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fra 1984 til 2020 i Danmark

Forord

Viden om vold i nære relationer

Vold i nære relationer er et område, som har fået en stigende
bevågenhed de seneste to årtier. Ikke mindst inden for det seneste år med COVID-19-pandemien har vold i familien og særligt
vold mod kvinder genereret international bevågenhed. I Danmark blev vold i nære relationer første gang sat på den offentlige og politiske dagsorden som vidensområde af den danske
kvindebevægelse tilbage i 1970’erne. Sidenhen har forskere og
civilsamfundsaktører produceret viden på området, der har understøttet udviklingen af nationale handleplaner og indsatser
til voldsudsatte og voldsudøvere – både kvinder, mænd, piger
og drenge. Et decideret overblik over den viden, som findes om
vold i nære relationer, har dog ikke eksisteret. Det vil denne
videnskortlægning forsøge at råde bod på.
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I rapporten kortlægger og beskriver vi, hvad der karakteriserer
viden inden for feltet vold i nære relationer i perioden 1984 til
2020. Vi har ikke haft nogen øvre grænse for, hvor gammel litteraturen må være, men de ældste publikationer, som er dukket
op i vores søgning, er fra 1984. Der vil uden tvivl være relevant
litteratur, som er publiceret før, men som ikke dukket op i vores
søgning Formålet med kortlægningen er at give et overblik
over eksisterende litteratur samt at synliggøre, hvad der ikke
eller kun i mindre grad er belyst inden for området. Hensigten
med rapporten er at give alle med interesse for feltet et fælles
udgangspunkt for udviklingen af ny viden og give mulighed
for, at eksisterende viden inddrages i fremtidige projekter. Den
tilhørende bibliografi, der eksisterer som appendiks til rapporten, giver et overblik over den hovedsageligt forskningsbaserede litteratur, som findes om vold i nære relationer i en dansk
kontekst, der indgår i kortlægningen.

Kortlægningen er gennemført fra januar 2020 til juni 2021 og
bygger på en litteraturefterspørgsel blandt stats- og civilsamfundsaktører samt en systematisk litteratursøgning i udvalgte
forsknings- og litteraturdatabaser. Vi vil i den forbindelse gerne
rette en stor tak til alle, som har stillet deres tid til rådighed
ved at besvare vores mails vedrørende kendskab til litteratur
inden for området vold i nære relationer.
Rapporten henvender sig til forskere og fagfolk inden for
voldsfeltet, som ønsker at få et overblik over den eksisterende
litteratur om vold i nære relationer i Danmark. I kortlægningen
tegner vi desuden et billede af de områder, som hidtil kun har
været sparsomt belyst, og de områder, hvor der i fremtiden kan
være behov for at styrke vidensgrundlaget.
Kortlægningen er tilrettelagt og gennemført af videnskonsulent Ida Karlsson (tidl. LOKK), videnskonsulent Maiken Kirk
Andersen (Danner), videnskonsulent Siliane Bjerre (Mødrehjælpen) og chefkonsulent Katrine Bindesbøl Holm Johansen
(Lev Uden Vold), som har fungeret som projektleder.
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God læselyst.
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Resumé

Viden om vold i nære relationer

Baggrund
Vold mod kvinder og børn og senere vold i nære relationer er
områder, som har været genstand for undersøgelser i Danmark
siden 1970’erne. Den første nationale handlingsplan på voldsområdet blev dog først iværksat i 2002, og med dette politiske
fokus har der været en stigende opmærksomhed og interesse for
området vold i nære relationer i befolkningen (Oldrup 2020), en
interesse, der har mundet ud i undersøgelser, interventionsprojekter og evalueringer igangsat af forskningscentre, styrelser og
ministerier samt private organisationer. På trods af et stigende
antal publikationer på området har der hidtil ikke eksisteret et
overblik over viden og forskning om vold i nære relationer i
Danmark. I undersøgelser af vold inden for specifikke målgrupper eller af udvalgte temaer, som f.eks. voldtægt, er der lavet
litteraturgennemgange, men endnu savnes et samlet overblik
over området vold i nære relationer i en dansk kontekst.
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Formål
Denne videnskortlægning har til formål at kortlægge og beskrive, hvad der karakteriserer viden om vold i nære relationer
i Danmark, som er udgivet før juli 2020. Hensigten hermed er
at 1) give et overblik over eksisterende litteratur, 2) synliggøre
hvor der findes henholdsvis mere og mindre viden på området,
og 3) beskrive hvad der overordnet set kendetegner den nuværende viden i forhold til udvalgte parametre.
Kortlægningens bibliografi fungerer som et opslagsværk, hvor
vidensaktører og praktikere kan få et overblik over de publikationer, som findes om forskellige målgrupper. Kortlægningen
omfatter forskning og undersøgelser om fysisk, psykisk, seksuel, materiel, økonomisk og digital vold, negativ social kontrol,
æresrelateret vold samt stalking, hvor der er en nær relation
mellem voldsudsat og voldsudøver.

Begrænsninger
Rapporten består af en kvantitativ kortlægning og deskriptiv analyse af publikationerne, som de fordeler sig på
metoder, målgrupper, voldsformer, relationelle kontekster og
tematikker, der frem til juli 2020 er beskrevet i litteraturen på
området. Kortlægningen er således ikke et litteraturstudie,
hvor fund og konklusioner på området gennemgås. De søgeord og søgestrategier, der er anvendt, er valgt ud fra et ønske
om at indhente mest mulig relevant litteratur. Kortlægningen
er dog ikke fuldkommen, idet der med al sandsynlighed vil være
litteratur, som ikke indgår på trods af relevans. Det forhold kan
skyldes, at publikationernes abstract ikke har været tilgængeligt via de anvendte databaser, eller at vi ikke har fået kendskab
til dem via vores kontakt til organisationer. Kortlægningen skal
derfor læses med dette forbehold.

Viden om vold i nære relationer

Metode
Kortlægningen er baseret på en systematisk søgning og gennemgang af publikationer om vold i nære relationer i Danmark. Det betyder, at kortlægningen kun inkluderer litteratur
omhandlende forhold i Danmark. Litteratursøgningen er
gennemført dels ved at søge i nationale og internationale forskningsdatabaser, dels ved at rette direkte henvendelse til aktører
og organisationer, som beskæftiger sig med området. I gennemgangen af litteraturen har vi alene inkluderet publikationer,
hvoraf det tydeligt fremgår, at indholdet omhandler vold i nære
relationer. Litteratursøgningen blev gennemført i juni og juli
2020, og der vil således være publikationer, som er udgivet herefter, som ikke er inkluderet.
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Det har været en betingelse i litteratursøgningen, at abstract
eller publikation er offentligt tilgængelig, og dette kan være
medvirkende til, at de fleste publikationer i kortlægningen er af
nyere dato. Der er ikke søgt efter litteratur med en øvre periodemæssig afgrænsning, men samlet set strækker publikationerne sig over perioden 1984-2020.
I alt er 802 studier identificeret og gennemgået i en screeningsproces, og efterfølgende er 418 publikationer vurderet relevante
og inkluderet i kortlægningen. De 418 publikationer er kodet

på baggrund af deres abstract eller resumé med henblik på at
beskrive, hvordan publikationerne fordeler sig i forhold til metode, målgrupper, voldsformer, relation mellem voldsudøver og
voldsudsatte og tematikker. På baggrund af kodningen er der
gennemført en deskriptiv analyse med frekvenstabeller, som
danner grundlag for vores beskrivelser af, hvad der karakteriserer publikationer om henholdsvis voldsudsatte og voldsudøvere
i aldersgrupperne barn, ung og voksen.

Resultater
En tværgående karakteristik
• Samlet set har langt størstedelen (80 pct.) af publikationerne i kortlægningen fokus på voldsudsatte, mens seks
procent primært fokuserer på de personer, der udøver
vold, og 12 procent har fokus på både voldsudsatte og
voldsudøvere. Færre end hver tiende publikation i kortlægningen har således hovedfokus på voldsudøvere.

Viden om vold i nære relationer

• I forhold til aldersgrupper har den største andel af publikationerne voksne (62 pct.) som målgruppe, mens børn
(40 pct.) og unge (26 pct.) er målgrupper i en mindre
andel af publikationerne. Der er i alt kun to publikationer, der har fokus på seniorer (1 pct.)
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• Rent metodemæssigt viser kortlægningen, at der er en
overvægt af publikationer, der anvender kvantitative
metoder (57 pct.), og færre der anvender kvalitative metoder (19 pct.) eller et mixed methods-design (17 pct.).
Hovedparten af alle publikationer udgøres af rapporter,
evalueringer, kortlægninger og omfangsstudier (49 pct.)
og videnskabelige artikler (43 pct.).

Publikationer om voldsudsatte børn
• Litteraturen om vold mod børn har primært fokus på
forældres vold mod et barn/flere børn (89 pct.), men en
ikke ubetydelig andel omhandler partnervold (39 pct.),

hvor børnene indgår, fordi de vokser op i et hjem med
vold mellem forældrene og derfor opfattes som indirekte
voldsudsatte.
• Knap halvdelen af publikationerne har fokus på både
drenge og piger (46 pct.), mens cirka en fjerdedel af publikationerne ikke angiver køn i abstractet (26 pct.). Godt
en fjerdedel af publikationerne omhandler voldsudsatte
piger (24 pct.), mens ingen publikationer alene har fokus
på voldsudsatte drenge.
• Hovedparten af publikationerne beskæftiger sig med
flere voldsformer (51 pct.), herunder oftest fysisk, psykisk og/eller seksuel vold. Af de publikationer, der kun
har fokus på én voldsform, beskæftiger flest sig med
seksuel vold (14 pct.). Vidensgrundlaget om børn udsat
for psykisk vold, økonomisk vold, materiel vold og digital
vold samt æresrelateret vold/negativ social kontrol og
stalking er begrænset.
• Tematisk fylder voldsudsatte børns karakteristika, voldens konsekvenser, mødet med fagpersoner og omfanget
af børn udsat for forskellige voldshandlinger mest.

Viden om vold i nære relationer

Publikationer om voksne udsat for vold i barndommen
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• Litteraturen om voksne udsat for vold i barndommen
udgøres primært af studier om vold, der er begået af
forældre mod børn (59 pct.). Dog er relationen til voldsudøveren ikke oplyst i lidt mindre end halvdelen af publikationerne (41 pct.).
• Voldsudsattes køn er ikke oplyst i 41 procent af publikationerne, men mere end en tredjedel (38 pct.) af publikationerne har fokus på både mænd og kvinder. Hver femte
publikation fokuserer alene på enten kvinder (15 pct.) eller
mænd (6 pct.), der har været ofre for vold i barndommen.
• I forhold til voldsformer udgør seksuel vold hovedfokus

i halvdelen af publikationerne (50 pct.), mens knap en
tredjedel omhandler flere former (29 pct.).
• Tematisk fylder konsekvenserne af voldsudsættelse i
barndommen mest efterfulgt af temaerne sårbarhedsfaktorer, karakteristika for voldsudsatte og voldsspecialiseret rådgivning og behandling.

Publikationer om voldsudsatte unge
• I litteraturen om voldsudsatte unge omhandler den største andel af publikationerne forældres vold mod unge
(58 pct.). Den næststørste andel omhandler partnervold
(43 pct.), hvoraf 15 publikationer har fokus på kærestevold og 30 publikationer omhandler unge, som er vidne
til vold mellem forældre, og derfor er indirekte voldsofre.

Viden om vold i nære relationer

• I forhold til køn har hovedparten (54 pct.) af publikationerne fokus på både unge mænd og unge kvinder, mens
den næststørste andel af publikationerne (26 pct.) ikke
har angivet køn i abstractet. I alt beskæftiger 15 artikler
sig med voldsudsatte unge kvinder, og kun én artikel har
et specifikt fokus på voldsudsatte unge mænd.
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• Halvdelen af publikationerne omhandler flere voldsformer (49 pct.), og heraf udgør seksuel vold, fysisk vold
og psykisk vold de voldsformer, som flest publikationer
beskæftiger sig med. En femtedel af publikationerne
fokuserer dog alene på seksuel vold (20 pct.).
• Den største andel af publikationerne om unge har fokus
på tematikkerne karakteristik af voldsudsatte, sårbarhedsfaktorer, omfang og konsekvenser af vold af voldsudsættelse.
Publikationer om voldsudsatte voksne
• Litteraturen om voldsudsatte voksne udgøres primært
af publikationer, der har fokus på partnervold (81 pct.).

Vold fra andre familierelationer eller andre relationer,
som kan opleves som nærtstående, indgår i en femtedel
af publikationerne.
• Ser vi på kønsfordelingen, finder vi en overvægt af studier med fokus på voldsudsatte kvinder (55 pct.), mens
flere end en fjerdedel (28 pct.) har fokus både på voldsudsatte mænd og voldudsatte kvinder. Publikationer med
specifikt fokus på voldsudsatte mænd udgør to procent i
litteraturen.
• Den største andel af publikationerne beskæftiger sig
med flere voldsformer (49 pct.), mens den næststørste del
ikke opgiver en specifik voldsform i abstractet (19 pct.).
I forhold til publikationer, der har fokus på individuelle
voldsformer, udgøres disse primært af seksuel vold (12
pct.) og fysisk vold (11 pct.).
• Tematisk omhandler litteraturen om voldsudsatte voksne primært karakteristika af voksne udsat for vold fra
nærtstående, omfang af forskellige voldsformer og konsekvenserne af disse.

Publikationer om voldsudøvere

Viden om vold i nære relationer

• Litteraturen om voldsudøvere har primært fokus på både
voldsudsatte og voldsudøvere (64 pct.), mens kun godt en
tredjedel alene har fokus på voldsudøvere (36 pct.).
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• Den største andel af publikationerne omhandler voldsudøvelse foregået mellem partnere/ekspartnere (67 pct.).
Den næststørste andel omhandler vold begået af forældre mod deres børn (38 pct.).
• I forhold til køn omhandler den største andel både mandlige og kvindelige voldsudøvere (39 pct.), mens fokus alene
på voldsudøvende mænd findes i 28 procent af publikationerne. Knap en fjerdedel har ikke oplyst køn (24 pct.), og
tre procent behandler alene kvindelige voldsudøvere.

• I forhold til voldsformer har den største andel af publikationerne fokus på flere voldsformer (45 pct.), mens godt
hver fjerde publikation ikke har specificeret, hvilke voldsformer der behandles (26 pct.). Når vi ser på publikationer, som kun har fokus på én voldsform, så er hovedfokus
her på fysisk vold (13 pct.) og seksuel vold (12 pct.).
• I forhold til tematikker ligger hovedfokus på karakteristik af voldudøvere, voldsudsatte og sårbarhedsfaktorer,
men også temaerne årsager til voldsudøvelse, forebyggelse og konsekvenser af vold udgør hver lige under 20
procent.

Perspektivering
• I perspektiveringen ser vi nærmere på målgrupper,
voldsformer og temaer i vidensfeltet vold i nære relationer, som er blevet mindre belyst. Her giver vi bud på,
1) hvad kan der ligge til grund for, at vidensgrundlaget
ser ud, som det gør, og 2) hvad dette kan betyde for
arbejdet med vold i nære relationer i Danmark.

Viden om vold i nære relationer

• Voldsudøvere er én af de målgrupper, der er mindst litteratur om i en dansk kontekst. Mere specifikt har voldudøvende kvinder, voldudsatte mænd, voldsudsatte og
voldsudøvende unge og seniorer samt målgrupper, der
kan være særligt sårbare grundet funktionsnedsættelse,
misbrug eller graviditet, fået mindst opmærksomhed.
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• Der en tendens til, at det er voldsudsattes køn, der fremhæves gennem betegnelser, som ’vold mod kvinder’,
mens voldsudøverens køn oftere ikke er ekspliciteret.
Når voldsudøverens køn ikke beskrives, kan det efterlade
et videnshul i forhold til at se, hvem der gør hvad mod
hvem, og dermed gøre kønsmæssige forhold mindre
synlige. Køn bliver oftere fremhævet i abstracts, hvor
målgruppen er voksne sammenlignet med publikationer,
hvor målgruppen er børn og unge.

• At kønsfordelingen i målgrupperne i publikationerne
ser ud som de gør, må antages at hænge sammen med,
at kvinder er mere udsat for vold i nære relationer end
mænd, og at volden oftest er begået af en mand, og der
derfor er forsket og gennemført flest undersøgelser
inden for de største målgrupper.
• Voldsformer, der har fået mindre opmærksomhed i litteraturen, er stalking, psykisk vold, digital vold og æresrelateret vold/negativ social kontrol. Det kan hænge
sammen med, at det er voldsformer, der først inden for
de seneste ti år har fået samfundsmæssig opmærksomhed blandt andet i takt med mediemæssig bevågenhed
og juridiske tiltag på områderne. Til forskel fra dette
har seksuel vold og fysisk vold haft politisk og forskningsmæssig opmærksomhed i flere årtier.

Viden om vold i nære relationer

• Det er begrænset, hvad der findes af litteratur om psykisk vold og stalking. Oftest er psykisk vold undersøgt
sammen med fysisk vold, mens enkelte studier belyser
stalking som selvstændig voldsform. Når psykisk vold
kun sjældent belyses alene, efterlader det et muligt videnshul i forhold til, hvordan psykisk vold udspiller sig
i relationer, hvor der ikke udøves andre former for vold.
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• Negativ social kontrol og æresrelateret vold er to voldsformer, som kun bliver belyst i relation til minoritetsetniske grupper. Det betyder, at vi i dag har mindre viden
om, hvordan opfattelsen af ære kan spille en rolle i forhold til voldsudøvelse i andre grupper i befolkningen.
• Temaer, der har fået mindre opmærksomhed i litteraturen, er årsager til voldsudøvelse, forebyggelse af voldsudøvelse, og opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere.
Det kan skyldes, at der samfundsmæssigt set primært
har været fokus på at imødekomme og forstå voldsudsattes behov, og omfanget af voldsudsatte, som dermed kan
have behov for hjælp.

