold som et udtryk 
for, at barnets evne til selvregulering er kompromitteret (Hart, 2016; 
Schwartz & Hart, 2013). 

Meget forenklet gengivet aktiverer de input, vi får via vores sanseap-
parat, forskellige dele af hjernen, som derefter får betydning for vores 
adfærd. Med inspiration fra MacLeans forståelse af hjernens opbygning 
tilbyder tilgangen en pædagogisk og letforståelig model af hjernen, der 
i sagens natur er langt mere kompleks og detaljeret. Ifølge MacLean 
kan hjernen opdeles i tre lag – det, som Susan Hart senere har kaldt 
‘den treenige hjerne’ (Hart, 2016). Hjernen er hierarkisk opbygget. De 
såkaldt højere funktioner kan kun arbejde på basis af de lavere funkti-
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oner, mens lavere funktioner fungerer uafhængigt af de højere funktio-
ner. De tre dele har forskellige benævnelser, men kaldes her reptilhjer-
nen (den autonome), pattedyrshjernen (den limbiske) og ‘den tænkende 
hjerne’ (den neocortikale); se figur 17.2. 

Figur 17 .2 . Den tredelte hjerne

Den tænkende hjerne er ansvarlig for hæmning af uhensigtsmæssige 
impulser, for perception, problemløsning, planlægning og andre former 
for kompleks tænkning. Pattedyrshjernen har betydning for hukommel-
sen og bearbejdelsen af følelse. Hjernens vigtigste funktion er at sørge 
for vores overlevelse. Denne egenskab tilskrives særligt reptilhjernen, 
som instinktivt vurderer og lagrer informationer, når denne har sanset, 
at der er fare på færde. Reptilhjernen igangsætter menneskets basale 
overlevelsesinstinkter, som er kamp og flugt, før pattedyrshjernen og 
den tænkende hjerne kan nå at bearbejde truslen. I de tilfælde, hvor det 
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ikke er muligt at bruge energien til at kæmpe eller flygte, er menne-
sket biologisk programmeret til at fastfryse (Levine & Kleine, 2012). For 
børn, der oplever vold i familien, er det ofte ikke en mulighed reelt at 
kæmpe eller flygte, og den energi, som er blevet mobiliseret i nervesy-
stemet til at håndtere den oplevede trussel, vil forblive uforløst. Som 
følge heraf kan der ske en mere eller mindre permanent overaktivering 
i nervesystemet, og barnet kan fastlåses i en tilstand af hyperarousal 
(overdreven årvågenhed) eller hypoarousal (nedlukning).

Vold påvirker hele mennesket, både tanker, følelser og krop, og derfor 
indgår bottom-up-processer også som en væsentlig del af behandlingen. 
Der er her særligt fokus på aktiviteter, som inddrager kroppen gennem 
leg og fysiske aktiviteter. Børn mangler ofte sprog for deres oplevelser, 
hvilket symbolleg forsøger at imødegå for eksempel ved at inddrage lege-
tøjsfigurer. Ved hjælp af figurerne kan barnet vise og tale om de svære 
oplevelser, og børnepsykologen får mulighed for at anerkende barnet og 
almengøre dets reaktioner, følelser og tanker. Børnene får gennem disse 
aktiviteter også mulighed for at arbejde med de svære følelser på et krops-
ligt plan, da børnepsykologen også vil inddrage den sanselige dimension 
i sin tilgang. Dette foregår ved, at barnet bliver bedt om ikke alene at tale 
om sine oplevelser, men også om at mærke sine følelser i kroppen samt 
deltage i sanseorienterede lege og øvelser. Dette åbner blandt andet en 
mulighed for at kunne arbejde med barnets evne til selvregulering.

Behandlingen er naturligvis inspireret af flere teoretiske retninger. 
Tilknytningsteori repræsenteret ved Circle of Security (Powell, Cooper, 
Hoffman & Marvin, 2016) og Daniel Stern (Stern, 1985) danner blandt 
andet baggrund for arbejdet med mor og barn. Narrativ terapi (Denbo-
rough, 2008) tilbyder muligheden for at eksternalisere volden og kan 
blive et modstykke til barnets tendens til at henføre volden til sig selv. 
Den kognitive terapi (Iversen, 2007) giver et greb til at arbejde med 
barnets adfærd og tanker og tilbyder barnet konkrete handleredskaber 
til at håndtere sin hverdag. 

