
Udsatte for 
partnervold og deres 
vidner

Gå hjem-møde
VIVE, 2. marts 2022



Program

14.30 Velkomst v. Kræn Blume Jensen, forsknings- og analysechef i VIVE Social

14.40 De vigtigste resultater fra undersøgelsen v. seniorforsker Mai Heide Ottosen

15.10 Perspektiver på resultaterne v. Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

15.20 Spørgsmål fra salen

15.45 Networking og forfriskninger

16.30 Tak for i dag



Danskernes kendskab til 
partnervold
Hovedresultater fra undersøgelsen



Gode grunde til at undersøge, om danskere er parate til at handle 
over for partnervold

 Det kan være svært for voldsudsatte at bryde ud af den voldelige relation

 Få henvender sig til de formelle aktører – foretrækker at hente støtte i de private relationer

 Men vil pårørende eller omgangskredsen støtte og hjælpe?

 Og gør de det på en måde, der er hjælpsom for den voldsudsatte?



Samme problem - tre perspektiver

De voldsudsatte: 
• Hvad var du udsat for? 

• Hvilken hjælp fik du?

Omgivelserne: 
• Hvilken hjælp gav du?

Dem, der ingen voldsudsatte kender:
• Hvad ville du gøre, hvis du blev bekendt med 

partnervold?

De 
voldsudsatte

Omgivelserne

Dem, der 
ingen kender



Lidt om undersøgelsen

• Survey blandt ca. 1.700 danskere mellem 
18 og 64 år

• Kvalitative interview med: 
• 14 pårørende til partnervoldsudsatte 

• 6 voldsfaglige rådgivere

Disse partnervoldsformer spørger vi til:

• Psykisk vold (nedgøring og kontrol)

• Fysisk vold (mild og mere grov)

De partnervoldsudsatte bliver også spurgt om: 

• Seksuel partnervold (sex under tvang eller 
pres)



Kendskab til partnervold: Overordnede fordelinger
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De voldsudsatte: Erfaringer med partnervold

Kvinder oplever hyppigere end mænd:

• At volden var alvorlig
• At de var bange
• At den påvirker deres liv i dag
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De voldsudsatte: Vidner og støttepersoner

Var der vidner?

Voksne så/hørte det Ingen (eller kun børn) så/hørte det
Nogen greb ind Nogen kom til skade
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Anden myndighed (fx skolelærer,…

Andre

Hvem talte du med? 

Mænd Kvinder

82% kvinder og 64% 
mænd har fortalt om 

volden til andre



De voldsudsatte: Hjalp indgriben og støtte?
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Omgivelserne: Relation til voldsudsatte og -udøvere
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Omgivelserne: Vidner og anden bistand

Anden støtte
Vidner

Var til stede Var ikke til stede
Greb ind Kom til skade/blev truet
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Omgivelserne
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Dem, der ingen kender (og de andre): Hvad ville du gøre, hvis….?

6 hypoteser om handlingsparathed 
Villigheden til at gribe ind over for partnervold er 
større, hvis: 

• man kender de involverede frem for, at de er 
fremmede

• voldsudøveren er en mand frem for en kvinde 

• man har vished om volden frem for blot en 
mistanke

• volden har en grov karakter frem for, at den er 
mild

• der er tale om fysisk vold frem for psykisk vold

• volden er ensidigt udøvet frem for at være 
gensidig.

Eksempel på et scenarie 

Du ser, at din nabo, Martin, i vrede rusker og 
skubber til Louise, hans samlever, så hun er 
lige ved at falde ned af trapperne. Vil du gøre 
noget i denne situation?

Hvis ja: 

Hvad vil du gøre? 



Mænd og kvinders handlingsstrategier
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Hvilke faktorer hænger sammen med handlingsparathed?

 Køn: Kvinder er mere handlingsparate end mænd
 Erfaringer i barndommen: Personer, der blev slået eller var anbragt, er mere 

handlingsparate
 Erfaringer med partnervold: Personer uden personligt kendskab til partnervold er mindre 

handlingsparate
 Viden: Personer med viden om partnervold er mere handlingsparate
 Holdninger til partnervold: Personer, der lægger afstand til partnervold, er mere 

handlingsparate
 Holdninger til køn: Personer, der lægger afstand til sexisme, er mere handlingsparate



At være pårørende til en voldsudsat

Eksempler på udfordringer: 

• Den voldsudsatte er ikke parat til at forlade 
udøveren

• Hjælp og støtte har ikke den ønskede 
virkning

• Frygt for at kontakten til udsatte mindskes

• Uro for børnenes trivsel

• Hvor henter man viden og hjælp?

Eksempler på råd: 

• Pres ikke, undgå ultimatummer

• Giv plads og tid til den udsatte, lyt og tro på 
hende

• Vær varsom med at konfrontere eller 
bebrejde udøver



Perspektiver fra undersøgelsen

 Generelt høj handlingsparathed, men …
 Man er mere parat i teorien end i praksis

 Feltet er klart kønnet, og …
 Der er er et uforløst potentiale om, hvordan man kan mobilisere mændene

 Pårørende slider med, hvordan de kan støtte … 
 Behov for synlighed omkring, hvordan man støtter, og hvor man som pårørende kan hente viden



Tak for opmærksomheden

Læs mere her: 

Ottosen, M.H, Østergaard, S.V., Bom L.H. &. Poulsen, J.P. 
(2022): Danskerne kendskab til partnervold. Kbh: VIVE 
(forskningsrapport)

Ottosen, M.H. & Rasmussen, T.B. (2022): Danskernes 
kendskab til partnervold – Hvem rammes, og hvordan handler 
vidner til volden? Kbh: VIVE (Videnshæfte)



Helle Østergaard
Direktør, Mary Fonden



Spørgsmål
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