• For at kunne forebygge voldsudøvelse kræver det viden
om årsagssammenhænge, og her viser kortlægningen, at
litteraturen om vold i nære relationer i en dansk kontekst
kun i mindre grad har fokus på årsager til voldsudøvelse.
Det stiller os som samfund svagt i forhold til udviklingen
af indsatser til primær forebyggelse – det vil sige forebyggelse af, at voldsudøvelse finder sted.

Viden om vold i nære relationer

• Der findes i litteraturen kun et yderst begrænset fokus
på temaerne professionelles opsporing af voldsudsatte
og voldsudøvere og pårørendes rolle. Det vidner om, at
vi i dag har begrænset viden om, hvordan vi som samfund arbejder med og kan arbejde med voldsforebyggelse
i praksis både som pårørende og fagpersoner uden for det
specialiserede voldsfelt. Netop pårørende og ikke-specialiserede fagpersoner kan være afgørende for, at voldsudsatte såvel som voldsudøvere kan få hjælp til at leve et liv
uden vold.
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Voldsformer, der
har fået mindre
opmærksomhed i
litteraturen, er stalking, psykisk vold,
digital vold og
æresrelateret vold
/ negativ social
kontrol.

Læsevejledning
Målgruppen for kortlægningen er dels forskere og andre vidensaktører, der beskæftiger sig med voldsområdet, og dels
praktikere, der møder mennesker, der er berørt af vold i nære
relationer, i deres dagligdag. Både kortlægning og bibliografi
er inddelt efter målgrupperne ’voksne’, ’unge’ og ’børn’ og kan
anvendes som et opslagsværk for at få et overblik over litteratur
om den målgruppe, der ønskes viden om.
I forhold til forskere og andre vidensaktører tegner kortlægningen et overordnet billede af, hvad der kendetegner den
eksisterende viden, og hvor der synes at være begrænset viden
i forhold til køn, alder, voldsformer og tematikker. Bibliografien
i appendiks til rapporten giver et samlet overblik over den litteratur, der indgår i analysen, og som er publiceret før juni 2020.

Viden om vold i nære relationer

I forhold til organisationer og praktikere giver bibliografien et overblik over, hvad der findes af tilgængelig viden om
henholdsvis voldsudsatte og voldsudøvere fordelt på køn, alder,
voldsformer og tematikker. Dette kan anvendes til hurtigt at få
en overblik over den viden, som findes inden for den målgruppe,
som er i fokus i hos den pågældende organisation eller praktiker.
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Kortlægningen er inddelt i fire hovedkapitler.
Kapitel 1 indeholder en beskrivelse af baggrunden for og formålet med kortlægningen. Her beskriver vi desuden, hvordan vi
forholder os til voldsbegrebet, hvilke voldsformer der indgår i
kortlægningen, og hvad de dækker over.
Kapitel 2 indeholder en gennemgang af det metodiske grundlag for kortlægningen. Her beskriver vi valg af inklusions- og
eksklusionskriterier og disse valgs betydning for kortlægningens indhold, herunder processen for søgning, screening og
kodning samt analysestrategi.
Kapitel 3 består af resultaterne af analysen af den indsamlede
litteratur, fordelt på publikationer om henholdsvis voldsudøvere
og voldsudsatte inddelt i seks underafsnit.

Viden om vold i nære relationer

Kapitel 4 er det sidste og afsluttende kapitel, hvor vi dels laver
en opsamling på det billede, kortlægningen tegner, dels sætter
udvalgte fund i perspektiv til den betydning, som de kan have
for arbejdet med vold i nære relationer.
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Kapitel 01
Baggrund

Viden om vold i nære relationer

Vold i nære relationer er et område, der med årene er blevet publiceret en del litteratur om i Danmark. I takt med et
øget offentligt og politisk fokus på området er der kommet
mere og mere litteratur. Den første nationale handlingsplan
blev iværksat i 2002, og der er gennemført forskning og
undersøgelser bestilt af styrelser og ministerier. En del af
den, viden der findes, er produceret som forskningsbaseret
myndighedsbetjening og konsulentopgaver. Således er nogle
af de hyppigst refererede undersøgelser fra Statens Institut
for Folkesundhed (herefter SIF), Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd (herefter VIVE) og Rambøll,
hvoraf en del er rekvireret af ministerier. Danmark adskiller sig fra Sverige og Norge, som har statsstøttede forskningscentre dedikeret specifikt til voldsforskning.
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Helt aktuelt oplever aktører inden for feltet, som Lev Uden
Vold, en øget politisk såvel som forskningsmæssig interesse
for at igangsætte indsatser og vidensprojekter på området:
Det er blandt andet blevet et område, som har genereret
megen offentlig opmærksomhed i forbindelse med COVID-19-pandemien, hvor flere voldsudsatte og deres børn
har haft brug for hjælp, og hvor voldsudøvelse i nogle familier ser ud til at være blevet hyppigere og grovere (Lev
Uden Vold 2020). Med denne øgede interesse for området
finder vi et behov for at have et samlet overblik over den
eksisterende viden. Hidtil har der ikke eksisteret et overblik
over den samlede viden og forskning om vold i nære relationer i Danmark. Vi finder litteraturgennemgange i undersøgelser om vold inden for specifikke målgrupper og udvalgte
temaer som voldtægt, men endnu savnes et samlet overblik
over feltet som helhed i en dansk kontekst. Med kortlægningen håber vi at bidrage til at sikre, at den fremadrettede
indsats mod vold i nære relationer i Danmark hviler på eksisterende viden.

Formål
Formålet med denne kortlægning er at lave en deskriptiv analyse af publiceret litteratur, der inkluderer forskning, evalueringer og erfaringsopsamlinger fra praksis inden for området vold
i nære relationer i en dansk kontekst med henblik på at:
•

Give et overblik over eksisterende litteratur

•

Synliggøre, hvad der er henholdsvis mere og mindre
viden om inden for området

•

Beskrive, hvad der kendetegner eksisterende viden på
området.

Kortlægningen er ikke et decideret studie af fund og konklusioner på området, men er alene en kvantitativ kortlægning
af litteraturen i forhold til de metoder, målgrupper, voldsformer, relationelle kontekster og tematikker, der frem til
2020 er henholdsvis mest og mindst litteratur om herhjemme. På den måde kan kortlægningen pege på, hvor der i dag
er mindst og mest viden at stå på i forhold til udvikling af
fremtidige indsatser på området.

Viden om vold i nære relationer

Begrebsafklaring
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I kortlægningen opererer vi ikke med én voldsforståelse, da
den inkluderede litteratur hviler på forskellige definitioner og
afgræsninger af vold. Det vil sige, at litteratur, der behandler
vold i nære relationer i enhver form i en dansk kontekst, indgår i kortlægningen – uafhængigt af hvordan vold som empirisk fænomen er defineret i de pågældende publikationer.
I undersøgelsen har vi valgt at kode publikationerne i forhold
til, om de behandler fysisk, psykisk, seksuel, materiel, digital
og økonomisk vold samt stalking, æresrelateret vold og negativ
social kontrol. Denne kodning er baseret på, at der i abstract,
resumé eller indholdsfortegnelse indgår en eller flere af de førnævnte voldsformer. Det betyder dog nødvendigvis ikke, at der
på tværs af publikationerne er en samstemmende opfattelse af,
hvordan de enkelte voldsbegreber defineres.

Begreberne
æresrelateret
vold og negativ
social kontrol
adskiller sig fra
de øvrige voldsbegreber.

Begreberne æresrelateret vold og negativ social kontrol adskiller sig fra de øvrige voldsbegreber. Æresrelateret vold er ikke
et begreb, der bliver brugt til at referere til specifikke handlinger. I stedet refererer begrebet til årsagerne og forståelsen bag
den måde, voldshandlingerne udspiller sig på i en social kontekst. Æresrelateret vold kan således bestå af en kombination
af forskellige former for voldshandlinger, og begrebet refererer
således ikke til voldshandlingernes specifikke karakter. Begrebet henviser i stedet til bevæggrundene bag voldshandlingerne,
hvor familien eller dele af familien og lokalsamfundet kan udøve vold for at bevare en følelse af ære eller for at reetablere en
følelse af ære udadtil i et samfund.

Viden om vold i nære relationer

Begrebet negativ social kontrol refererer til forældre eller andre
familiemedlemmers indskrænkning og begrænsning af et yngre familiemedlems livsudfoldelse og handlerum. Det negative
kriterium henviser til, at kontrollen udøves uforholdsmæssigt
i forhold samfundets normative opfattelse af omsorg. Ligesom
æresrelateret vold kan begrebet negativ social kontrol dække
over flere former for voldshandlinger. I kortlægningen har vi
alligevel valgt at kategorisere negativ social kontrol og æresrelateret vold som to voldsformer, idet begreberne ofte anvendes
i abstracts, resuméer og titler som former for vold og uden
yderligere beskrivelse af, hvilke voldshandlinger der behandles.
Dette vil vi vende tilbage til i diskussionen.

22

Kapitel 02
Metode
I dette kapitel følger en præsentation af kortlægningens metodiske
fremgangsmåde, som har bestået af tre faser: 1) udvikling af søgestrategi, 2) søgning af litteratur og første screening, 3) kodning og
anden screening.
I første fase udarbejdede vi søgestrategien. Tilrettelæggelse af
søgestrategien har indebåret en udvikling og udvælgelse af inklusions- og eksklusionskriterier samt en afklaring af, hvilke databaser
og stats- og civilsamfundsorganisationer der er relevante at indhente
publikationer fra, og hvordan der skal søges i de forskellige databaser.
I anden fase gennemførte vi den primære søge- og screeningsproces, der indebar søgning i databaser og kontakt til stats- og
civilsamfundsorganisationer. Efter søgningsprocessen fulgte
den første screeningsproces med afsæt i inklusionskriterierne,
hvorefter den udvalgte litteratur er blevet importeret til referencehåndteringsprogrammet Mendelay.

Viden om vold i nære relationer

I den tredje og sidste fase har vi kodet al litteraturen ud fra en række
deduktivt såvel som induktivt udviklede kodningsparametre. I denne
proces indgik også en anden screeningsrunde af litteraturen, for at
sikre, at de levede op til inklusionskriterierne.
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I det følgende uddybes de tre faser. Til slut i dette afsnit præsenterer
vi den analytiske proces.

Figur 2.1. Flowchart over screening og kodning

Fase 1

Fase 2

Udarbejdelse af inklusions- og eksklusionskriterier

Systematisk søgning med
søgeord i databaser og Google
Scholar

Indhentning af publikationer via
kontakt til organisationer

Første screening
Publikationer ekskluderet ved tjek for
dubletter, screening af titel og abstract

Publikationer identificeret
N= 802

Fase 3

Kodning af publikationer
Løbende anden screening

Viden om vold i nære relationer

Publikationer kodet og inkluderet
i kortlægningen
n= 418
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Tabel 2.1. Oversigt over inklusions- og eksklusionskriterier
Kriterium

Inklusion

Eksklusion

Årstal

Udgivet før juli 2020

Udgivet efter juli 2020

Geografisk kontekst

Danmark

Andre lande end Danmark

Publikationstype

Videnskabelige og ikke-videnskabelige publikationer
baseret på empiri.

Undervisningsmateriale,
speciale- eller bachelorafhandling og vidensformidling, som ikke har været i
peerreview.

Temaer

Vold i nære relationer

Vold begået uden for en nær
relation

Kvalitet

Transparens i metode

Ingen eller mangelfuld
metodebeskrivelse

Inklusions- og eksklusionskriterier
Udgangspunktet for kortlægningen har været at indsamle og
skabe et overblik over den eksisterende tilgængelige litteratur
om vold i nære relationer, der er produceret i en dansk kontekst
før juli 2020, hvor litteraturindsamlingen afsluttedes. Litteraturindsamlingen hviler på en række basale inklusions- og
eksklusionskriterier beskrevet i tabel 2.

Viden om vold i nære relationer

Tabel 2.1 viser en oversigt over inklusions- og eksklusionskriterier fordelt på årstal, geografisk kontekst, publikationstype,
temaer og kvalitet.
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I forhold til årstal så er der i kortlægningen inkluderet publikationer, hvor et abstract har været elektronisk tilgængeligt eller
tilgængeligt online, og hvor udgivelsen er sket før juli 2020,
hvor litteratursøgningen er gennemført. Publikationer udgivet efter juli 2020 er således ikke inkluderet. Der er søgt efter
litteratur uden årstalsmæssig afgrænsning, men den tidligste
publikation, der er fundet i søgningen og inkluderet, er udgivet
i 1984. Udgivelsesåret på de inkluderede publikationer strækker
sig derfor fra 1984 til juli 2020.
Geografisk inkluderer kortlægningen kun litteratur, der omhandler erfaringer med vold i nære relationer i Danmark. Det vil sige,
at publikationer, der omhandler vold i nære relationer begået i
andre lande end Danmark, ikke er inkluderet i kortlægningen.

Viden om vold i nære relationer

I forhold til publikationstyper inkluderer kortlægningen litteratur baseret på forskellige metoder til indsamling og bearbejdning
af viden. Grundlæggende skelner vi mellem to typer af publikationer: videnskabelige publikationer og ikke-videnskabelige
publikationer. Videnskabelige publikationer er produceret af
forskere ved universiteter eller forskningsinstitutioner som VIVE
og SIF. Ikke-videnskabelige publikationer refererer til al anden
empiribaseret vidensproduktion. Kortlægningen inkluderer
således artikler publiceret i videnskabelige tidsskrifter, bøger og
bogkapitler, rapporter, ph.d.-afhandlinger, litteraturreview/vidensopsamlinger, evalueringer, kortlægninger og årsstatistikker.
Kortlægningen inkluderer ikke forskellige typer undervisningsmateriale eller formidling af andres undersøgelser i de tilfælde,
hvor publikationen ikke er en vidensopsamling eller baseret på
egen empirisk grundlag.
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Tematisk inkluderer kortlægningen kun publikationer, som
omhandler eller berører vold i nære relationer. I kortlægningen
har vi valgt at afgrænse vold i nære relationer til, når personer er
udsat for vold fra en partner, forældre, et voksent barn, søskende, andre familiemedlemmer eller mennesker, som på forskellig vis skal drage
omsorg for dem. Denne afgrænsning betyder, at kortlægningen
f.eks. ikke inkluderer vold i professionelle relationer, som kan
være mellem kollegaer, en ansat og en kunde/klient, vold mellem fremmede eller vold rettet mod en selv som f.eks. selvskade.
Kortlægningen inkluderer heller ikke publikationer om vold
mellem bekendte som f.eks. banderelateret vold, vold i nattelivet
eller vold, der finder sted i skolen. At kortlægningen tager udgangspunkt i nære relationer, betyder også, at målgruppen ikke
afgrænses aldersmæssigt. Publikationer om børn og voksne i
alle aldre, som har oplevet vold i nære relationer – enten som
voldsudsat eller voldsudøver – indgår i kortlægningen. Publikationer, der f.eks. omhandler risikofaktorer for at få en voldsdom
eller udviklingen i voldsdomme, er ikke inkluderet, fordi de ikke
specificerer, om volden er begået mod en nærtstående.
For at sikre kvalitet er det et kriterium for inklusion i kortlægningen, at publikationen hviler på et empirisk grundlag, som
er transparent for læseren. Det vil sige, at det er et kriterium,
at der foreligger en transparent beskrivelse af den metode, der

er brugt til at opnå viden om det undersøgte. Det empiriske
grundlag kan udgøres af kvantitative og kvalitative undersøgelser eller af vidensopsamlinger af andres undersøgelser
eller studier (review). Derudover er det et kriterium, at publikationens abstract/resumé skal være offentligt tilgængeligt.
Kortlægningen inkluderer ikke speciale- og bachelorprojekter.
Kortlægningen inkluderer heller ikke erfaringsopsamlinger,
hvor det ikke tydeligt er beskrevet, hvilken metode der er
brugt til indsamling af den viden, publikationen formidler.

Viden om vold i nære relationer

I kortlægningen har vi kun inkluderet de publikationer, der i
titel, abstract eller resumé beskriver, at indholdet berører vold i
nære relationer. Det betyder, at der kan være publikationer, som
berører vold i nære relationer, som ikke er inkluderet i kortlægningen, fordi det hverken fremgår titel, abstract eller resumé,
at publikationen omhandler vold i nære relationer. Eksempelvis
er vi i vores udvælgelsesproces stødt på en del videnskabelige
artikler om børn og social udsathed, hvis titel og abstract ikke
nævner vold i nære relationer, hvorfor de ikke er inkluderet i
kortlægningen.
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Inden for enkelte områder har vi inkluderet publikationer, hvis
titel, abstract eller resumé ikke angiver, om relationen mellem
voldsudøver og voldsudsat er nær. Det gælder f.eks. publikationer om gravide voldsudsatte kvinder, idet vi på baggrund af
eksisterende viden ved, at det er sandsynligt, at der er tale om
partnervold (Bindesbøl m.fl., 2020). Det samme har vi gjort i
forhold til publikationer om seksuelle overgreb i barndommen,
da vi ved fra flere studier, at de primære voldsudøvere i forhold
til seksuelle overgreb i barndommen har en nær relationen til
barnet (Oldrup m.fl., 2016; Helweg 2008).

Kortlægningens begrænsninger
De søgeord og søgestrategier, der er udvalgt for at finde relevant
litteratur gennem databaser og kontakt til stats- og civilsamfundsorganisationer, er valgt ud fra et ønske om at indhente mest
mulig relevant litteratur. Dog skal der tages forbehold for, at
nærværende kortlægning med al sandsynlighed ikke inddrager al
relevant litteratur om vold i nære relationer i en dansk kontekst.
Dette kan skyldes, at publikationerne ikke er blevet identificeret

i søgeprocessen, hvis deres abstract ikke har været tilgængeligt
via de anvendte databaser, eller hvis de organisationer, vi har
været i kontakt med, ikke har oplyst, at de har udgivet dem.
Kortlægningen skal derfor læses med dette forbehold.