Når volden rammer moderskabet
I behandlingen er barnet altid i fokus. Men børn er afhængige af en tryg 
omsorgsperson, som er i stand til at mentalisere og imødekomme bar-
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nets grundlæggende behov for tryghed og udforskning (Powell, Coo-
per, Hoffman & Marvin, 2016). Derfor er en essentiel del af hjælpen til 
barnet at støtte moderen i hendes rolle som mor. Undersøgelser peger 
på, at psykisk vold ofte retter sig mod kvinden som mor, hvilket får stor 
betydning for et barns tilknytningsmuligheder til sin mor (Radford & 
Hester, 2006). 

Marianne fortæller: “Jeg måtte ikke amme eller gå ind til Tobias og 
Sofie, når de græd om natten. Jeg skulle hele tiden fokusere på min 
mands behov i stedet for deres.” Som flere mødre i Ud af Voldens Skygge 
har Marianne oplevet, at andre kan opfatte dem som ’dårlige mødre’. 
Hun har spejlet sig i dette, hvilket har forstærket hendes usikkerhed 
som mor. Sofie fortæller om sin oplevelse af moderens fravær: “Mor 
blev altid i stuen hos far, selvom jeg ved, at hun så, at jeg græd, når de 
råbte.” Når et barns behov overses, oplever barnet, at det er forkert. 
Sofie har senere fortalt, at hun troede, at det var hendes egen skyld, at 
hendes mor ikke kom ind til hende, når hun kaldte. Sofies strategi har 
været at trække sig ind i sig selv. Hun virker uinteresseret i alt omkring 
sig og er låst fast i en tilstand af hypoarousal, som er kendetegnet ved 
mangel på energi og lav vågenhed (Levine & Kleine, 2012). 

Børn, som vokser op i trygge omgivelser, udvikler evnen til at regu-
lere deres følelser og adfærd. Selvregulering udvikles i interaktionen 
mellem barnet og omsorgsgiveren, ved at barnet møder passende udfor-
dringer og får sit behov for omsorg og beskyttelse dækket. Et barn med 
et velreguleret nervesystem befinder sig størstedelen af tiden inden for 
det, som man kalder ’tolerancevinduet’. Her sker der en passende akti-
vering af arousal-systemet, således at barnet ikke kun kan mestre ude-
frakommende krav, men samtidig også kan falde til ro igen. Vedvarende 
udsættelse for vold påvirker børns normale reguleringskompetencer, 
idet gentagne voldsomme oplevelser vil aktivere nervesystemet så vold-
somt, at det bringes ud af tolerancevinduet og i stedet kommer i en til-
stand af alarm. Et barn med et dysreguleret nervesystem reagerer hur-
tigt på udefrakommende stimuli, men er derimod lang tid om at falde 
til ro (Struiks, 2014). 

Med viden om, hvordan volden påvirker børnene og moderskabet, 
kan mødrene bedre forstå og hjælpe deres børn fremadrettet. Det er, 
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som når man er ude at flyve: Marianne skal have iltmasken på først, for 
det gør, at hun langt bedre kan hjælpe Tobias og Sofie. Derfor er det vig-
tigt at indlede behandlingsforløbet med en mor-samtale. Børn har ikke 
blot brug for, at deres mor forstår dem på et følelsesmæssigt niveau. De 
har også brug for, at hun med konkrete handlinger støtter dem. I løbet 
af samtalerne bliver Marianne vejledt i at indrette hverdagen, så den 
er præget af forudsigelighed i form af en tilnærmelsesvis fast rytme og 
struktur. Det sker for at opnå ro omkring Tobias og Sofie. Denne rytme 
og struktur danner det makrostrukturelle grundlag for udvikling af et 
sundt og velreguleret nervesystem. 