Viden om vold i nære relationer

I det følgende beskrives de til- og fravalg, som har betydning
for, hvilke publikationer der er inkluderet i kortlægningen.
Litteratursøgningen blev gennemført i juni og juli 2020. Det
betyder, at kortlægningen kun inkluderer publikationer, der er
udgivet før juli 2020. Der vil således være publikationer, der er
udgivet herefter, som ikke er med i kortlægningen. Vi har ikke
lavet en tidsmæssig afgrænsning af, hvor gamle publikationerne
måtte være, men fordi vi har søgt i online-databaser og ikke har
haft adgang til fysiske biblioteker i perioden, vil publikationer,
der ikke er tilgængelige online, eller ikke er blevet registreret
med abstract i databaser, naturligt være blevet ekskluderet. Det
afspejler sig i antallet af publikationer fra 1984 til 1999, hvor vi
alene har inkluderet 33 ud af 418 publikationer, der har levet op
til vores inklusionskriterier, og hvor enten abstract eller selve
publikationen er offentligt tilgængelig. Vi antager derfor, at der
vil være relevante publikationer fra den periode, som ikke indgår.
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Kortlægningen omhandler kun publikationer baseret på danske
forhold. Det vil sige, at der udelukkende er søgt efter publikationer om vold i nære relationer i en dansk kontekst. Litteratur
om personer, der har oplevet vold, før de kom til Danmark,
som f.eks. flygtninge, er frasorteret, eftersom kortlægningen
koncentrerer sig om undersøgelser og viden baseret på empiri
om erfaringer og forhold i Danmark. I søgestrengene har vi afgrænset søgningen til dansk og engelsk sprog. Ud over danske
og engelske publikationer har vi fået tre norske publikationer,
der omhandler danske forhold. Vi er opmærksomme på, at der
vil være publikationer om danske forhold på andre sprog, der
således ikke er inkluderet i kortlægningen, idet vi ikke har lavet
søgestrenge på flere sprog.

Litteratursøgningsproces
Efter udarbejdelsen af inklusions- og eksklusionskriterier har
vi arbejdet med en søgeproces bestående af to tilgange: 1)
Personlig kontakt til private og offentlige organisationer f.eks.

konsulenthuse og civilsamfundsorganisationer, der arbejder
inden for området vold i nære relationer og 2) En systematisk søgning i otte databaser og Google Scholar. I de følgende
afsnit beskriver vi litteratursøgningsprocessen, herunder hvilke
databaser vi har søgt i og hvorfor, samt hvilke søgeord vi har
anvendt i vurderingen af, om en publikation omhandler vold i
nære relationer.

Viden om vold i nære relationer

Kontakt til private organisationer og offentlige
organisationer
Som første skridt i litteratursøgningen har vi kontaktet private
organisationer og offentlige organisationer, der arbejder inden
for området vold i nære relationer, og efterspurgt referencer
på vidensprodukter, som de enten selv har udarbejdet, eller vidensprodukter, som de som aktører har fået udarbejdet eksternt
af f.eks. et konsulenthus (se bilag 3). Formålet med at kontakte
private organisationer og offentlige organisationer er at skabe
et indledende overblik over viden, der findes på området, som
ikke nødvendigvis er registreret i biblioteks- og forskningsdatabaser. Det kan f.eks. være evalueringer og myndighedsbetjeningsrapporter.
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Vi har kontaktet 39 organisationer, som vi vurderer, har enten
en direkte eller en indirekte berøring med vold i nære relationer (se bilag 3). I udvælgelsen af organisationer har vi både
haft fokus på at kontakte de organisationer, vi ved, beskæftiger
sig direkte med vold i nære relationer, og de organisationer, vi
vurderer, kan have indirekte berøring med feltet. Det drejer sig
f.eks. om organisationer, der beskæftiger sig med seksuelle eller
etniske minoritetsgrupper. I henvendelsen bad vi dem om at
sende referencer, hvis de har udfærdiget evalueringer, analyser,
rapporter, der belyser området.
I alt modtog vi svar fra 32 organisationer enten med publikationsreferencer eller et svar om, at de ikke har produceret viden
på området, heraf er 97 publikationer vurderet relevante, idet
de falder inden for inklusionskriterierne.

Derudover har vi indhentet og gennemgået publikationer fra
følgende offentlige styrelser og ministerier: Socialstyrelsen,
Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet. Vi
har desuden indhentet publikationer fra forskningscentre og
universiteter både gennem personlig kontakt til bibliotekarer
og gennem deres online-biblioteker.

Databaser og søgeord
I den systematiske litteratursøgning er der søgt i seks internationale databaser, herunder Scopus, Sociological Abstracts,
EBSCO (herunder PsycInfo, SocINDEX, Women’s Studies
International) og PubMed, to danske databaser (herunder
Bibliotek.dk og Den Danske Forskningsdatabase) og Google
Scholar. Søgningen er foretaget ud fra inklusionskriterierne
samt søgeord (se tabel 2.3).

Viden om vold i nære relationer

For at afgrænse søgningen til vold i nære relationer i en dansk
kontekst har vi operationaliseret de enkelte termer – vold, nære
relationer og en dansk kontekst jf. tabel 2.3. I de internationale
databaser har vi søgt på engelsk og kun på publikationer, der
indikerer, at indholdet relaterer sig til vold begået i Danmark. I
de danske databaser har vi søgt på dansk. Søgeordene kan ses i
tabel 2.3.
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I forbindelse med udviklingen af søgestrenge har vi lavet
nogle tematiske afgræsninger på de søgeord, vi har valgt for
at undgå, at søgningen blev for bred. Vi har ikke søgt specifikt
efter publikationer, der beskæftiger sig med vold med døden til
følge, f.eks. med søgeord som drab eller femicide. Vi har desuden
vurderet, at søgeordet familie var tilstrækkeligt til at inkludere
publikationer, der har fokus på vold både i den nære og i den
udvidede familie.

Tabel 2.2. Oversigt over anvendte databaser
Kontekst

Database

Beskrivelse

International

Scopus

Scopus er en tværfaglig database bestående af fagfællebedømt (peerreviewede) litteratur inden for bl.a. samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Sociological
Abstracts

Sociological Abstracts indekserer international sociologisk
litteratur samt litteratur fra relaterede discipliner inden for
samfundsvidenskab og adfærdsvidenskab.

SocINDEX

SocINDEX er en database for sociologiske studier.
Women’s Studies
International er en database for kønsstudier og feministiske studier.

Women’s
Studies
International

Women’s Studies International er en database for kønsstudier og feministiske studier.

PsycInfo

PsycInfo er en database af fagfællebedømt litteratur inden
for adfærdsvidenskab og psykologi.

PubMed

PubMed er en database over fagfællebedømt litteratur
inden for biomedicin og sundhedsvidenskab.

Google Scholar

Google Scholar er en database, der indekserer artikler i
bl.a. tidsskrifter og bøger af videnskabelig karakter fra forlag, universiteter, organisationer og andre udgivere, men
som er tilgængelig uden afgift i modsætning til forskningsdatabaserne. En søgning i Google Scholar fungerer
ligesom en normal Google-søgning, men søgningen er
målrettet videnskabelig litteratur.

Den Danske

Forskningsdatabasen er en tværfaglig database, der indeholder forskning fra danske forskere og danske forskningsinstitutioner. Omkring halvdelen af materialet på
forskningsdatabasen er fagfællebedømt.

Dansk

Forskningsdatabase1

Viden om vold i nære relationer

Bibliotek.dk

31

Bibliotek.dk er en database over, hvad der findes af materiale på danske offentlige biblioteker.

¹ Bemærk, at Den Danske Forskningsdatabase i januar 2021 ophørte som en samlet søgetjeneste for danske forskningsinstitutioners lokale forskningsdatabaser.

Tabel 2.3. Begreber og anvendte søgeord
Søgeord – på dansk og engelsk
Vold

Nære relationer

Kontekst

Dansk

Engelsk

Dansk

Engelsk

Engelsk
(kontekst kun i engelske databaser)

Vold

Violen*

Partner

Partner

Denmark
Danish

Misbrug*

Abus*

Familie*

Famil*

Overgreb

Assault

Kone

Wife

”Fysisk vold”

”Physical violence”, ”Physical
abuse”

Hustru

”Psykisk vold”

”Emotional
abuse”, ”Mental
abuse”, ”Coercive control”, ”Coercive behavior”

Husbond

”Psykologisk vold”

”Psychological violence”,
”Psychological
abuse”

Mand

”Seksuel vold”

“Sexual violence”, ”Sexual
abuse”, ”Sexual
assault”, ”Intimate partner
sexual violence”

Ægtefælle

Spous*

”Økonomisk vold”

”Economic violence”, ”Economic abuse”

Ægteskab

Marriage

”Materiel vold”

-

Ægteskabelig

Marital

”Digital vold”

”Digital violence”, ”Digital
abuse”

Mor

Mother

Stalking

Stalking

Far

Father

”Social kontrol”

(se oversættelse
af psykisk vold)

Barn

Child*

Æresrelateret

“honour related”
/”honor related”, “honour
based”/”honor based”,
“honour-related”/”honor-related”,
“honour-based”/”honor-based”, Dishonor*/
dishonour*,
“morality related”

Børn
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Husband

Tabel 2.3. Begreber og anvendte søgeord fortsat
Partnervold

”Intimate partner violence”

Børnene

Kærestevold

”Dating violence”, ”Youth
violence”

Søskende

Sibling*

”Usundt forhold”

”Toxic relationship”

Kæreste

Girlfriend

”Vold i nære
relationer”

”Intimate partner violence”

”Nær relation”

”Intimate
partner”

”Kønsbaseret
vold”

”Gender-based violence”,
”Gender-based
abuse”

Ung*

Young

Boyfriend

Youth
”Vold i familien”

”Domestic violence”, ”Domestic abuse”

”Vold i hjemmet”

(se oversættelse
af vold i familien)

Krænkelse

Violati*

Voldsramt*

Battered,
Beaten

Voldsudsat*
Voldsudøve*

Battering, Beating, Perpetrator*

Voldsudøve*
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Omsorgssvigt

Neglect

Mishandling

Maltreat*

Husspektak*

-

Voldtægt

Rape

Højrisikofamilie

-

”Voldsomme konflikter”

-

”Højt konfliktniveau”

-

Udsathed

-

Se bilag 1 og 2 for en oversigt over henholdsvis søgninger
og de søgestrenge, der blev brugt i de forskellige databaser.
Bemærk, at det ikke er muligt at lave systematiske søgninger i
Google Scholar på samme måde som i forskningsdatabaserne.
Det betyder, at en søgning kan give en meget stor mængde
søgeresultater, som ikke er relevante. Inden for de tidsmæssige
rammer af kortlægningen har det derfor ikke været muligt at
gennemgå alle publikationer fremkommet i Google Scholar. Se
endvidere bilag 1 og bilag 2 for en uddybning af dette.

Analysestrategi
De publikationer, der på baggrund af søgeordene er fundet
via internationale og danske databaser samt Google Scholar er
overført til Excel. Efter indhentning af publikationerne i Excel
har vi foretaget en første screening med afsæt i de inklusionsog eksklusionskriterier, som fremgår af tabel 2.1. Screeningen
blev foretaget på baggrund af publikationens abstract, forord
og i nogle tilfælde indledningen for de publikationer, hvor der
ikke var et abstract. De publikationer, der levede op til inklusionskriterierne i søgestrategien, er kodet efter de 15 kodningsparametre angivet i tabel 2.4. Screenings- og kodningsprocessen er illustreret i figur 2.4.1. herunder.

Viden om vold i nære relationer

Undersøgelsen af litteraturen er gennemført som en deskriptiv analyse, hvor vi har kodet hver publikation i forhold til 14
overordnede koder og 96 underkoder, som har gjort det muligt
for os at tegne et billede af, hvad der karakteriserer litteraturen
om henholdsvis voldsudsatte og voldsudøvere.
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Indledningsvis har vi udviklet nogle overordnede koder deduktivt på baggrund af formålet med undersøgelsen, men koderne
er primært fremkommet induktivt på baggrund af læsningen
af abstract. Inden for de to overordnede kategorier ’voldsudsat’
og ’voldsudøver’ beskriver vi, hvad der karakteriserer litteraturen med forskellige målgrupper: voldsudsatte børn, voksne
udsat for vold i barndommen, voldsudsatte unge og voldsudsatte voksne. Disse publikationer er opdelt efter målgruppe og beskrives ud fra den relationelle kontekst, som volden er forekommet i, hvilket køn den voldsudsatte har, samt hvilke voldsformer
der er fokus på i publikationerne.

I tabel 2.4 ses de parametre, som koderne, fordeler sig på.
Formålet med kodningen er at kunne lave deskriptive analyser og derigennem beskrive, hvad der karakteriserer den
litteratur, som findes på området i Danmark. Derfor har vi
indledningsvis udviklet nogle overordnede kodningsparametre som metode, målgruppe, voldsformer og tema. Kodningsparametrene særligt målgruppefokus og tema er blevet udviklet
i kodningsprocessen. Således er kodetræet et dynamisk
værktøj, hvor der løbende er kommet nye kategorier til de
enkelte parametre, i takt med at disse er dukket op i litteraturen. Tilsvarende er vi vendt tilbage til allerede gennemgåede publikationer, når nye kategorier er blevet oprettet.
Det gælder særligt inden for kodningsparametrene tema og
særligt målgruppefokus.

Viden om vold i nære relationer

Publikationerne, der er kodet med særligt målgruppefokus, beskæftiger sig ikke alene med de overordnede kategorier som
f.eks. udsat/udøver, børn, unge, voksne, seniorer mv., men har
en særlig minoritetsgruppe eller mennesker i en bestemt livssituation i fokus. Fælles for de særlige målgrupper er, at deres
livssituation eller baggrund kan gøre dem særligt sårbare for
at blive udsat for vold, udøve vold og/eller bryde med voldsudøveren. Eksempelvis viser forskning, at gravide er særligt
sårbare for at blive udsat for vold (Devries m.fl. 2010), og at
personer med et problematisk forbrug af alkohol- og/eller
stoffer har øget risiko for at udøve vold (Moan m.fl. 2015).
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Tabel 2.4. Kodningsparametre og kodningskategorier
Kodningsparametre

Kodningskategorier

Forfatter

Publikationens forfatter

Titel

Publikationens titel

Relation

Partner/ekspartner

Andre familierelationer (svigerfamilie, udvidet familie)

Forældres vold mod barn/
børn

Relationer, hvor der opleves
nær tilknytning

Barn/børns vold mod forældre

Ikke nær relation

Søskende indbyrdes vold

Ikke oplyst i abstract

Udgivelsesår

Publikationens udgivelsesår

Sprog

Dansk

Engelsk

Norsk
Metode

Kvantitativ

Både kvalitativ og kvantitativ

Kvalitativ

Andet

Litteratur-review
Type publikation

Køn voldsudsat

Rapport/evaluering/kortlæg- Ph.d.
ning/omfangsundersøgelse
Artikel i videnskabeligt tidsskrift

Review

Bog/kapitel i bog

Andet

Mænd

Ikke oplyst i abstract

Kvinder

NA (ikke anvendelig)

Både mænd og kvinder
Køn voldsudøver

Mænd

Ikke oplyst i abstract

Kvinder

NA (ikke anvendelig)

Både mænd og kvinder
Voldsudsat eller voldsudøver Voldsudsatte
som primær fokus
Målgruppens alder
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Både voldsudsatte og voldsudøvere

Voldsudøvere

NA (ikke anvendelig)

Børn

Både børn, unge og voksne

Unge

Børn og unge

Voksne

Unge og voksne

Seniorer

Børn og voksne

Både børn, unge, voksne og
seniorer

Ikke oplyst i abstract

Tabel 2.4. Kodningsparametre og kodningskategorier fortsat
Særligt målgruppe-fokus

Gravide

Personer der har været udsat for vold i deres barndom
(dvs. personer, ofte voksne
eller unge, der har været
udsat for vold i deres barndom, men som ikke nødvendigvis længere er udsat for
vold på undersøgelsestidspunktet.)

Personer med minoritetsetnisk baggrund

Personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk
lidelse

Personer med anden seksuel
orientering end heteroseksualitet (LGBTI+)

Personer med flygtningebaggrund

Personer med fysisk funktionsnedsættelse

Anbragte børn

Personer med psykisk lidelse

Personer der er hjemløse

Personer med problematisk
forbrug af stoffer og/eller
alkohol
Voldsform

Tema

Fysisk

Æresrelateret og/eller negativ social kontrol

Psykisk

Digital

Seksuel

Stalking

Økonomisk

Flere voldsformer

Materiel

Ikke oplyst i abstract

Sårbarhedsfaktorer

Pårørendes rolle

Omfangsundersøgelse

Evaluering og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

Karakteristika af voldsudsatte

Evaluering af metode

Karakteristika af voldsudøvere

Komparativ undersøgelse
international

Forebyggelse

Årsager til voldsudøvelse

Professionel voldsspecialise- Drab – vold med døden til
ret rådgivning og behandling følge
Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

Forskningsmetode

Mødet med fagpersoner/
systemet

Migrantægteskaber

Samfundsøkonomiske omkostninger

Opsporing

Erfaringer med voldsudsættelse

Indbyrdes vold

Erfaringer med voldsudøvelse

Diskursanalyse

Fagpersoners praksis

Kapitel 03
Resultater
I dette kapitel beskriver vi resultaterne af den deskriptive analyse og
viser de tendenser, der kan udledes omkring viden om vold i nære
relationer i Danmark. Samlet set giver kapitlet en karakteristik af
den eksisterende viden om vold i nære relationer i Danmark fra 1984
og frem til juli 2020.
Kapitel 3 er inddelt i seks afsnit. I afsnit et laver vi en karakteristik
af litteraturen i forhold til målgrupper, publikationstyper og metoder, der er anvendt i publikationerne. De efterfølgende fem afsnit –
afsnit to til seks – er inddelt efter de målgrupper, som publikationerne beskæftiger sig med. I afsnit to til og med fem ser vi på, hvad der
karakteriserer de publikationer, der fokuserer på voldsudsatte. Det
gælder både publikationer, der primært har fokus på voldsudsatte,
og publikationer med fokus på såvel voldsudsatte som voldsudøvere.
Afsnit to ser på voldsudsatte børn, afsnit tre på voksne, der har været
udsat for vold i barndommen, afsnit fire på voldsudsatte unge, og afsnit fem på voldsudsatte voksne. Det sidste og sjette afsnit behandler
litteraturen om voldsudøvere og inkluderer alle aldersgrupper.