Undersøgelser peger på, at børn er dobbelt ramt af volden, fordi 
de både bliver påvirket af selv at være bange, men også ved at mærke 
voldens påvirkning på deres mor (Hughes, Parkinson & Vatgo, 1989). 
Belastningsgraden hos en voldsudsat mor er ofte høj, hvilket påvirker 
hendes generelle funktionsniveau. Dette kan ofte skyldes egne traume-
symptomer, som kan være en følgevirkning af den vold, hun har været 
udsat for. Under samtalerne fortæller Marianne eksempelvis, at hun 
føler sig emotionelt drænet. Det er erfaringen, at det også er hjælpsomt 
for mødrene at få støtte til at skabe en struktur for deres egen hverdag, 
fordi det giver ro og overblik for dem.

At italesætte et tabu
Ofte har volden ikke været italesat mellem mor og barn. Derfor er et 
vigtigt fokus i samtalerne med Marianne at støtte hende i at tale med 
børnene om volden. Marianne synes, at det er svært, for hun er bange 
for at gøre børnene mere bekymrede, og hun ønsker ikke at tale dårligt 
om deres far. Desuden er hun i tvivl om, hvor meget Tobias og Sofie har 
brug for at vide. Men børn ved tit mere om, hvad der sker i familien, end 
de voksne er klar over. Selv om volden foregår mellem de voksne, viser 
undersøgelser, at børnene ofte opfatter sig selv som aktører (skyld) i 
volden (Øverlien, 2014). Derfor har børn brug for at vide, at de er i 
sikkerhed for volden, og at de voksne vil tage ansvar for volden. I sam-
talerne får Marianne støtte til, hvordan hun præcist kan tage hul på 
familiens historie om vold, og hvordan hun kan anerkende børnenes 
oplevelser uden at stille for mange spørgsmål.
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Relationen mellem mor og barn
Relationen mellem børnene og deres mor er ofte vanskelig. Volden har 
stjålet moderens opmærksomhed fra børnene og gjort hende til en vok-
sen, børnene ikke føler, de altid kan regne med. Til en af de første mor/
barn-samtaler fortæller Sofie: 

Hun var der aldrig. Jeg var ked af det ret meget. Mor var ked af det 
hele tiden, og jeg kunne ligesom se på hende, at jeg ikke skulle spørge, 
om hun gad at lave noget med mig. Det meste af tiden legede jeg bare 
for mig selv. Hun virkede sur på mig, fordi jeg ikke rigtig kunne finde 
ud af noget. Hun sagde, at jeg var stor nok til selv at tage mit tøj på. 
Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, at det var svært. 

Marianne fortæller, at hun synes, at Sofie opfører sig som en baby, især 
når hun kommer fra samvær med faren: “Sofie vil ligge helt tæt. Hun 
vil nærmest kravle ind under min bluse. Jeg kan ikke rigtig have det og 
kommer nok til at blive lidt hård.” 

Volden har betydet, at mor til tider har haft svært ved at se og rea-
gere på Sofies behov. Nogle mødre kan have svært ved at rumme bør-
nene og deres reaktioner. Denne dynamik, som ofte har varet i en stor 
del af børnenes liv, har kompliceret relationen. Marianne fortæller, at 
hun føler sig låst og opgivende. Hun prøver enten for meget eller bli-
ver afvisende. Særligt kan hun føle, at det er svært at finde omsorg for 
Tobias, som hun synes ligner sin far. 

Mor/barn-samtaler handler om at styrke relationen mor og barn 
imellem. Som Daniel Stern udtrykker det, skaber mødeøjeblikke mel-
lem forældre og børn nærhed, som er regulerende og nærende for rela-
tionen. Samtalerne med Sofie, Marianne og børnepsykologen fokuserer 
på at skabe situationer, hvor Sofie oplever, at hun kan stole på sin mor 
ved, at hun mærker, at Marianne møder hende med omsorg. Dette fore-
går ved aktiviteter, som kan hjælpe Marianne med at tage en positiv 
styring og ansvar for udvikling af relationen. Livets Flod (Eide & Rohde, 
2011) anvendes f.eks. som metode og er en måde at skabe et fælles og 
sammenhængende narrativ om familiens oplevelser fra barnets fødsel 
til nu. Denne metode går ud på, at Marianne fortæller om både gode og 
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svære oplevelser i Sofies liv. Denne bevidning giver Sofie mulighed for 
at få sin virkelighed korrigeret af moderens fortællinger. 