Viden om vold i nære relationer

I hvert afsnit fremanalyserer vi, hvad publikationerne beskæftiger
sig med i forhold til relation mellem voldsudsat og voldsudøver,
kønsfordeling, voldsformer og tematikker, som publikationerne behandler i forhold til vold.
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En tværgående karakteristik: målgrupper,
metoder og publikationstyper
I dette afsnit beskriver vi, hvordan publikationerne samlet set fordeler sig i forhold til målgrupper, publikationstyper og de metoder,
der anvendes. Resultaterne i dette afsnit bidrager med en tværgående karakteristik af litteraturen i kortlægningen og giver et overblik
over, hvilke målgrupper der er størst og mindst fokus på i litteraturen, de typer af publikationer, der er udgivet på området, samt
hvilke metoder der i er anvendt i publikationerne på tværs af de
forskellige målgrupper. Dette overblik giver et fundament for de efterfølgende analyser om henholdsvis voldsudsatte og voldsudøvere.

Tabel 3.1.1. Publikationer fordelt på primær målgruppe
Primær målgruppe

Antal publikationer

Andel publikationer

Voldsudsatte

334

80%

Både voldsudsatte og voldsudøvere

49

12%

Voldsudøvere

27

6%

Ikke oplyst/ikke anvendelig

8

2%

Hovedtotal

418

100%

Målgrupper i litteraturen
Tabel 3.1.1. indeholder en oversigt over publikationerne fordelt på den primære målgruppe, som publikationen omhandler.
Langt størstedelen af publikationerne har primært fokus på
personer, der har været udsat for vold (80 pct.), mens seks procent primært fokuserer på personer, der udøver vold. Derudover
er der 12 procent af det samlede antal publikationer, der har
fokus på både voldsudsatte og voldsudøvere.

Viden om vold i nære relationer

Fordelingen af publikationer på disse tre målgrupper viser, at
den danske litteratur om vold i nære relationer i overvejende
grad har haft fokus på de personer, der er udsat for vold, og i
mindre grad på dem, der udøver vold. Færre end hver tiende
publikation i kortlægningen har således et specifikt fokus på
voldsudøvere.
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For de publikationer, hvor der er angivet ikke oplyst/ikke anvendelig, er fem ud af otte publikationer litteraturreview, som
behandler forskelligartede studier, og hvor publikationerne
ikke har én primær målgruppe. De tre øvrige publikationer er
evalueringer af praksis hos myndigheder, herunder de familieretlige myndigheder, strafferetten omkring æresrelateret vold
og forældreansvarsloven. Selvom publikationerne ikke angiver
et fokus på vold i nære relationer, er de inkluderet, fordi de omhandler strukturer og praksis, som vedrører personer udsat for
vold i nære relationer.

Tabel 3.1.2. Publikationer fordelt på sårbare målgrupper
Antal publikation

Andel publikationer

Personer, der har været udsat for vold
i deres barndom*

Sårbare målgruppe

44

11%

Personer med minoritetsetniskbaggrund

38

9%

Gravide

9

2%

Personer med flygtningebaggrund udsat for vold i DK

7

2%

Personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk lidelse

5

1%

Anbragte børn

4

1%

Personer med problematisk forbrug af
stoffer og/eller alkohol

3

1%

Personer med fysisk funktionsnedsættelse

3

1%

Personer med psykisk lidelse

1

0%

Personer der er hjemløse

1

0%

Personer med anden seksuel orientering end heteroseksualitet

1

0%

Publikationer, der ikke er kodet med
særligt målgruppefokus

302

72%

Hovedtotal

418

100%

Viden om vold i nære relationer

Bemærkning: *Dvs. personer (ofte voksne eller unge), der har været udsat for vold i deres
barndom, men som ikke nødvendigvis længere er udsat for vold på undersøgelsestidspunktet.
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Samlet set indikerer dette, at vi i Danmark står på et mindre
vidensgrundlag, når det drejer sig om personer, der udøver
vold, sammenlignet med personer, der har været udsat for vold.
Imidlertid er viden om personer, der udøver vold, og de forhold
og mekanismer, der har betydning for voldsudøvelse, central,
når der skal udvikles og tilrettelægges indsatser målrettet forebyggelse af vold i nære relationer.

Sårbare målgrupper i fokus
Samlet har knap en tredjedel af publikationerne fokus på særligt sårbare målgrupper (28 pct.). Det vil sige, at der er nogle
sårbarhedsforhold foruden voldsudsættelse, som knytter disse
personer sammen. Tabel 3.1.2. viser en fordeling af publikationer efter deres målgruppefokus, og her kan vi se fordelingen

mellem publikationer med fokus på særligt sårbare målgrupper,
og publikationer, som ikke har et sådant fokus.
Tabellen viser, at den største andel af publikationerne (72 pct.)
ikke har haft et fokus på en særligt sårbar målgruppe, men
fokuserer på overordnede målgrupper som voldsudsatte, voldsudøvere og aldersspecifikke målgrupper som børn, unge og
voksne. Personer, der har været udsat for vold i deres barndom,
er en særligt sårbar målgruppe, og publikationerne med fokus
på dem udgør den største andel af publikationer om særligt
sårbare målgrupper (11 pct.). I afsnit 3.3 følger en selvstændig
analyse af publikationer med fokus på personer, der har været
udsat for vold i barndommen.

Viden om vold i nære relationer

Ud af de 418 publikationer har 38 et særligt fokus på personer
med etnisk minoritetsbaggrund, og yderligere har syv publikationer fokus på personer med flygtningebaggrund. Således er
der i alt 45 publikationer i litteraturen, der har et særligt fokus
på personer med etnisk minoritets baggrund. Ser vi nærmere
på disse, har 25 ud af de 45 publikationer fokus på voldsformerne negativ social kontrol eller æresrelateret vold. Det indikerer,
at publikationer, hvor personer med etnisk minoritetsbaggrund
er målgruppen, kan have fokus på, hvordan voldshandlinger kan
forklares med forhold knyttet til en kulturel baggrund, og derfor behandles som særskilte voldsformer. Dette adskiller sig fra
andre publikationer om vold, hvor voldshandlinger ikke begrebsmæssigt er knyttet til kulturelle forhold.
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Som tabel 3.1.2 viser, er der syv publikationer, der beskæftiger
sig med personer med flygtningebaggrund. Her er der tale
om publikationer, hvor krigstraumer bliver behandlet som en
sårbarhedsfaktor for de voldshandlinger, der udspiller sig i familierne, når de er i en dansk kontekst. Hvis der er tale om vold
i nære relationer, der er foregået, inden de kom til Danmark,
er publikationerne, som beskrevet i metodeafsnittet, ikke taget
med i kortlægningen.
I forhold til seksuel orientering kan vi se af tabel 3.1.2, at der
kun er gennemført én undersøgelse, der specifikt ser på vold i

samkønnede parforhold i en dansk kontekst. Da alle publikationer er kodet ud fra deres abstract eller resumé, kan der være
undersøgelser, hvor homo- og/eller biseksuelle personers erfaringer med partnervold indgår, men hvor homo- og biseksuelle
personer ikke udgør en særlig målgruppe og derfor ikke fremgår af abstract eller resumé. Hverken i søgningen på databaser
eller i henvendelser til organisationer på området, herunder
organisationer, der beskæftiger sig med seksuelle minoriteter,
er vi blevet bekendt med publikationer, hvor voldsudsatte eller
voldsudøveres seksuelle orientering har været et særligt fokus.

Viden om vold i nære relationer

Kortlægningen viser også, at der i en dansk kontekst ikke
eksisterer publikationer med særligt fokus på voldsudsatte
transpersoner. Samtlige publikationer i kortlægningen anvender den binære mand/kvinde-dikotomi. Det betyder, at vi står
på et begrænset vidensgrundlag i Danmark, når det gælder
voldsudsættelse og voldsudøvelse blandt transpersoner, og at
der således heller ikke er viden om, hvorvidt der f.eks. kan være
forhold og erfaringer, som gør denne målgruppe sårbar på andre måder end de øvrige målgrupper.
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Aldersgrupper
Når vi ser på aldersgrupper, har vi ikke skelnet mellem voldsudøvere og voldsudsatte, da alle publikationerne om voldsudøvere
omhandler voksne. Tabel 3.1.3 viser fordelingen af voldsudsatte på aldersgrupperne børn, unge eller voksne. Når vi skelner
mellem børn, unge og voksne i kortlægningen, er litteraturen
kodet efter afgrænsningen af den aldersbestemte målgruppe i
hver enkelt publikation. Aldersgrupperne er således udelukkende baseret på den afgræsning, som laves i hver publikation.
Af tabellen fremgår det at to ud af fem af publikationerne har
fokus på børn (40 pct.), omkring en fjerdedel har fokus på unge
udsat for vold (26 pct.), og knap to ud af tre publikationer om
personer udsat for vold har fokus på voksne (62 pct.). Aldersmæssigt er voksne således den målgruppe, som er i fokus i den største andel af publikationerne. Det kan skyldes, at der i litteraturen
inden for området vold i nære relationer har været størst fokus på
partnervold som fænomen. Tabellen viser, at unge er den aldersmålgruppe, bortset fra seniorer (1 pct.), som den mindste andel af

Tabel 3.1.3. Publikationer om voldsudsatte fordelt på aldersgrupper
Målgruppe

Antal publikationer

Andel publikationer

Børn

152

40%

Publikationer, hvor børn er
målgruppen

82

21%

Publikationer, hvor børn
indgår som en del af målgruppen

70

18%

Unge

104

26%

Publikationer, hvor unge er
målgruppen

50

13%

Publikationer, hvor unge
indgår som en del af målgruppen

54

14%

Voksne (og seniorer)

236

62%

Publikationer, hvor voksne er
målgruppen

164

43%

Publikationer, hvor seniorer
er målgruppen

2

1%

Publikationer, hvor voksne
eller seniorer indgår som en
del af målgruppen

70

18%

Ikke oplyst/ikke anvendelig*

2

1%

Bemærkning: Værdierne i tabellen summer ikke til 100 procent/383, fordi nogle publikationer omhandler flere målgrupper. Nogle publikationer vil gå igen i de forskellige aldersgrupper. En publikation, der omhandler f.eks. både børn og unge, vil gå igen i begge aldersgrupper.

Viden om vold i nære relationer

*Disse to publikationer er hhv. en kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i
hjemmet og en kortlægning af uddannelsesbehovet på krisecentre.
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litteraturen har fokus på (26 pct.) sammenlignet med målgrupperne
børn og voksne.
Tabel 3.1.3. viser, at der under målgruppen voksne kun er fundet
to publikationer, som omhandler vold mod seniorer. I forhold til aldersgrupper er seniorer således den målgruppe, der har fået mindst
opmærksomhed sammenlignet med de øvrige målgrupper voksne,
unge og børn. Dermed adskiller Danmark sig fra Norge og Sverige,
hvor der er gennemført flere undersøgelser om vold mod ældre (Bindesbøl Holm Johansen et al. 2021).

Tabel 3.1.4. Publikationer fordelt på format
Publikationsformat

Antal publikation

Andel publikationer

Rapport/evaluering/kortlægning/
omfangsundersøgelse

206

49%

Artikel i videnskabeligt tidsskrift

178

43%

Bog/kapitel i bog

23

6%

Ph.d.

6

1%

Litteraturreview

4

1%

Andet

1

0%

Hovedtotal

418

100%

Publikationernes format og sprog
Tabel 3.1.4 viser fordelingen af publikationerne efter det format,
de har. Knap halvdelen af publikationerne kan karakteriseres som
rapporter, evalueringer, kortlægninger og omfangsundersøgelser,
som typisk er skrevet på dansk (49 pct.). Det næsthyppigste format
for publikationer om voldsudsatte er artikler i videnskabelige tidsskrifter, som typisk er skrevet på engelsk (43 pct.). De resterende
publikationer om voldsudsatte er bøger eller kapitler i bøger, typisk
på dansk (6 pct.), ph.d.-afhandlinger, som kan være skrevet på enten
dansk eller engelsk (1 pct.), og litteraturreview, som typisk er skrevet
på dansk, når de ikke er udgivet som videnskabelige artikler (1 pct.).
Formatet for publikationerne siger noget om, hvilken viden der
bliver produceret på feltet og af hvem, og hvem denne viden
typisk kan nå. Rapporter, evalueringer, kortlægninger og omfangsstudier vil ofte være på dansk, praksisnære og formidlet i et
letlæseligt sprog, der er tilgængelig for menigmænd, herunder
fagpersoner og politikere. Det samme gælder typisk bøger på
dansk eller kapitler i bøger på dansk. Artikler i videnskabelige
tidsskrifter, ph.d.-afhandlinger og litteraturreview er forskning,
der typisk vil være formidlet i et videnskabeligt sprog og oftest
på engelsk, så det bidrager til udviklingen af et internationalt videnskabeligt felt. Disse publikationer er derfor ikke nødvendigvis
tilgængelige for den brede befolkning og praksisfeltet.
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Ser vi på fordelingen på sprog er 39 procent af publikationerne
i kortlægningen skrevet på engelsk, 60 procent på dansk og
en enkelt procent på norsk. Stort set alle af de videnskabelige
artikler er skrevet på engelsk (91 pct.). Derudover vil artikler i
videnskabelige tidsskrifter ofte være skjult bag betalingsmure,
hvilket også er med til at begrænse, hvem der har adgang til
dem. På den baggrund er der grund til at antage, at en vis andel
af den forskningsbaserede viden, der bliver produceret på engelsk, primært når ud til forskningsmiljøer. Forskningsbaseret
viden udgør lige under halvdelen (43 pct.) af al viden, der bliver produceret om vold i nære relationer i Danmark, og her bør
det nævnes, at en del rapporter, evalueringer, kortlægninger og
omfangsundersøgelser er gennemført som forskningsbaseret
myndighedsbetjening eller på forskningsinstitutter, hvis resultater senere kan indgå i videnskabelige artikler på engelsk.
Der vil derfor være et overlap mellem indholdet i rapporter og
tidsskriftartikler.

Viden om vold i nære relationer

Anvendte metoder
Vender vi blikket mod de metoder, som er anvendt i publikationerne i kortlægningen, kan vi af tabel 3.1.5 se, at hovedparten
af publikationerne (ca. 93 pct.) er baseret på empiriske undersøgelser. Dette skyldes også, at en empiribaseret tilgang er et
inklusionskriterium i litteratursøgningsprocessen.
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De mest udbredte former for metoder, der er anvendt i publikationerne, er kvantitative metoder (57 pct.), hvilket blandt
andet dækker over undersøgelser baseret på spørgeskemadata
og registerdata. Knap en femtedel af publikationerne er baseret
på kvalitative metodetilgange (19 pct.), som f.eks. dækker over
interview og observationer. Lidt under en femtedel af publikationerne er baseret på et mixed-methods-design, som indebærer
en kombination af for eksempel kvalitative og kvantitative metoder (17 pct.). I fem procent af publikationerne er der tale om
litteraturreview, hvilket vil sige, at der er blevet lavet en gennemgang af allerede eksisterende litteratur på området.

Tabel 3.1.5. Publikationer fordelt på anvendt metode
Metode

Antal publikation

Andel publikationer

Kvantitativ

237

57%

Kvalitativ

80

19%

Både kvalitativ og kvantitativ

71

17%

Litteraturreview

21

5%

Andet

9

2%

Hovedtotal

413

100%

Viden om vold i nære relationer

Metodefordelingen vidner om, at vi har en del viden om
kvantificerbare mål for vold i nære relationer. Det vil typisk
være omfang af forskellige former for vold og sammenhænge mellem vold og andre forhold som helbredsmæssige og
psykosociale mål. Dette fremgår af publikationernes resuméer. En femtedel af vores vidensgrundlag er baseret på
rent kvalitative undersøgelser, hvor der typisk vil være et
erfaringsnært perspektiv på voldsudsættelse, voldsudøvelse
eller fagpersoners møde med disse målgrupper. Endelig er
der i knap en femtedel af publikationerne kombineret flere
metoder, hvor der kan være både kvalitative og kvantitative
tilgange i samme undersøgelse.
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Ser vi på metoder i forhold til de forskellige publikationsformater, finder vi, at de kvantitative metoder især synes at
være repræsenteret i videnskabelige artikler. Her har tre
ud af fire publikationer et kvantitativt grundlag (75 pct.),
mens 17 procent har et kvalitativt grundlag, og kun fire
procent har kombineret kvalitative og kvantitative metoder
(litteraturreview 2 pct. og andet 1 pct.). Ser vi på rapporter,
evalueringer, kortlægninger og omfangsundersøgelser, er
metoderne mere ligeligt fordelt. Her har knap halvdelen
af publikationerne en kvantitativ metodetilgang (46 pct.),
mens knap en femtedel (19 pct.) har en kvalitativ metodetilgang, og 27 procent anvender både kvalitative og kvantitative metoder (litteraturreview 6 pct., andet 1 pct.).

Opsummering: tværgående karakteristik
I det følgende vil vi lave en kort opsummering af de væsentligste pointer fra afsnittet om tværgående karakteristik. Afsnittet
viser, at:
• Samlet set har langt størstedelen af publikationerne i
kortlægningen fokus på voldsudsatte (80 pct.), mens kun
en mindre andel af publikationerne har fokus på voldsudøvere (6 pct.) alene eller både voldsudsatte og voldsudøvere (12 pct.).
• Hovedparten af litteraturen har ikke et særligt målgruppefokus (72 pct.), mens den resterende del af publikationerne har fokus på særligt sårbare målgrupper (28 pct.).
Personer udsat for vold i barndommen og personer med
minoritetsetnisk baggrund er de to særligt sårbare målgrupper, som flest publikationer beskæftiger sig med.