Relationen styrkes også gennem leg. Theraplay, som har rødder i 
tilknytningsteori, er endnu en metode, behandlingsindsatsen er inspi-
reret af. Som det ses ved Circle of Security handler det om at styrke 
relationen mellem mor og barn gennem afstemning og mentalisering. 
Børnepsykologen støtter og hjælper Marianne med at kunne aflæse og 
reagere på Sofies behov, så Sofie oplever, at hendes mor ser hende. Det 
er tydeligt at se på både Sofie og Marianne, at afstanden mellem dem 
mindskes. De virker, som om de er mere i kontakt med hinanden. De 
smiler og griner, og Sofie siger indimellem lidt om, hvordan hun har 
det, når hun har det svært. Det er nyt for Marianne, for hun har ikke 
altid forstået, at Sofies tilbagetrukkethed betyder, at hun har brug for 
sin mor og ikke for afstand. 

Normalisering af volden i hjemmet
I familier med vold kan mor eller far have fortalt barnet, at det ikke skal 
dele det, der sker inden for hjemmets fire vægge, med andre. Ofte er det 
dog en stiltiende fælles overenskomst, at der ikke tales om volden og 
konflikterne. Hverken indbyrdes eller med udenforstående. Når barnet 
ikke deler sine oplevelser med andre, får barnet ikke lejlighed til at blive 
spejlet i, om det, der sker i hjemmet, er acceptabelt. Med tiden er der en 
risiko for, at der sker en såkaldt normalisering af volden. Et barn, der 
ikke kender til andre familiemønstre, og som lever med en kontinuerlig 
høj grad af uforudsigelighed i hjemmet, kan vænne sig til at ’det utrygge 
er det trygge’. I en individuel samtale med børnepsykologen fortæller 
Tobias: 

Jeg bliver nogle gange i tvivl. Måske er det slet ikke så slemt, det som 
sker i vores familie? Men det er svært, når far siger, at mor er psykisk 
syg, og at hun i virkeligheden slet ikke elsker mig. For så bliver jeg i 
tvivl, om det mon er rigtigt. 

Tobias er et eksempel på et barn, børnepsykologen vurderer kan have 
gavn af et individuelt samtaleforløb. Formålet med samtalerne er først 
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og fremmest at skabe et fortroligt rum med en neutral voksen, hvor 
Tobias kan få tid og mulighed for at opbygge et tillidsforhold, hvor han 
tør dele sine tanker og følelser, sætte ord på oplevelser og ikke mindst få 
blik for, hvordan hans nuværende strategier og vanskeligheder kan ses 
i lyset af de svære ting, der pågår i hans familie – både nu og tidligere.

Barnet i spændingsfeltet mellem mor og far
For mange af de børn, som deltager i Ud af Voldens Skygge, gør det 
sig gældende, at volden og de svære konflikter i familien ikke er fortid. 
Selvom deres forældre ikke længere lever sammen, er volden stadig en 
del af deres liv, og de lever ofte stadig i et spændingsfelt med forældrene 
på hver sin side. Børnene udvikler forskellige strategier for bedst muligt 
at kunne navigere i spændingsfeltet og bruger ofte meget energi på at 
forsøge at forblive loyale over for begge forældre. Dette er også tilfældet 
med Tobias. I en af de første samtaler med børnepsykologen fortæller 
Tobias: 

Jeg glemmer aldrig den dag. Far låste mig inde på værelset en hel dag, 
bare fordi jeg var kommet til at fortælle mor, at far havde hevet Sofie 
hårdt i armen, så hun fik et stort, blåt mærke. Mor havde derefter rin-
get til far og sagt, at hvis det skete igen, ville hun fortælle det på kom-
munen. Det var far blevet rigtig vred over. Så nu prøver jeg at holde 
de ting, der sker hjemme hos os, endnu mere for mig selv.