Viden om vold i nære relationer

• Den største andel af publikationerne omhandler voksne
(62 pct.), og den næststørste aldersgruppe er børn (40
pct.), mens omkring en fjerdedel af publikationerne har
fokus på unge (26 pct.).
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• Den største andel af publikationerne er rapporter, evalueringer, kortlægninger eller omfangsstudier (49 pct.),
mens lidt under halvdelen er videnskabelige artikler (43
pct.). På nær én enkelt publikation er alle publikationer
i kortlægningen skrevet på dansk (60 pct.) eller engelsk
(39 pct.). Hovedparten af litteraturen hviler på kvantitative metoder (57 pct.), mens knap en femtedel (19
pct.) har brugt kvalitative metoder, og 17 procent har
kombineret metoder.

Tabel 3.2.1. Publikationer om voldsudsatte børn fordelt på relation til voldsudøver
Relation

Antal publikationer

Andel publikationer

Forældres vold mod barn/børn

136

89%

Partner/ekspartner

60

39%

Søskende indbyrdes

1

1%

Andre familierelationer

21

14%

Relationer, hvor der opleves nær tilknytning

32

21%

Ikke nær relation*

6

4%

Ikke oplyst i abstract

2

1%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere relationer, og derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
*Disse publikationer beskæftiger sig både med vold i en nær relation og vold i en ikke-nær
relation. Publikationer, der udelukkende beskæftiger sig med vold, der foregår uden for kortlægningens definition af nære relationer, er ekskluderet.

Publikationer om voldsudsatte børn

Viden om vold i nære relationer

Lidt under halvdelen (40 pct.) af publikationerne i kortlægningen har fokus på børn udsat for vold. I de følgende afsnit
beskriver vi publikationerne, som omhandler voldsudsatte børn,
i forhold til den relationelle kontekst, volden er forekommet i,
børnenes køn, de voldsformer, der er i fokus, samt hvilke temaer
publikationerne beskæftiger sig med.
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Relationel kontekst
Ser vi på, hvilken relationel kontekst voldshandlingerne forekommer i, er forældres vold mod børn emnet for den største andel af publikationerne (89 pct.). Den næststørste andel omhandler partnervold (39 pct.), hvilket i denne sammenhæng typisk er
vold mellem forældrene, hvor børnene indgår som voldsudsatte,
fordi de kan være vidne til eller have kendskab til vold mellem
forældrene. I godt en femtedel af publikationerne er volden begået af en person, hvor der opleves en nær tilknytning (21 pct.).
Det er f.eks., når volden er begået af en nær ven af familien. Ser
vi nærmere på den litteratur, der omhandler disse relationelle
kontekster, er temaerne for langt størstedelen af publikationernes vedkommende seksuelle overgreb eller specifikt voldtægt.

Tabel 3.2.4. Publikationer om voldsudsatte børn fordelt på voldsudsattes køn
Køn

Antal publikationer

Andel publikationer

Piger

36

24%

Drenge

0

0%

Både piger og drenge

70

46%

Ikke oplyst i abstract

40

26%

NA (ikke anvendelig)

6

4%

Hovedtotal

152

100%

En mindre andel af publikationer omhandler vold begået af
andre familiemedlemmer uden for kernefamilien (14 pct.),
som f.eks. en onkel eller bedsteforældre. Kun én publikation
omhandler vold begået af søskende (1 pct.).

Viden om vold i nære relationer

Køn
Når vi ser på, hvordan publikationerne fordeler sig i forhold
til de voldsudsatte børns køn, bemærker vi, at cirka en fjerdedel af publikationerne ikke har beskrevet kønsfordelingen (26
pct.). Her er det således ikke oplyst, hvor vidt der er fokus på
voldsudsatte piger, voldsudsatte drenge eller både og. I knap
halvdelen af publikationerne er målgruppen angivet som både
voldsudsatte piger og voldsudsatte drenge (46 pct.). Knap en
fjerdedel af publikationerne har udelukkende fokus voldsudsatte piger (24 pct.), mens ingen publikationer har fokus på
voldsudsatte drenge alene, hvilket betyder, at vi her står på et
mindre vidensgrundlag end for voldsudsatte piger.

50

Kønsfordelingen adskiller sig fra kønsfordelingen i publikationerne om voldsudsatte voksne, hvor det er en væsentlig
mindre andel af publikationerne, hvor køn ikke er oplyst (12
pct.) (se afsnit 5.2.).

Tabel 3.2.2. Publikationer om voldsudsatte børn fordelt på voldsform
Voldsformer

Antal publikationer

Andel publikationer

Flere voldsformer

77

51%

Seksuel

22

14%

Fysisk

13

9%

Stalking

3

2%

Æresrelateret vold/negativ social
kontrol

2

1%

Psykisk

1

1%

Ikke oplyst i abstract

34

22%

Hovedtotal

152

100%

Viden om vold i nære relationer

Voldsformer
Tabel 3.2.2 viser fordelingen af de voldsformer, som behandles i publikationerne om voldsudsatte børn. Lidt over halvdelen af publikationerne om voldsudsatte børn har fokus på flere
voldsformer (51 pct.). Det vil sige, at de kan omhandle fysisk
og seksuel vold eller fysisk og psykisk vold. Blandt de publikationer, der kun har fokus på én voldsform, er fokus oftest på
seksuel vold (14 pct.). Seksuel vold er især blevet belyst i publikationer, der har fokus på forældres vold mod børn
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Knap hver tiende publikation har udelukkende fokus på fysisk vold (9 pct.). Stalking (2 pct.), æresrelateret vold/negativ social kontrol (1 pct.) og psykisk vold (1 pct.) har fået
langt mindre fokus end de øvrige voldsformer. I cirka hver
femte af publikationerne (22 pct.) er voldsformen ikke specificeret i abstract, og vi har derfor ikke kunnet afgøre, om
publikationerne afdækker en eller flere former for vold.
I tabel 3.2.3 ser vi, hvilke voldsformer kategorien ’flere
voldsformer’ dækker over, hvilket giver et mere nuanceret
billede end i tabel 3.2.2, hvor tabellen alene viser andelen
af publikationer, der beskæftiger med flere former for vold.
Tabel 3.2.3. viser, at publikationerne, der omhandler flere
voldsformer, fordeler sig næsten ligeligt mellem fysisk vold
(N=28), psykisk vold (N=26) og seksuel vold (N=23).

Tabel 3.2.3. Publikationer om børn udsat for flere voldsformer fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Fysisk

28

Psykisk

26

Seksuel

23

Økonomisk

10

Materiel

13

Æresrelateret vold/negativ social kontrol

4

Digital

0

Stalking

2

Ikke oplyst i abstract

46

Viden om vold i nære relationer

Andre voldsformer, som oplyses i abstract, er materiel vold
(N=13) og økonomisk vold (N=10). De publikationer, der
i kortlægningen er blevet kodet til at beskæftige sig med
disse to voldsformer imod børn, er alene årsstatistikker fra
kvindekrisecentrene. Årsstatistikkerne, som enten er udgivet af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre eller Socialstyrelsen, har i en lang årrække afdækket disse og andre
former for vold mod børn og kvinder på krisecenter. Publikationerne beskriver derfor ikke nødvendigvis materiel og
økonomisk vold begået mod børnene, men børnene kan være
vidne til volden og børn af kvinder, som udsættes for materiel og økonomisk vold. Børn har ikke samme økonomisk
ansvar og ej heller frihed som voksne, og derfor har økonomisk vold ikke samme betydning, når det gælder børn.
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Kun få af de publikationer, der omhandler mere end én
voldsform, beskæftiger sig med æresrelateret vold/negativ
social kontrol (N=4) og stalking (N=2). Da disse voldsbegreber i sig selv kan dække over forskellige typer af
voldshandlinger, er det ikke retvisende at antage, at de ikke
behandler forskellige former for voldshandlinger. Størstedelen (N=46) af publikationerne har ikke yderligere angivet,
hvilke voldsformer der er fokus på, og vi ved således ikke ud
fra abstractet, hvilke flere voldsformer disse publikationer
beskæftiger sig med.

Tematikker
Tabel 3.2.5. giver et overblik over de tematikker, publikationerne om voldsudsatte børn beskæftiger sig med.

Viden om vold i nære relationer

Tabel 3.2.5. viser, at hovedparten af publikationerne omhandler karakteristik af de voldsudsatte børn (41 pct.), hvilke
konsekvenser voldsudsættelsen kan have for børnene (24 pct.),
hvordan fagpersoner møder voldsudsatte børn (24 pct.), og hvor
mange voldsudsatte børn der er i Danmark (22 pct.). Af de
tematikker, der i mindre grad bliver belyst i publikationerne om
voldsudsatte børn, finder vi blandt andet samfundsøkonomiske
omkostninger (2 pct.), evalueringer af metoder (2 pct.), årsager
til voldsudøvelse (1 pct.) og pårørendes rolle (1 pct.). Cirka en
femtedel af publikationerne beskæftiger sig med sårbarhedsforhold (19 pct.) som for eksempel forældres misbrug eller
arbejdsløshed. Endnu en femtedel omhandler karakteristik af
voldsudøverne (19 pct.), som kan være væsentlig for opsporing
af voldsudsatte børn.
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For at kunne forebygge voldsudøvelse er det væsentligt at
have viden om årsager og omstændigheder, som kan være
befordrende for vold mod børn, og udvikle metoder til at
forebygge voldsudøvelse mod børn. Imidlertid er der kun
1 ud af i alt 152 publikationer om voldsudsatte børn, der
beskæftiger sig med årsager til voldsudøvelse (1 pct.), mens
under hver tiende publikation har fokus på at forebygge
børns voldsudsættelse (7 pct.). Når vi kigger ned i publikationerne, kan vi se, at en fjerdedel af publikationerne om
voldsudsatte børn fokuserer på fagpersoners praksis (24
pct.), og af disse 36 publikationer har syv fokus på opsporing og tre fokus på forebyggelse.

Tabel 3.2.5. Publikationer om voldsudsatte børn fordelt på tematikker
Tematikker

Antal publikationer

Andel publikationer

Karakteristik af voldsudsatte

63

41%

Konsekvenser af vold/reaktioner på
voldsudsættelse

37

24%

Fagpersoners praksis

36

24%

Omfangsundersøgelse

34

22%

Sårbarhedsfaktorer

29

19%

Karakteristik af voldsudøvere

29

19%

Mødet med fagpersoner/systemet

21

14%

Evaluering af og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

21

14%

Opsporing

12

8%

Forebyggelse

11

7%

Professionel voldsspecialiseret rådgivning og behandling

10

7%

Erfaringer med voldsudsættelse

6

4%

Drab/vold med døden til følge

6

4%

Komparativ undersøgelse, international

5

3%

Forskningsmetode

5

3%

Samfundsøkonomiske omkostninger

3

2%

Evaluering af metode

3

2%

Pårørendes rolle

1

1%

Årsager til voldsudøvelse

1

1%

Migrantægteskaber

1

1%

Indbyrdes vold

0

0%

Diskursanalyse

0

0%

Erfaringer med voldsudøvelse

0

0%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere temaer. Derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
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Opsummering: voldsudsatte børn
I det følgende vil vi lave en kort opsummering af de væsentligste pointer fra afsnittet om voldsudsatte børn. Afsnittet viser, at:
• Hovedparten af publikationerne omhandler forældres vold mod børn (89 pct.), mens knap fire ud af
ti omhandler børn, der vokser op med vold mellem
forældrene (39 pct.). Vold mod børn begået af andre familierelationer eller relationer, hvor der opleves en nær
tilknytning, er i mindre grad belyst. Det samme gælder
viden om vold mellem søskende. Vidensgrundlaget om
voldsudsatte børn udgøres derfor hovedsageligt af publikationer, der belyser forældres vold mod børn.

Viden om vold i nære relationer

• Knap halvdelen af publikationerne har fokus på både
drenge og piger (46 pct.), men lidt over en fjerdedel af
publikationerne oplyser ikke køn i abstractet (26 pct.).
Godt en fjerdedel af publikationerne omhandler alene
voldsudsatte piger (24 pct.), mens ingen publikationer
har et eksklusivt fokus på voldsudsatte drenge.
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• Hovedparten af publikationerne beskæftiger sig med flere voldsformer (51 pct.), herunder oftest fysisk, psykisk
og/eller seksuel vold. Af de publikationer, der kun har
fokus på én voldsform, beskæftiger flest sig med seksuel
vold (14 pct.) og dernæst fysisk vold (9 pct.). Vidensgrundlaget om børn udsat for psykisk vold, økonomisk
vold, materiel vold og digital vold samt æresrelateret
vold/negativ social kontrol og stalking er begrænset.
• Når vi ser på, hvilke tematikker publikationerne belyser,
kan vi se, at flest publikationer omhandler karakteristik
af voldsudsatte børn, konsekvenser af voldsudsættelse,
mødet med fagpersoner og omfang af voldsudsættelse. Til gengæld findes der færre studier, der belyser
årsagerne til voldsudøvelse, opsporing af voldsudsatte
børn samt forebyggelse af vold mod børn.

Publikationer om voksne udsat for vold i
barndommen
En mindre del af publikationerne om voldsudsatte voksne undersøger voldserfaringer, som den voksne har haft i barndommen
(34 publikationer). Således hører denne del af publikationerne
hverken hjemme i kapitlet om voldsudsatte børn eller kapitlet om
voldudsatte voksne, og vi har derfor valgt at behandle denne målgruppe særskilt i dette afsnit.

Viden om vold i nære relationer

Relationel kontekst
I tabel 3.3.1 ser vi, at fokus for den største andel af publikationerne har været vold udøvet af én eller begge forældre (59
pct.). Som tabellen viser, er der tre publikationer, der omhandler
partnervold (9 pct.), hvor børn betragtes som voldsudsatte, når
de er vokset op i et hjem med vold mellem deres forældre eller
voksne med ansvar for dem. To publikationer omhandler andre
familierelationer (6 pct.). Én publikation beskæftiger sig både
med voksne, der som børn har været udsat for vold af deres
forældre eller af andre voksne uden nær tilknytning. Her er der
tale om en publikation, der udover at beskæftige sig med vold i
nære relationer også beskæftiger sig med vold begået i ikke-nære relationer. Endelig omhandler en publikation eksplicit vold
mellem søskende (3 pct.).
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I lidt mere end en tredjedel af publikationerne (41 pct.) er relationen til voldsudøver ikke oplyst i abstractet. Disse studier omhandler typisk voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb
i barndommen, og her er målgruppen for undersøgelsen typisk
voksne, der er i behandling for senfølger af seksuelle overgreb,
de har været udsat for i barndommen.

Køn
I forhold til køn gælder det, at en forholdsvis stor andel af
publikationerne om voksne udsat for vold i barndommen ikke
beskriver køn i abstractet. I 41 procent af publikationerne er
køn således ikke oplyst i abstractet. I mere end en tredjedel af
publikationerne oplyses det, at der er fokus på både drenge og
piger (mænd og kvinder) (38 pct.), mens hver femte publikation
fokuserer på enten kvinder (15 pct.) eller mænd (6 pct.).

Tabel 3.3.2. Publikationer om voksne udsat for vold i barndommen, fordelt på voldsudsattes køn
Køn

Antal publikationer

Andel publikationer

Både mænd og kvinder

13

38%

Ikke oplyst i abstract

14

41%

Kvinder

5

15%

Mænd

2

6%

Hovedtotal

34

100%

Tabel 3.3.3. Publikationer om voksne udsat for vold i barndommen, fordelt på voldsformer
Voldsform

Antal publikationer

Andel publikationer

Seksuel

17

50%

Flere voldsformer

10

29%

Ikke oplyst i abstract

7

21%

Hovedtotal

34

100%

Viden om vold i nære relationer

Fordelingen afspejler fundene i afsnittet om voldsudsatte
børn, hvor vi også så, at køn ikke er oplyst i knap halvdelen
af publikationerne (tabel 3.2.4).
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Voldsformer
Vender vi blikket mod de voldsformer, som behandles i publikationerne, viser tabel 3.3.3, at halvdelen af publikationerne omhandler voksne udsat for seksuel vold i barndommen
(50 pct.). Knap en tredjedel omhandler voksne udsat for flere former for vold i barndommen (29 pct.). I godt hver femte publikation er det ikke oplyst, hvilken form for vold den
voksne har været udsat for som barn (21 pct.).
Fordelingen af voldsformer illustrerer samme tendens, som
vi så i afsnit 3.2 om voldsudsatte børn, hvor seksuel vold er
den mest belyste voldsform efter kategorien flere voldsformer (tabel 3.2.2).

Tabel 3.3.4. Publikationer om voksne udsat for flere voldsformer i barndommen, fordelt på
voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Psykisk

2

Seksuel

7

Ikke oplyst i abstract

3

Tabel 3.3.4 viser fordelingen af publikationer, som omhandler voksne udsat for flere voldsformer i barndommen. Her ser
vi, at hovedparten af publikationerne (N=7) behandler seksuel vold, mens to publikationer omhandler psykisk vold. Ingen
af de publikationer, der behandler flere voldsformer, ekspliciterer i abstractet, at der er tale om fysisk vold, men omtaler
”generel mishandling” og ”generelt misbrug”.