Børn, der lever med vold i hjemmet, føler sig ofte anderledes og som de 
eneste i verden, der lever i en familie som deres. I en af de første sam-
taler med Tobias tegner børnepsykologen en tegning af Tobias, der står 
mellem mor og far. Tobias fortæller, at det er ensomt at stå der, og at 
han føler sig forvirret og meget alene. Derfor er et væsentligt element i 
behandlingen at bringe andre børns fortællinger i spil, så barnet hjæl-
pes til at se, at også andre børn oplever vold og voldsomme konflikter i 
hjemmet. 

Ambivalente følelser 
Det er vigtigt at hjælpe børn, der lever med vold og voldsomme kon-
flikter til at opnå et sprog for det, der sker i familien. Lige så essentielt 
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er det dog at anerkende, at der for børnene er meget på spil, når de 
bryder tavsheden. Børn er, som det ses i det nedenstående eksempel 
med Tobias, ofte dybt splittede mellem på den ene side et ønske om at 
beskytte far og frygten for at miste hans kærlighed. Og på den anden 
side behovet for at opnå større stabilitet, forudsigelighed og følelse af 
sikkerhed for både dem selv, moren og deres søskende.

Tobias fortæller børnepsykologen, at han tidligere har deltaget i sam-
taler i kommunen og Familieretshuset. I disse samtaler har Tobias ikke 
følt, at han kunne åbne op og fortælle om det svære i familien. Selvom 
Tobias mere end noget andet i verden ønsker, at konflikterne og volden 
skal stoppe, har han ikke turdet fortælle af frygt for konsekvenserne. 

Hvad nu hvis far kommer i fængsel? Hvis far bliver sur på mig og 
aldrig vil se mig igen? Hvis far straffer mig ved at råbe og gør alvor af 
truslerne om at smide min PlayStation ud? Far siger, at han gerne vil 
have, at jeg er mere hos ham. Men jeg vil helst være hos mor, men det 
tør jeg ikke sige til far. Tænk, hvis han bliver vred og ked af det. Fak-
tisk vil jeg heller ikke lade Sofie være alene hos far. Hvem skal så gå 
imellem, når far bliver rigtig vred og måske endda begynder at kaste 
med ting?

Børn elsker i udgangspunktet både deres mor og far, uagtet hvem af 
parterne der primært bidrager til det utrygge opvækstmiljø. Børn, der 
lever med vold og voldsomme konflikter i familien, kæmper dog ofte 
med svære ambivalente følelser i relation til begge forældre og særligt 
til voldsudøveren. Det kan være svært at forstå og integrere, at en far 
kan rumme så forskellige sider i sin personlighed, og at ens egne følel-
ser for far kan være modsatrettede. Kærlighed og frygt. Nogle gange på 
samme tid. 

Ud over at behandlingen sigter mod at normalisere Tobias’ ambi-
valente følelser, taler børnepsykologen med Tobias om, hvilke hand-
lestrategier han anvender, når far viser sin ’søde’ henholdsvis sin ufor-
udsigelige side. Nogle børn fortæller, de går ind på værelset, når den 
uforudsigelige side viser sig. Andre børn fortæller, at de taler far efter 
munden, i håbet om at han stopper. Formålet er at hjælpe barnet med at 
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få øje på nye handlemuligheder samt anerkende barnet for det, barnet 
allerede gør. 

Voldens aftryk i skolen
Majoriteten af de børn, som deltager i Ud af Voldens Skygge, oplever 
vanskeligheder i skolen. Når hjernen er i overlevelsestilstand, er evnen 
til at bevare fokus, sikre selvregulering og opmærksomhedskontrol 
reduceret. I børnesamtalerne kaldes det, at reptilhjernen har kapret 
tænkehjernen. Og det er helt naturligt, at man mister evnen til at tænke 
klart, når det føles, som om man har en løve i hælene, der vil æde en. 

I løbet af samtaleforløbet i Ud af Voldens Skygge er børnepsykologen 
i dialog med Tobias’ lærer for at hjælpe skolen med at forstå de udfor-
dringer, Tobias oplever i hjemmet. Under samtalen fortæller læreren:

Tobias har det ikke altid let i skolen. Han ryger ofte i konflikt med 
både børn og voksne. Han har svært ved at følge med og har vanskeligt 
ved at koncentrere sig. I timerne er han let afledelig og sitrende, og de 
andre børn tager ofte afstand fra ham, da de ikke kan forstå og forud-
sige hans reaktioner. Der skal ikke meget til, før Tobias reagerer med 
at råbe eller slå. Jeg har talt med de andre lærere, om han kan rummes 
i klassen, og har luftet, at han måske kunne have ADHD. 