Viden om vold i nære relationer

Tematikker
Når vi ser på, hvilke temaer publikationerne behandler, finder
vi, at størstedelen af publikationerne fokuserer på konsekvenser af voldsudsættelse (59 pct.). Sammenlignet med publikationerne om de tre øvrige målgrupper børn, unge og voksne,
finder vi den største andel publikationer med fokus på konsekvenser af voldsudsættelse. Knap en tredjedel af publikationerne beskæftiger sig med sårbarhedsforhold (29 pct.), ligesom en tredjedel beskæftiger sig med, hvad der karakteriserer
de voksne, der er blevet udsat for vold som børn (29 pct.).
Knap en femtedel omhandler voldsspecialiseret rådgivning
og behandling (18 pct.), mens næsten hver tiende publikation
beskæftiger sig med omfanget af voldsudsættelser (9 pct.).
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Som det fremgår af tabel 3.3.5, er der i alt registreret ni
tematikker i publikationer, der omhandler voksne udsat for
vold i barndommen. Ud af listen med de i alt 23 tematikker,
som er registreret på tværs af målgrupperne, finder vi færrest tematikker belyst for målgruppen voksne udsat for vold
i barndommen, hvilket kan skyldes antallet af publikationer
om målgruppen. Opsporing og forebyggelse er to tematikker,
der for eksempel ikke berøres i publikationerne om voksne
udsat for vold i deres barndom.

Tabel 3.3.5. Publikationer om voksne udsat for vold i barndommen fordelt på tematikker

Tematikker

Antal
publikationer

Andel
publikationer

Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

20

59%

Sårbarhedsfaktorer

10

29%

Karakteristik af voldsudsatte

10

29%

Professionel voldsspecialiseret rådgivning og behandling

6

18%

Omfangsundersøgelse

3

9%

Erfaringer med voldsudsættelse

2

6%

Evaluering af og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

2

6%

Forskningsmetode

2

6%

Karakteristik af voldsudøvere

1

3%

Forebyggelse

0

0%

Mødet med fagpersoner/systemet

0

0%

Samfundsøkonomiske omkostninger

0

0%

Erfaringer med voldsudøvelse

0

0%

Fagpersoners praksis

0

0%

Pårørendes rolle

0

0%

Evaluering af metode

0

0%

International komparativ undersøgelse

0

0%

Årsager til voldsudøvelse

0

0%

Drab/vold med døden til følge

0

0%

Migrantægteskaber

0

0%

Opsporing

0

0%

Indbyrdes vold

0

0%

Diskursanalyse

0

0%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere temaer. Derfor summer
værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
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Opsummering: voksne udsat for vold i barndommen
I det følgende laves en kort opsummering af de væsentligste
fund i afsnittet om voksne udsat for vold i barndommen. I
afsnittet finder vi, at:
• Den største andel af publikationerne beskæftiger sig
med forældres vold mod børn (59 pct.), mens der i den
næststørste andel ikke er angivet, hvilken relation der
har været mellem de voldsudsatte børn og voldsudøvere
(41 pct.), hvilket har betydning for den viden, vi har om
relationen mellem voldsudsat og voldsudøver, og hvordan dette påvirker, voldsudsattes erfaringer med vold.
• Køn oplyses ikke i abstracts til 41 procent af publikationerne, men mere end hver tredje publikation oplyser
at have fokus på både mænd og kvinder udsat for vold
som børn (38 pct.), mens der er fokus på kvinder alene
i 15 procent og fokus på mænd alene i 6 procent af
litteraturen.

Viden om vold i nære relationer

• I publikationerne om voksne udsat for vold i barndommen er seksuel vold den voldsform, der som individuel
voldsform har fået størst opmærksomhed. Således har
halvdelen af publikationerne alene fokus på seksuel
vold (50 pct.), hvilket er i tråd med publikationerne om
voldudsatte børn, mens den næststørste andel af publikationerne omhandler flere voldsformer (29 pct.).
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• Konsekvenserne af voldsudsættelse i barndommen,
sårbarhedsfaktorer og karakteristik af voldsudsatte
er de temaer, der har fået mest opmærksomhed i litteraturen. Dette kan være udtryk for en interesse for at
undersøge langsigtede følgevirker for voksne, der har
været udsat for vold i barndommen. Ingen af publikationerne beskæftiger sig med opsporing eller forebyggelse, og publikationerne berører under halvdelen
af de tematikker, som er identificeret på tværs af målgrupperne i de øvrige publikationer.

Publikationer om voldsudsatte unge
Omkring en fjerdedel (26 pct.) af publikationerne om voldsudsatte, svarende til 104 publikationer, fokuserer på voldsudsatte
unge. I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan publikationerne
om voldsudsatte unge fordeler sig i forhold til relationelle kontekst, volden er forekommet i, hvilket køn de voldsudsatte har,
hvilke voldsformer der er fokus på i publikationerne, samt hvilke temaer publikationerne beskæftiger sig med.

Relationel kontekst
Af tabel 3.4.1 kan vi se, at mere end halvdelen af publikationerne om voldsudsatte unge omhandler vold begået af én eller
flere forældre (58 pct.). Således er forældres vold mod unge det
område, der har fået mest fokus i litteraturen om voldsudsatte unge. Den næsthyppigste relationelle kontekst er partner/
ekspartner (43 pct.). Når vi læser ned i disse, kan vi se, at 15 af
de 45 publikationer omhandler kærestevold mellem unge, og de
resterende publikationer omhandler vold mellem forældre (partnervold), hvor vi betragter unge som indirekte voldsudsatte.

Viden om vold i nære relationer

Cirka en tredjedel af publikationerne (33 pct.) har fokus på vold,
der foregår i relationer, hvor der opleves en nær tilknytning. Ud
af publikationerne, der er registreret i denne relationelle kategori, har hovedparten fokus på unge udsat for seksuelle overgreb
og voldtægt. Her dækker nær tilknytning over venner og nær
omgangskreds, som ikke udgør familie eller kærester.
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I 28 procent af publikationerne begås volden af andre familierelationer, og her er der typisk tale om vold begået mod en ung
for eksempel af stedforældre. Endelig omhandler tre procent af
publikationerne vold begået af søskende, og seks procent omhandler vold mod unge, som er begået af en ikke-nærtstående.

Køn
Når vi ser på oplysningerne om køn i publikationerne om voldsudsatte unge, finder vi, at godt en fjerdedel af publikationerne
ikke oplyser køn i forhold til de voldudsatte unge (26 pct.).
Lidt mere end halvdelen af publikationerne inkluderer både
voldsudsatte piger og drenge (54 pct.). Mere end hver tiende
publikation har kun fokus på voldsudsatte piger (14 pct.), mens

Tabel 3.4.1. Publikationer om voldsudsatte unge fordelt på relation til voldsudøver
Relation

Antal publikationer

Andel publikationer

Forældres vold mod barn/børn

60

58%

Partner/ekspartner*

45

43%

Søskende indbyrdes

3

3%

Andre familierelationer

29

28%

Relationer, hvor der opleves nær tilknytning

34

33%

Ikke nær relation**

6

6%

Ikke oplyst i abstract

4

4%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere relationer. Derfor summer
værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
*Heraf handler 15 publikationer om kærestevold, mens de resterende 26 publikationer
handler om partnervold mellem voksne, hvoraf halvdelen af disse også omhandler forældres vold mod barn/børn. Den resterende halvdel er publikationer, hvor unge kun indgår
som en del af målgruppen for undersøgelsen, eksempelvis i større omfangsundersøgelser.
Det betyder, at disse publikationer ikke nødvendigvis omtaler vold rettet mod den unge.
**Disse publikationer beskæftiger sig både med vold i en nær relation og vold i en ikke-nær relation. Publikationer, der udelukkende beskæftiger sig med vold i en ikke-nær
relation, er ekskluderet fra kortlægningen.

Viden om vold i nære relationer

én publikation har fokus alene på voldsudsatte drenge. Umiddelbart fremstår vidensgrundlaget derfor lidt spinklere, når det
kommer til voldsudsatte unge mænd sammenlignet med voldsudsatte unge kvinder.
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Voldsformer
I tabel 3.4.3 ser vi fordelingen af publikationer på voldsformer. Knap halvdelen af publikationerne om voldsudsatte
unge har fokus på flere voldsformer (49 pct.). Hver femte
publikation har alene fokus på seksuel vold, og den største
andel af publikationerne, som kun har fokus på én voldsform, har dermed fokus på seksuel vold (20 pct.). Derudover
har fem procent af publikationerne udelukkende fokus på
fysisk vold, seks procent har fokus på æresrelateret vold/negativ social kontrol, og en procent har fokus på digital vold.
Ingen af publikationerne om voldsudsatte unge har fokus
på psykisk vold alene. Dog har knap en femtedel af publikationerne ikke oplyst i abstract eller resumé (19 pct.), hvilke
voldsformer der undersøges.

Tabel 3.4.2. Publikationer om voldsudsatte unge fordelt på voldsudsattes køn
Køn

Antal publikationer

Andel publikationer

Unge kvinder

15

14%

Unge mænd

1

1%

Både unge mænd og kvinder

56

54%

Ikke oplyst i abstract

27

26%

NA (ikke anvendelig)

5

5%

Hovedtotal

104

100%

Tabel 3.4.3. Publikationer om voldsudsatte unge fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Andel publikationer

Flere voldsformer

51

49%

Seksuel

21

20%

Ikke oplyst i abstract

20

19%

Fysisk

5

5%

Æresrelateret/negativ social kontrol

6

6%

Digital

1

1%

Hovedtotal

104

100%

Tabel 3.4.3. viser, at godt halvdelen af publikationerne har fokus på flere voldsformer (49 pct.), og derfor har vi i tabel 3.4.4.
lavet en oversigt over, hvilke voldsformer der indgår i disse
publikationer. Flere voldsformer dækker i hovedparten af publikationerne over fysisk vold (N=21), psykisk vold (N=15) og
seksuel vold (N=20). En mindre del af publikationerne beskæftiger sig med økonomisk vold (N=1), materiel vold (N=3) og
digital vold (N=1), mens æresrelateret vold/negativ social kontrol (N=7) og stalking (N=1), som kan have karakter af forskellige voldsformer, tilsvarende kun er behandlet i få publikationer.
Tabellen giver dog ikke mulighed for at vise, hvilke voldsformer
der optræder sammen i publikationerne.
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Tabel 3.4.4. Publikationer om unge udsat for flere voldsformer fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Fysisk

21

Psykisk

15

Seksuel

20

Økonomisk

1

Materiel

3

Æresrelateret vold/negativ social kontrol

7

Digital

1

Stalking

1

Ikke udspecificeret i abstract

23

Viden om vold i nære relationer

Hele 23 af de 51 publikationer, der omhandler flere voldsformer, har ikke yderligere angivet, hvilke voldsformer der er fokus på, og vi ved således ikke ud fra abstractet, hvilke voldsformer disse publikationer beskæftiger sig med.
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Tematikker
Den største andel af publikationerne om unge har fokus på
tematikkerne karakteristik af voldsudsatte (46 pct.), sårbarhedsfaktorer (33 pct.), omfanget af voldsudsættelse (25 pct.) og
konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse (25 pct.).
Det vil sige, at hovedparten af undersøgelserne, som indgår i
kortlægningen, har beskæftiget sig med at beskrive omfanget
af unge, der udsættes for vold, hvad der karakteriserer dem i
forhold til eksempelvis socialt og trivselsmæssigt, samt hvordan
voldsudsættelse kan påvirke de unge. En mindre del har fokus
på karakteristik af voldsudøvere (15 pct.) og erfaringer med
voldsudøvelse (14 pct.), hvoraf førstnævnte typisk er belyst
kvantitativt og sidstnævnte kvalitativt.

Tabel 3.4.5. Publikationer om voldsudsatte unge fordelt på tematikker

Tematikker

Antal
publikationer

Andel
publikationer

Karakteristik af voldsudsatte

48

46%

Sårbarhedsfaktorer

34

33%

Omfangsundersøgelse

26

25%

Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

26

25%

Karakteristik af voldsudøvere

16

15%

Erfaringer med voldsudsættelse

15

14%

Evaluering og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

14

13%

Fagpersoners praksis

13

13%

Forebyggelse

12

12%

Mødet med fagpersoner/systemet

7

7%

Årsager til voldsudøvelse

5

5%

Opsporing

5

5%

Erfaringer med voldsudøvelse

4

4%

Komparativ undersøgelse international

4

4%

Professionel voldsspecialiseret rådgivning og behandling

4

4%

Drab/vold med døden til følge

3

3%

Forskningsmetode

3

3%

Samfundsøkonomiske omkostninger

2

2%

Evaluering af metode

2

2%

Pårørendes rolle

0

0%

Migrantægteskaber

0

0%

Indbyrdes vold

0

0%

Diskursanalyse

0

0%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere temaer.
Derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
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I 13 procent af publikationerne om voldsudsatte unge er der
et fokus på fagpersoners praksis, og syv procent har fokus på,
hvordan mødet mellem fagpersoner og de unge er. Forebyggelse
er et tema i mere end hver tiende publikation (12 pct.). Selvom
vi her finder flere publikationer, som tematisk beskæftiger sig
med forebyggelse af vold, end i publikationerne om voldsudsatte børn, så udgør dette tema stadig kun en lille andel af det
samlede antal publikationer om unge. Årsager til voldsudøvelse
og opsporing af voldsudsatte behandles kun i en lille andel af

publikationerne (5 pct.), mens vi ingen viden har om pårørendes
rolle, migrantægteskaber, indbyrdes vold og diskursanalyse.

Opsummering: Voldsudsatte unge
I det følgende vil vi lave en kort opsummering af de væsentligste
pointer fra afsnittet om voldsudsatte unge. Afsnittet viser, at:
• Den største andel af publikationerne omhandler unge
udsat for vold af forældre (58 pct.). Den næststørste andel
omhandler partnervold (43 pct.), hvoraf 15 publikationer
har fokus på kærestevold, og de resterende 26 publikationer omhandler unge vidne til partnervold mod forældre.

Viden om vold i nære relationer

• Hovedparten af publikationerne har fokus på både mænd
og kvinder (54 pct.), mens den næststørste andel ikke
har angivet køn i abstractet (26 pct.). I alt beskæftiger
15 artikler sig med voldsudsatte unge kvinder, og kun én
publikation har et specifikt fokus på voldsudsatte unge
mænd, og vi har dermed mindre viden om unge mænds
voldudsathed end unge kvinders.
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• Knap halvdelen af publikationerne om voldsudsatte unge
har fokus på flere voldsformer (49 pct.). Seksuel vold,
fysisk vold og psykisk vold er samlet set de voldsformer,
som flest publikationer om voldsudsatte unge beskæftiger
sig med. En femtedel af publikationerne fokuserer kun
på seksuel vold, mens kun få publikationer fokuserer på
æresrelateret vold/negativ social kontrol og digital vold.
• Tematikkerne om voldsudsatte unge afspejler det
generelle billede i kortlægningen, hvor vi ved en del
om, hvem de voldsudsatte unge er, og sårbarhedsfaktorer, der kan knytte sig hertil, hvor mange unge der
er udsat for vold, og konsekvenserne af voldsudsættelse. Til gengæld ved vi mindre om forhold knyttet
til forebyggelse af vold, herunder, årsager til voldsudøvelse, de unges møde med fagpersoner og opsporing af unge, der udsættes for vold.

Publikationer om voldsudsatte voksne
Publikationer om voldsudsatte voksne udgør to tredjedele af
publikationerne i kortlægningen (62 pct.). I de følgende afsnit
beskriver vi publikationerne om voldsudsatte voksne i forhold
til den relationelle kontekst, volden er forekommet i, hvilket
køn den voldsudsatte har, hvilke voldsformer der er fokus på i
publikationerne, samt hvilke temaer publikationerne beskæftiger sig med.
Før vi ser nærmere på tallene, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at en del af publikationerne om voldsudsatte voksne
(34 publikationer i alt) omhandler voksne, der har været udsat
for vold i barndommen. Selvom målgruppen i disse publikationer er voksne, så er voldsudsættelsen foregået i barndommen,
hvorfor vi har valgt ikke at inkludere de 34 publikationer i dette
afsnit. Disse publikationer er i stedet gennemgået i det foregående afsnit 3.3.

Viden om vold i nære relationer

Relationel kontekst
Tabel 3.5.1. viser, hvordan publikationerne fordeler sig i
forhold til den relation, som den voldsudsatte voksne har til
voldsudøveren. I hovedparten af publikationerne er voldsudøveren en nuværende eller tidligere partner (81 pct.), og størstedelen af publikationerne har således fokus på partnervold.
Knap en femtedel af publikationerne omhandler andre familierelationer, som kan være svigerfamilie (18 pct.).
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I knap en fjerdedel af publikationerne er den relationelle
kontekst ikke er oplyst i abstract (23 pct.). I publikationernes abstract oplyses, at der er fokus på vold i nære relationer, men der beskrives ikke, hvilke relationelle kontekster,
som indgår. Andelen af publikationer, der ikke oplyser
den relationelle kontekst, er mindre for publikationer om
voldsudsatte voksne sammenlignet med publikationerne om
voldsudsatte børn, om unge og om voksne, der har været
udsat for vold i barndommen.

Tabel 3.5.1. Publikationer om voldsudsatte voksne fordelt på relation til voldsudøver
Voldsudøver

Antal
publikationer

Andel
publikationer

Partner/ekspartner

163

81%

Forældres vold mod barn/børn

46

23%

Andre familierelationer (svigerfamilie, udvidet familie)

37

18%

Relationer, hvor der opleves nær tilknytning

0

0%

Søskende indbyrdes vold

2

1%

Barn/børns vold mod forældre

1

1%

Ikke nær relation*

14

7%

Ikke oplyst i abstract

47

23%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere relationer, og derfor summer
værdierne i tabellen ikke til 100 pct. *Disse publikationer beskæftiger sig både med vold i
en nær relation og vold i en ikke-nær relation. Publikationer, der udelukkende beskæftiger
sig med vold i ikke-nære relationer, er ekskluderet fra kortlægningen.
Når forældres vold mod børn og søskendes indbyrdes vold optræder i den relationelle kontekst for voldsudsatte voksne, hænger det sammen med, at publikationer kan beskæftige
sig med flere relationer.

Tabel 3.5.2. Publikationer om voldsudsatte voksne fordelt på voldsudsattes køn
Køn

Antal publikationer

Andel publikationer

Kvinder

112

55%

Både mænd og kvinder

57

28%

Ikke oplyst i abstract

24

12%

5

2%

4

2%

Hovedtotal

202

100%

Viden om vold i nære relationer

Mænd
NA (ikke anvendelig)
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Køn
I publikationerne om voldsudsatte voksne finder vi en overvægt
af studier med fokus på voldsudsatte kvinder (55 pct.). Over
en fjerdedel (28 pct.) har fokus på både voldsudsatte mænd og
kvinder, mens to procent har specifikt fokus på mænd udsat for
vold i nære relationer.

Tabel 3.5.3. Publikationer om voldsudsatte voksne fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Andel publikationer

Flere voldsformer

98

49%

Seksuel

24

12%

Fysisk

22

11%

Stalking

9

4%

Æresrelateret vold/negativ social kontrol

8

4%

Psykisk

3

1%

Ikke oplyst i abstract

38

19%

Hovedtotal

202

100%

Voldsudsatte kvinder udgør således den primære målgruppe i
publikationer om voldsudsatte voksne, og fordelingen indikerer, at der er et mere sparsomt vidensgrundlag, når det gælder
voldsudsatte mænd.

Viden om vold i nære relationer

Voldsformer
Tabel 3.5.3. viser, hvordan publikationerne om voldsudsatte
fordeler sig i forhold til, hvilke voldsformer de beskæftiger
sig med. Knap halvdelen af publikationerne beskæftiger sig
med flere voldsformer (49 pct.). I tabel 3.5.4. uddybes, hvad
flere voldsformer dækker over.
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Ser vi på hver enkelt voldsform, har 12 procent specifikt
fokus på seksuel vold, og 11 procent har udelukkende fokus
på fysisk vold. Der er kun få publikationer, som udelukkende
har fokus på psykisk vold (1 pct.) eller stalking (4 pct.), og
æresrelateret vold og/eller negativ social kontrol (4 pct.).
Knap en femtedel af publikationerne oplyser ikke en specifik
voldsform i abstractet (19 pct.). Disse publikationer dækker
over evalueringer, artikler, rapporter og omfangsstudier. En
del af disse publikationer anvender begreber om vold, der
relaterer sig til den relationelle kontekst, som ’intimate partner violence’, eller den voldsudsatte målgruppe, som ’vold
mod kvinder’, og beskriver således ikke, hvilke former for
vold der undersøges.

Tabel 3.5.4. Publikationer om voksne udsat for flere voldsformer, fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Fysisk

42

Psykisk

32

Seksuel

38

Økonomisk

16

Materiel

16

Æresrelateret vold/negativ social kontrol

7

Digital

1

Stalking

1

Ikke udspecificeret i abstract

53

Viden om vold i nære relationer

For at blive klogere på, hvad de publikationer, der behandler flere voldsformer, har fokus på, har vi lavet en oversigt
i tabel 3.5.4. Tabellen viser, at hovedparten af publikationerne beskæftiger sig med fysisk vold (N=42), psykisk vold
(N=32) og/eller seksuel vold (N=38). Det betyder, at selvom en relativt lille andel af det samlede antal publikationer
om voldsudsatte voksne udelukkende har fokus på psykisk
vold (1 pct.), har flere af de publikationer, der beskæftiger
sig med flere voldsformer, også fokus på psykisk vold.
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Økonomisk vold og materiel vold behandles begge i
16 publikationer, mens digital vold kun behandles i én
publikation ligesom stalking. Samtlige publikationer, der
omhandler økonomisk vold og materiel vold, er årsstatstikker fra de danske kvindekrisecentre. Æresrelateret vold/negativ social kontrol er belyst i 7 publikationer af de publikationer, som beskæftiger sig med flere voldsformer. Tabellen
giver desværre ikke mulighed for at vise, hvilke voldsformer
der optræder sammen.
Ud af de 98 publikationer, der behandler flere voldsformer,
er der i 53 publikationer ikke oplyst i abstract, hvilke voldsformer de beskæftiger med.

Tematikker
I dette afsnit beskriver vi, hvilke tematikker de studier, som
vedrører voldsudsatte voksne, beskæftiger sig med. De mest
belyste tematikker i publikationerne om voldsudsatte voksne bidrager med viden om, hvad der karakteriserer de voldsudsatte,
hvilke konsekvenser voldshandlingerne kan have, og hvordan
de voldsudsatte voksne kan reagere på voldsudsættelse, samt
omfanget af vold i nære relationer i befolkningen. Der er også
en relativt stor del af publikationerne, som beskæftiger sig med
tematikker, der omhandler voldsudsattes sårbarhedsforhold (17
pct.), voldsudøveres karakteristika (17 pct.), og praksis, herunder erfaringsopsamlinger fra indsatser og mødet med fagpersoner (13-15 pct.).

Viden om vold i nære relationer

Imidlertid er der begrænset viden om tematikker, der kan være
med til at forebygge voldsudøvelse og drab, herunder temaerne
forebyggelse (5 pct.), årsager til voldsudøvelse (5 pct.), opsporing af voldsudsatte (3 pct.) samt pårørendes rolle i forhold
til voldsudsatte voksne (1 pct.). Ligeledes har vi kun fundet to
publikationer, der kan kategoriseres som diskursanalyser. Diskursanalyser kan imidlertid bidrage med viden om, hvordan
strømninger og sprogbrug i samfundet kan have indvirkning på
fænomener som vold i nære relationer og den samfundsmæssige opfattelse heraf. Under en tiendedel af publikationerne om
voldsudsatte voksne er gennemført som komparative internationale undersøgelser (7 pct.). Kun én publikation har fokus på
indbyrdes vold, hvor hver part forstås som både voldsudsat og
voldsudøver. Der er også kun én publikation, der har fokus på
erfaringer med voldsudøvelse.
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Tabel 3.5.5. Publikationer om voldsudsatte voksne fordelt på tematikker
Tematikker

Antal
publikationer

Andel
publikation

Karakteristik af voldsudsatte

89

44%

Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

48

24%

Omfangsundersøgelse

45

22%

Sårbarhedsfaktorer

35

17%

Karakteristik af voldsudøvere

34

17%

Evaluering og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

31

15%

Fagpersoners praksis

29

14%

Mødet med fagpersoner/systemet

26

13%

Erfaringer med voldsudsættelse

23

11%

Komparativ undersøgelse international

14

7%

Professionel voldsspecialiseret rådgivning og behandling

13

6%

Årsager til voldsudøvelse

11

5%

Forebyggelse

10

5%

Drab/vold med døden til følge

9

4%

Samfundsøkonomiske omkostninger

7

3%

Opsporing

6

3%

Migrantægteskaber

4

2%

Pårørendes rolle

3

1%

Forskningsmetode

3

1%

Evaluering af metode

2

1%

Diskursanalyse

2

1%

Erfaringer med voldsudøvelse

1

0%

Indbyrdes vold

1

0%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere temaer. Derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct. Procentsatserne i tabellerne er afrundet, hvilket forklarer,
hvorfor publikationer om erfaringer med voldsudøvelse og indbyrdes vold er angivet til at
udgøre 0 %.
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Opsummering: voldsudsatte voksne
I det følgende vil vi lave en kort opsummering af de væsentligste pointer fra afsnittet om voldsudsatte voksne. Kapitlet om
voldsudsatte voksne er det kapitel i kortlægningen, der hviler
på den største andel af alle publikationerne, som indgår i kortlægningen. Afsnittet viser, at:
• Den største andel af publikationerne om voldsudsatte
voksne handler om partnervold (81 pct.), mens knap en
fjerdedel omhandler forældre vold mod børn (23 pct.).
Knap en femtedel (18 pct.) af publikationerne omhandler
andre familierelationer, som kan være svigerfamilie.
• Der findes en overvægt af studier om voldsudsatte kvinder, idet lidt over halvdelen har fokus på voldsudsatte
kvinder (55 pct.). Mere end hver fjerde publikation har
fokus på både mænd oag kvinder, mens to procent har
fokus på voldsudsatte mænd.

Viden om vold i nære relationer

• Når vi ser på, hvilke voldsformer litteraturen om voldsudsatte voksne fokuserer på, tegner der sig det samme
billede, som i foregående afsnit i kortlægningen. Den
største andel af publikationerne beskæftiger sig med
flere voldsformer (49 pct.), mens fysisk og seksuel vold er
de to voldsformer, der hyppigst behandles alene.
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• Tematisk omhandler litteraturen om voldsudsatte voksne, hvad der karakteriserer voksne udsat for vold fra
nærtstående, konsekvenserne af voldsudsættelse og
omfanget af voldsudsatte. Afsnittet om tematikker viser
også, at vi ved mindre om opsporing af, forebyggelse af
og årsager til voldsudøvelse.

Publikationer om voldsudøvere
I det følgende beskriver vi, hvad der karakteriserer de 76
publikationer, der har et fokus på voldsudøvere. Det gælder
publikationer, der primært har fokus på voldsudøvere (i alt 27) og
publikationer med fokus på både voldsudsatte og voldsudøvere (i
alt 49). Af de i alt 76 publikationer, der har fokus på voldsudøvere, har mere end to tredjedele af publikationerne fokus på
både voldsudøvere og voldsudsatte (se tabel 3.6.1).
Publikationer, der har fokus på både voldsudsatte og voldsudøvere, er typisk publikationer, der belyser relationen mellem de to
parter. Kun 36 procent af publikationerne har de voldsudøvende
som primær målgruppe i undersøgelserne. Det indikerer, at vi
generelt står på et relativt begrænset vidensgrundlag, når det
gælder voldsudøvelse og årsagerne og mekanismerne bag dette
set i forhold til vores viden om voldsudsatte og deres erfaringer.

Viden om vold i nære relationer

Når vi ser på de publikationer, der alene fokuserer på voldsudøvere, er målgruppen i langt størstedelen af publikationerne
voksne, der har udøvet vold (78 pct.), og kun to publikationer
fokuserer på unge voldsudøvere (7 pct.). En enkelt publikation
omhandler både børn og unge voldsudøvere (4 pct.) og tre publikationer omhandler både unge og voksne voldsudøvere (11
pct.). Idet stort set alle publikationer om voldsudøvere har fokus
på voksne voldsudøvere, har vi valgt ikke at opdele dette afsnit i
aldersgrupper.
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Relationel kontekst
Tabel 3.6.2 viser, at hovedparten af publikationerne har fokus på
partnervold (67 pct.). Dernæst har 38 procent fokus på forældres
vold mod børn, og en femtedel har fokus på vold i relationer,
hvor der opleves en nær tilknytning (20 pct.), hvilket f.eks. dækker over den nærmeste omgangskreds. Endelig har lidt mere end
hver tiende af publikationerne fokus på vold mellem andre familierelationer (13 pct.) og vold mellem søskende (3 pct.).

Tabel 3.6.1. Publikationer om personer, der har udøvet vold, fordelt på målgrupper
Målgrupper

Antal publikationer

Andel publikationer

Både udsatte og udøvere

49

64%

Udøvere

27

36%

Hovedtotal

76

100%

Tabel 3.6.2. Publikationer om voldsudøvende personer, fordelt på relation til voldsudsatte
Relationel kontekst

Antal
publikationer

Andel
publikation

Partner/ekspartner

51

67%

Forældres vold mod børn

29

38%

Relationer, hvor der opleves nær tilknytning

15

20%

Andre familierelationer (svigerfamilie, udvidet familie)

10

13%

Ikke oplyst i abstract

4

5%

Ikke nær relation*

3

4%

Søskende, indbyrdes vold

2

3%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere relationer. Derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
*Disse publikationer beskæftiger sig både med vold i en nær relation og vold uden for en
nær relation. Publikationer, der udelukkende beskæftiger sig med vold uden for en nær
relation, er ekskluderet fra kortlægningen.

Viden om vold i nære relationer

Fordelingen af, hvilken relationel kontekst publikationerne
belyser, ligner fordelingen for publikationer om voldsudsatte
voksne. Tabel 3.6.2. viser, at publikationerne har fokus på voldsudøvelse i forskellige relationelle kontekster, og det indikerer,
at der kan indgå relativt forskellige aldersgrupper og forhold
omkring voldsudøvelse i publikationerne.
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Køn
Tabel 3.6.3. viser en fordeling over, hvilke køn publikationerne
om voldsudøvere fokuserer på. Den største andel af publikationerne har både fokus på mænd og kvinder (39 pct.). Det kan
hænge sammen med, at en stor andel af publikationerne både
handler om voldsudsatte og voldsudøvere, og at begge køn derfor er repræsenteret i publikationerne.

Tabel 3.6.3. Publikationer om personer, der udøver vold, fordelt på voldsudøveres køn
Køn

Antal publikationer

Andel publikationer

Både mænd og kvinder

30

39%

Mænd

21

28%

Ikke oplyst i abstract

18

24%

Kvinder

2

3%

NA (ikke anvendelig)

5

7%

Hovedtotal

76

100%

Tabel 3.6.4. Publikationer om personer, der udøver vold, fordelt på voldsformer
Voldsformer

Antal publikationer

Andel publikationer

Flere voldsformer

34

45%

Ikke oplyst i abstract

20

26%

Fysisk

10

13%

Seksuel

9

12%

Æresrelateret vold/negativ social kontrol

1

1%

Stalking

1

1%

Psykisk

1

1%

Hovedtotal

76

100 %

Viden om vold i nære relationer

Lidt mere end en fjerdedel af publikationerne om voldsudøvere
har mænd som den primære målgruppe (28 pct.), og knap en fjerdedel (24 pct.) har ikke oplyst køn på voldsudøvere i abstract eller
resumé. I tre procent af publikationerne er der fokus på kvindelige voldsudøvere alene. Denne fordeling er stort set den modsatte
af fordelingen for publikationerne om voldsudsatte voksne.
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Voldsformer
Tabel 3.6.4 viser fordelingen af publikationer på voldsformer,
som de beskæftiger sig med. Knap halvdelen af publikationerne
beskæftiger sig med flere voldsformer (45 pct.). I tabel 3.6.5.
uddyber vi, hvilke voldsformer det dækker over.
I godt en fjerdedel af publikationerne er det ikke oplyst, hvilke
voldsformer der behandles. Det kan skyldes, at publikationen
anvender voldstermer som ’partnervold’ eller ’vold i nære relationer’, hvor det ikke nødvendigvis giver mening at beskrive
de enkelte voldsformer i et abstract eller resumé. Seksuel vold

Tabel 3.6.5. Publikationer om voldsudøvere, som behandler flere voldsformer, fordelt på
voldsformerne
Voldsformer

Antal publikationer

Fysisk

5

Psykisk

5

Seksuel

3

Økonomisk

1

Materiel

0

Æresrelateret/negativ social kontrol

4

Digital

1

Stalking

1

Ikke udspecificeret i abstract

25

(12 pct.) og fysisk vold (13 pct.) er de to voldsformer, der hyppigst behandles alene. Det er en tendens, der går igen i kortlægningen.

Viden om vold i nære relationer

Kun enkelte publikationer har et specifikt fokus på æresrelateret vold (1 pct.), stalking (1 pct.) og psykisk vold (1 pct.). Dette er ligeledes en tendens, der ses på tværs af hele kortlægningen. Derudover vidner det om, at vores vidensgrundlag om
udøvelsen af disse voldsformer er begrænset sammenlignet
med viden om udøvelse af seksuel vold og fysisk vold.
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Ser vi nærmere på de 34 publikationer, som beskæftiger sig
med flere voldsformer, så viser tabel 3.6.5. at fysisk vold (N=5)
og psykisk vold (N=5) er de to voldsformer, som behandles i
flest af de publikationer, der har fokus på flere voldsformer.
Seksuel vold behandles i tre publikationer, hvilket er bemærkelsesværdigt med tanke på, hvor meget denne voldsform
fylder blandt voldsudsatte børn, unge og voksne. Kun én publikation behandler økonomisk vold og digital vold, mens der
ingen oplysninger er om publikationer, som omhandler materiel vold. Det er dog værd at bemærke, at der ligesom med
de øvrige målgrupper er en stor del af publikationerne, som
ikke oplyser, hvilke voldsformer der behandles (N=25). Kun en
publikation omhandler stalking, hvilket afspejler samme tendens som publikationerne om voldsudsatte.

Tematikker
I dette afsnit beskriver vi, hvilke tematikker de studier, som
omhandler voldsudøvere, beskæftiger sig med. Tabel 3.6.6
viser, at publikationerne fordeler sig over en bred vifte af tematikker. En årsag til, at 28 procent af publikationerne om
voldsudøvere har fokus på karakteristika for voldsudsatte, kan
være, at en stor andel af publikationerne omhandler både udsatte og udøvere.
Samlet set viser kortlægningen, at det, vi ved mest om på
baggrund af publikationer, er, hvad der karakteriserer voldsudøverne (47 pct.), og hvilke sårbarhedsfaktorer der kan være
knyttet til voldsudøvelse (26 pct.). Et fokus på sårbarhedsfaktorer kan f.eks. sige noget om individuelle forhold, der kan
have betydning for, at personer udøver vold, såsom misbrug
eller psykisk lidelse, uden at disse forhold alene kan forklare,
hvorfor nogen udøver vold.

Viden om vold i nære relationer

Af tabellen fremgår det, at henholdsvis 17 procent og 16
procent af publikationerne beskæftiger sig med tematikkerne
forebyggelse og årsager til vold. Disse to tematikker er centrale for voldsforebyggende indsatser. For at kunne bekæmpe
voldsudøvelse er det ikke alene væsentligt at vide, hvem der
udøver vold, men også at have fokus på, hvad der kan være
befordrende for, at nogle udøver vold. Omkring hver tiende af
publikationerne behandler fagpersoners praksis (12 pct.), specialiseret rådgivning og behandling (11 pct.) eller drab/vold
med døden til følge (11 pct.).
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Tematikken pårørendes rolle optræder ikke i tabel 3.6.6, som
den gør under publikationer om voldsudsatte voksne. Det
betyder ikke nødvendigvis, at tematikken ikke berøres i publikationerne, blot at det ikke er et særskilt tema, der fremhæves
i abstractet til publikationerne, som omhandler voldsudøvere.
Det samme gør sig gældende for temaerne om samfundsøkonomiske omkostninger og migrantægteskaber.