Børn kan have meget forskellige mestringsstrategier, når de oplever 
fare. Nogle børn vil som Tobias befinde sig i en kampklar position, hvor 
de handler, når de føler sig presset. De har svært ved at trække sig fra 
konflikter, kan få voldsomme vredesudbrud og forsøger at opnå kon-
trol over situationen ved at gå ind i konflikten og agere fysisk volde-
ligt. Børn som Tobias er ofte mere eller mindre fastlåste i en tilstand af 
hyperarousal, hvor de af omgivelserne forveksles med børn med ADHD 
(Levine & Kleine, 2012). Forskning peger på, at der er væsentlig symp-
tomlighed mellem ADHD og traumelidelser, men at sidstnævnte ofte 
overses med den konsekvens, at barnet misforstås og fejlbehandles. 
Forskere hævder, at ekstrem stress i barndommen kan lede til hjerne-
mæssige forandringer, som kan føre til samme typer symptomer, som 
ses ved børn med ADHD (Løwgren & Evensen, 2019). 
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Under børnesamtalerne åbner Tobias op for, hvordan han selv ople-
ver skolelivet og omgangen med kammeraterne. 

Jeg kan ikke altid lide at gå i skole. Det er, som om de andre ofte driller 
mig og virker truende over for mig. Når det sker, kan jeg slet ikke styre 
mig, når jeg bliver vred. Jeg kan godt forstå, de andre ikke vil være 
sammen med mig, når jeg er sådan en taber.

Et vigtigt fokus i samtalerne er at hjælpe barnet med at få øje på, at 
dets reaktioner er helt forståelige og naturlige reaktioner på det, barnet 
har oplevet. Når et barn har oplevet vold i hjemmet, er det naturligt, at 
det bliver overdrevent årvågen og vagtsom. Amygdala, en struktur, som 
knytter sig til det limbiske system, er ansvarlig for hurtigt at aktivere os, 
når vi registrerer en trussel. Den reagerer særligt på synsindtryk og lyde 
og fungerer som et varslingssystem, der vækker kroppen og forbereder 
den på faren. Musklerne spændes, og der bliver frigivet hormoner, der 
er designet til at sikre vores overlevelse (Levine & Kleine, 2012). I sam-
talerne med børnene kalder vi ofte amygdala for vores alarmcentral.

I løbet af samtalerne får Tobias indblik i, at små ting i hverdagen 
fungerer som triggere for alarmcentralen, som Tobias måske i det dag-
lige slet ikke er bevidst om, men som minder om de mange gange, han 
har følt sig hjælpeløs og bange i sit eget hjem. Det kan være, når lære-
ren skælder ud, når en klassekammerat driller ham, hvis der er et højt 
aktivitetsniveau i klassen, eller en ven pludselig smider en blyant i hans 
retning. Her er Tobias’ reaktion, at hans hjerte begynder at slå hur-
tigt, og han begynder ofte at larme endnu mere. Tobias får hjælp til at 
lave  koblingen: ”Så når jeg er vred udenpå, er jeg i virkeligheden bange 
indeni.” 

For at hjælpe Tobias til bedre at kunne regulere sig selv og sin vrede, 
er det vigtigt, at han lærer at registrere, hvad der sker inde i ham, når 
hans system genkender noget som farligt (Levine & Kleine, 2012). Ved 
hjælp af forskellige lege øver Tobias sig i at registrere uroen og de krops-
lige fornemmelser, så han i højere grad bliver bevidst om, hvornår han 
er ved at ’ryge ud ad vinduet’. Han bliver særligt glad for at lave svære 
regnestykker til sig selv i hovedet, når han mærker uroen komme. Det 
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hjælper med at aflede hans alarmhjerne og minder ham om, hvor han 
er, og at han ikke er i fare.

Se og lyt til børnene – anbefalinger til fagpersoner
I en almindelig skoleklasse sidder der i gennemsnit mindst ét barn, der 
har oplevet vold i familien (Lyk-Jensen, 2018). Lærere og pædagoger 
møder derfor dagligt børn, hvis hverdag er præget af uforudsigelighed 
og utryghed. Volden foregår primært bag lukkede døre i børnenes hjem, 
men den trækker alvorlige spor ind i deres skole- og institutionsliv, som 
vi ser det i eksemplet med Tobias og Sofie. Et barns følgevirkninger af 
vold viser sig ofte i barnets øvrige kontekster end i familien og dukker 
i nogle tilfælde først op, når barnets situation overordnet set er mere 
stabil og sikker. Et barn viser ikke nødvendigvis de samme reaktioner i 
alle dets sfærer. Nogle børn reagerer der, hvor de føler sig mest trygge, 
mens andre reagerer mest der, hvor der stilles de største krav til dem, 
som f.eks. i skolen. Børnene er afhængige af, at fagpersoner omkring 
dem er i stand til at genkende deres reaktioner som følgevirkninger af 
volden. De er afhængige af, at de voksne formår at møde reaktioner som 
eksempelvis Tobias’ raseriudbrud og Sofies ’trækken sig ind i sig selv’ 
med omsorg og med en forståelse for, at strategierne ikke er selvvalgte, 
men tegn på, at barnet føler overvældelse.

Når et barn oplever vold i familien, rammes dets fundamentale ople-
velse af tryghed, og barnets hjerne går i overlevelsestilstand, hvor alt, 
hvad der minder barnet om volden, kan fortolkes som en trussel. Ved 
mødet med det alarmerede og vagtsomme barn er det vigtigt at være 
opmærksom på stemmeføringen, kropssproget og at udvise en rolig 
og forudsigelig adfærd, ligesom forberedelse, gentagelser, struktur og 
rytme i barnets hverdag spiller en afgørende rolle.

De fleste skoler og daginstitutioner har udarbejdet en handleplan, 
når et barn mister en forælder eller en søskende. For at fagpersoner kan 
være klædt på til at hjælpe voldsudsatte børn, kan man på samme vis 
udarbejde retningslinjer, der støtter den enkelte lærer eller pædagog i 
mødet med et barn, der rammes af vold i nære relationer.
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Viden for fagfolk

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre 
fagpersoner kan spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af vold i  
familien. Fagpersonerne møder alle slags familier hver dag og har  
derfor en særlig mulighed for at opspore volden og vise familierne,  
at de kan få hjælp og støtte til et liv fri for vold.

Vold i familien – viden for fagfolk er et bidrag til dette vigtige  
arbejde. Antologien er den første samling af nyere dansk viden om vold 
i familien og kan benyttes i undervisningen på relevante uddannelser. 
Antologien tager dig igennem et historisk overblik over vold i familien 
og giver indsigt i psykisk vold, vold i etniske minoritetsfamilier og  
konsekvenser for børn, der vokser op med vold. Den beskriver også  
forskellige indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere i Danmark og  
går tæt på nogle af de familier, som har modtaget hjælp og støtte. 

Alt sammen for at klæde fremtidens fagpersoner på til at hjælpe flere 
familier fri af volden tidligt, inden den eskalerer og får omfattende  
konsekvenser for både voksne og børn.  

Antologien er udgivet i samarbejde med Mary Fonden og Lev Uden 
Vold, der begge arbejder for at bekæmpe vold i nære relationer. 
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OMSLAG: Imperiet.dk / Lonnie Hamborg

„Vold inden for hjemmets 
fire vægge er et fælles ansvar. 

Et samfundsanliggende.  
Det er ikke en privatsag.  

Vold kan aldrig accepteres 
eller retfærdiggøres.  

Ingen ønsker at leve med  
vold, men det kan være  

vanskeligt at erkende, at  
man er udsat for eller udøver 
vold, ligesom det kan være 

vanskeligt at række ud  
og bede om hjælp. Både  
udsatte og udøvere har i  

dag mulighed for at få  
rådgivning og støtte. I bærer 

som fagpersoner en del af 
ansvaret for at pege på  

eksisterende handlemulig
heder og vise, at der er  

alternativer til volden for  
den enkelte familie.“

– Fra bogens forord
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