Tabel 3.6.6. Publikationer om personer, der udøver vold, fordelt på tematikker
Tema

Antal
publikationer

Andel
publikationer

Karakteristik af voldsudøvere

36

47%

Karakteristik af voldsudsatte

21

28%

Sårbarhedsfaktorer

20

26%

Årsager til voldsudøvelse

13

17%

Forebyggelse

12

16%

Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

12

16%

Omfangsundersøgelse

9

12%

Fagpersoners praksis

9

12%

Professionel voldsspecialiseret rådgivning og behandling

8

11%

Drab/vold med døden til følge

8

11%

Evaluering og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

7

9%

Erfaringer med voldsudøvelse

5

7%

Evaluering af metode

5

7%

Erfaringer med voldsudsættelse

4

5%

Mødet med fagpersoner/systemet

3

4%

Komparativ undersøgelse international

2

3%

Opsporing

1

1%

Forskningsmetode

1

1%

Indbyrdes vold

1

1%

Diskursanalyse

1

1%

Samfundsøkonomiske omkostninger

0

0%

Pårørendes rolle

0

0%

Migrantægteskaber

0

0%

Bemærkning: En publikation kan beskæftige sig med flere temaer. Derfor summer værdierne i tabellen ikke til 100 pct.
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Opsummering: publikationer om voldsudøvere
I det følgende vil vi lave en kort opsummering af de væsentligste pointer fra afsnittet om voldsudøvere. Afsnittet viser, at:
• Den største andel af publikationerne om voldsudøvere
har fokus på både voldsudsat og voldsudøver (64 pct.),
mens cirka hver tredje alene har fokus på voldsudøver (36
pct.). Det vidner om, at vi generelt står på et forholdsvis
lille vidensgrundlag om voldsudøvere i Danmark sammenlignet med vidensgrundlaget om voldsudsatte.
• Den største andel af publikationerne har fokus på partnervold (67 pct.), mens over en tredjedel har fokus på
forældres vold mod børn (38 pct.), og en femtedel omhandler vold mod andre, hvor der kan opleves en nær
tilknytning (20 pct.).

Viden om vold i nære relationer

• Hovedparten af publikationerne har fokus på både mænd
og kvinder (39 pct.), mens 28 procent udelukkende
fokuserer på voldsudøvende mænd, og 3 procent omhandler voldsudøvende kvinder.
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• Fysisk og seksuel vold er de to voldsformer, der er belyst
i flest publikationer om voldsudøvere. Dette er sammenligneligt med de øvrige målgrupper i kortlægningen.
Den største andel af publikationerne har dog fokus på
flere voldsformer (45 pct.), hvor det ikke altid er specificeret, hvilke voldsformer der behandles. Andelen af
publikationer, hvor voldsformen ikke er specificeret, er
lidt højere, end hvad andelen er i publikationer om voldsudsatte voksne.
• Afsnittet om tematikker viser, at publikationerne mest
har fokus på karakteristik af voldudøvere og sårbarhedsfaktorer. Der ser ud til at være mindre fokus på mekanismer og omstændigheder, der kan medvirke til voldsudøvelse og forebyggelse denne.

Kapitel 04
Opsamling og
perspektivering
Hidtil har vi i kortlægningen forholdt os deskriptivt til publikationerne. I dette afsnit laver vi dels en kort opsamling på
tværs af kortlægningens resultater og dels en perspektivering i
forhold til de områder, hvor kortlægningen viser, at feltet vold i
nære relationer endnu er belyst i mindre grad i Danmark.

Opsamling
Formålet med kortlægningen er at give interessenter på området et overblik over den eksisterende litteratur, at synliggøre,
hvor der findes henholdsvis mere og mindre viden inden for
området vold i nære relationer, samt beskrive, hvad der overordnet set kendetegner den eksisterende litteratur på området.
Kortlægningen viser, at:

Viden om vold i nære relationer

• Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem rapporter og videnskabelige artikler, mens der er en overvægt
af publikationer på dansk i forhold til publikationer på
engelsk.
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• Der rent metodisk er udgivet flest publikationer, der
hviler på en kvantitativ tilgang, og færrest, der hviler på
kvalitative metoder eller et mixed methods-design.
• Der findes mest litteratur om personer udsat for vold
i nære relationer sammenlignet med personer, der har
udøvet vold i nære relationer.
• Der aldersgruppemæssigt findes mest litteratur om
voksne og børn og mindst om unge og seniorer.
• Der set i et kønsperspektiv findes mest litteratur om
kvinder eller piger udsat for vold og litteratur, som har

fokus på både piger og drenge, der er udsat for vold i
nære relationer. Mindst litteratur findes, hvor fokus alene
er på voldsudsatte drenge og mænd og voldsudøvende
piger og kvinder.
• Der er en klar sammenhæng mellem aldersgruppe og
den relationelle kontekst mellem voldsudsat og voldudøver, der er i fokus. I litteraturen om børn og unge har
forældres vold fået mest fokus, mens partnervold har fået
mest fokus i litteraturen om både voldsudsatte og voldudøvende voksne.
• Der typisk er fokus på flere voldsformer i publikationerne, og at den voldsform, der er på tværs af aldersmålgrupper, har fået mest særskilt opmærksomhed, er
seksuel vold.
• Der er mindst fokus på vold, der kommer til udtryk materielt, økonomisk og digitalt, samt voldstyperne æresrelateret vold, negativ social kontrol og stalking.
• Der rent tematisk er mest fokus på at karakterisere målgruppen i publikationen og deres eventuelle sårbarheder,
også kaldet risikofaktorer, at afdække direkte eller indirekte konsekvenser af volden samt at beregne forekomsten.

Viden om vold i nære relationer

• Der er mindre fokus på årsager til voldsudøvelse herunder forebyggelse og opsporing af voldsudøvelse.

83

• Der er flest publikationer, som ikke har fokus på særligt
sårbare målgrupper, men hvor der er et sådant fokus, er
dette hyppigst på voksne udsat for vold i barndommen
eller personer med minoritetsetnisk baggrund.

Perspektivering
I dette afsnit laver vi tre nedslag, der viser, hvor der på feltet
er mindre viden. Det drejer sig om målgrupper, voldsformer
og temaer, som kun i mindre grad er belyst. Her forsøger vi at
inddrage perspektiver, der kan besvare, 1) hvad kan der ligge til

grund for, at vidensgrundlaget ser ud som det gør, og 2) hvad dette kan betyde for arbejdet med vold i nære relationer i Danmark.

Målgrupper, der har fået mindre opmærksomhed i litteraturen
Kortlægningen viser, at langt størstedelen af litteraturen om
vold i nære relationer i en dansk kontekst har fokus på voldsudsatte, og at kun en mindre del har fokus på voldsudøvere. Typisk
er kvinder målgruppen i publikationer om voldsudsatte, mens
publikationer om voldsudøvere typisk har mænd som målgruppe.
Det samme billede tegner sig i undersøgelsen af publikationer
om voldsudsatte unge, der viser, at vi står på et mere begrænset
vidensgrundlag, når det gælder voldsudsatte unge mænd (1 pct.),
end når det gælder voldsudsatte unge kvinder (15 pct.).

Viden om vold i nære relationer

At kønsfordelingen i publikationernes målgrupper ser sådan ud,
hænger med al sandsynlighed sammen med, at kvinder er mere
udsat for vold i nære relationer end mænd, og at volden oftest
er begået af en mandlig partner/ekspartner (Deen, Johansen, et
al. 2018; Ottesen 2018). Det forekommer naturligt, at forskere
og vidensaktører har beskæftiget sig med de målgrupper, der
fylder mest i statistikkerne.
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Imidlertid ved vi fra omfangsstudier, at mænd også er udsat for
vold i nære relationer, og kortlægningen viser, at vidensgrundlaget om voldsudsatte mænd er begrænset. Det betyder, at vi kun
ved lidt om de voldserfaringer, som mænd kan have, herunder
hvilken betydning forhold som relationel kontekst, etnicitet og
klasse kan have for de voldserfaringer, mænd kan have, samt
følgevirkningerne af voldserfaringerne. Dette kan være en begrænsning i forhold til at kunne tilrettelægge tilbud, der kan
imødekomme målgruppernes behov, som i nogle tilfælde må formodes også at være knyttet til særlige sårbarhedsforhold. Viden
om mænds erfaringer med voldsudsættelse kan også være med
til at nuancere forskelle og ligheder mellem mænds og kvinders
erfaringer med vold fra f.eks. en partner eller seksuel vold.
Køn er typisk i fokus i publikationerne om voksne, mens det
ikke er fremhævet på samme måde i litteraturen om voldsudsatte børn og voksne udsat for vold i barndommen. Kortlægningen

viser, at ingen publikationer beskæftiger sig med voldsudsatte
drenge alene, mens en fjerdedel af publikationerne om voldsudsatte børn kun beskæftiger sig med voldsudsatte piger. Der er
dog en tendens til, at børn bliver beskrevet som en samlet målgruppe, hvor køn ikke fremhæves i abstracts. Studier viser, at
både piger og drenge kan være udsat for vold i nære relationer
i barndommen, men ligesom det er tilfældet i forhold til voksne
kvinder, er piger i større risiko for at blive udsat for seksuel vold
i barndommen, end drenge er (Oldrup m.fl., 2016; Helweg-Larsen 2008). Dette kan være årsag til, at der er flest publikationer,
som kun har piger som målgruppe.

Viden om vold i nære relationer

Målgrupperne unge og seniorer er de to målgrupper, som færrest publikationer har fokus på. Det betyder, at vi i Danmark
har et mere begrænset vidensgrundlag om unge og seniorer,
der lever med vold i nære relationer, end vi har viden om målgrupperne børn og voksne. Denne tendens kan også ses afspejlet i praksisfeltet. I Danmark findes der kun tre krisecentre
målrettet unge, hvor af to er Red Safehouse, som er rettet mod
en særlig målgruppe, nemlig unge kvinder, mænd og par udsat
for æresrelateret vold og konflikter. Først i 2020 åbnede Joannahuset, der er det første ikke-specialiserede krisecenter til unge,
mens vi endnu ingen specialiserede tilbud har, som er målrettet
seniorer udsat for vold fra nærtstående.
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Kun en mindre andel af publikationerne har fokus på særligt
sårbare målgrupper, der kan være i øget risiko for at blive udsat
for eller at udøve vold. Som eksempel kan nævnes, at kun otte
publikationer har fokus på gravide, fem publikationer har fokus
på personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og én publikation har specifikt fokus på personer med
misbrug (se tabel 3.1.2.). Nogle af de sårbare målgrupper, der
er identificeret i kortlægningen, er karakteriseret ved, at de er
mere tilbøjelige til at blive udsat for vold eller udøve vold, end
andre grupper i samfundet er. Studier viser f.eks., at mennesker
med fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelser og/eller
misbrug er i øget risiko for både at udøve vold eller blive udsat
for vold (Rambøll 2015; Bjerre & Jørgensen 2002). Men vi kender i dag endnu ikke mekanismerne bag disse sammenhænge og
kan således ikke forklare årsagssammenhængene.

Voldsformer, der har fået mindre opmærksomhed i litteraturen
Kortlægningen viser, at nogle voldsformer er mere belyst end
andre, og at nogle voldsformer bliver belyst i relation til bestemte befolkningsgrupper. Viden om forskellige voldsformer
og måder, som voldsudøvelse kan komme til udtryk på, er relevant at blive klogere på, hvis vi skal kunne forstå og opspore
vold i en familie.

Viden om vold i nære relationer

Kortlægningen viser, at der er få publikationer, der alene har fokus på stalking, psykisk vold, digital vold og æresrelateret vold/
negativ social kontrol. Det kan hænge sammen med, at det er
voldsformer, der først inden for de seneste ti år har fået opmærksomhed, hvorimod seksuel vold og fysisk vold har haft politisk
og forskningsmæssig opmærksomhed i flere årtier. Det kan
blandt andet ses i de politiske handlingsplaner på området, hvor
f.eks. stalking første gang er nævnt i handlingsplanen fra 2014
og psykisk vold og digitale krænkelser nævnes for første gang i
handlingsplanen fra 2019 (Regeringen 2014, Regeringen 2019).
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Stalking er en type vold, som kan bestå af forskellige voldsformer både i og uden for en nær relation. Første gang stalking-handlinger blev undersøgt, under dette begreb, var med
to undersøgelser, der udkom i 2013 fra henholdsvis Statens
Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (Johansen
et al. 2013) og Justitsministeriets forskningskontor (Tambour
Jørgensen 2013). Sidenhen er der kommet øget politisk fokus,
men forskning og undersøgelser på området er endnu sparsomme, viser denne kortlægning. Det er således et område med
relativt få publikationer både om voldsudsatte og i særdeleshed
om voldsudøvere, hvilket kan få betydning for muligheden for at
forebygge stalking. Det samme gælder for digital vold, som FN
i 2015 fremhævede som en ny form for vold mod kvinder, der
med tiden kan få konsekvenser for kønsligestilling (UN 2015).
Således er digital vold hidtil kun sparsomt belyst i fx omfangsundersøgelser, der belyser enkelte typer af erfaringer såsom
ulovlig deling af intime billeder (Helweg-Larsen et al 2008).
Endnu findes der ingen danske undersøgelser, der kortlægger omfanget af forskellige former for digital vold, herunder
kønsdimensionen samt årsagerne til disse nye former for vold,

der udøves digitalt. Det betyder, at der ikke findes noget vidensmæssigt overblik over omfanget af problemet og problemets
karakter, hvilken betydning voldshandlingerne har for de voldsudsatte, samt hvilke forhold der har betydning for udøvelsen af
disse former for voldshandlinger mod særligt piger og kvinder.

Viden om vold i nære relationer

Negativ social kontrol og æresrelateret vold er to voldsformer,
som kun bliver belyst i relation til minoritetsetniske grupper. I
henvendelsen til praktikere og organisationer på voldsfeltet fik
vi stort set ingen referencer på publikationer om æresrelateret
vold og negativ social kontrol. Vi efterspurgte publikationer om
vold i nære relationer og beskrev, at det kunne dække over fysisk,
psykisk, seksuel, materiel, digital og økonomisk vold samt stalking. Idet vi ikke modtog publikationer om æresrelateret vold og
negativ social kontrol, er det vores opfattelse, at voldsformerne
ikke er blevet forbundet med vold i nære relationer, men måske i
højere grad bliver opfattet som en særlig voldsform.
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Ud fra publikationerne om negativ social kontrol og æresrelateret vold kan vi se, at de altid undersøges i forbindelse med minoritetsetniske grupper. Det efterlader et indtryk af, at negativ
social kontrol og æresrelateret vold er voldsformer, som primært opfattes som forekommende i minoritetsetniske samfund i
Danmark. En undtagelse er Als Researchs undersøgelse Unges
oplevelser af negativ social kontrol fra 2018, hvor der er fokus
på unge både med og uden minoritetsetnisk baggrund (Følner
et al 2018). Kortlægningen indikerer, at vi i dag har begrænset
viden om forekomsten af og erfaringer med negativ social kontrol blandt den etniske majoritet i befolkningen, ligesom vi ikke
ved, hvordan ære kan spille en rolle i forhold til voldsudøvelsen
i andre grupper eller relationer i befolkningen.
Det er begrænset, hvad der findes af litteratur, der alene behandler psykisk vold. Oftest er psykisk vold undersøgt sammen
med fysisk vold. Imidlertid viser omfangsstudier, at psykisk
vold er den mest udbredte voldsform i nære relationer (Ottosen
et al. 2018). Når psykisk vold kun sjældent belyses alene, efterlader det et muligt videnshul i forhold til, hvordan psykisk vold
udspiller sig i relationer, hvor der ikke udøves andre former for
vold. De fem publikationer, som vi i kortlægningen har fundet

frem til, der alene beskæftiger sig med psykisk vold, er fra 2018
eller senere. Psykisk vold blev kriminaliseret i 2019, og det kan
indikere, at kriminaliseringen og forarbejderne til den har medført en vidensmæssig interesse for denne voldsform.

Temaer, der har fået mindre opmærksomhed i
litteraturen
Rent tematisk viser kortlægningen, at den største andel af publikationerne – uafhængigt af aldersgruppe – fokuserer på temaerne individuelle karakteristika, risikofaktorer og mulige følgevirkninger af voldsudsættelse. Publikationer, der omhandler
karakteristika af voldsudsatte og voldsudøvere, tegner et billede af, hvem der er udsættes for vold – i mindre omfang hvem
der udøver vold – i forhold til en række sociodemografiske faktorer som alder, køn, etnisk baggrund, arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsesniveau. Risikofaktorer belyser forhold, der
kan gøre en person sårbar for at blive udsat for vold eller udøve
vold, som f.eks. voldsudsættelse i barndommen og begrænset
arbejdsmarkedstilknytning som voksen.

Viden om vold i nære relationer

Disse publikationer kan dog typisk ikke sige noget om årsagssammenhængene. Det kræver andre typer af undersøgelser
med andre metodedesigns.
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Kortlægningen viser, at to tredjedele af litteraturen er baseret
på kvantitative data (57 pct.), mens cirka en femtedel (19 pct.)
er baseret på kvalitative data, og en femtedel er baseret på både
kvalitative og kvantitative data (17 pct.). De forskellige metodemæssige tilgange kan bidrage med forskellige former for viden,
som på forskellig vis kan styrke vidensgrundlaget om vold i
nære relationer. I omfangsundersøgelser og andre typer kvantitative undersøgelser er der typisk fokus på individuelle karakteristika i forhold til voldsudsættelse og voldsudøvere, mens vi
finder færre kvalitative studier, der kan forklare konteksters betydning for voldsudsættelse og voldsudøvelse, som er relevant
for at kunne forklare årsagssammenhænge (Danermark et al
2019; WHO 2009). For at kunne forebygge voldsudøvelse kræves viden om årsagssammenhænge, og her viser kortlægningen,
at litteraturen om vold i nære relationer i en dansk kontekst
kun i mindre grad har fokus på mekanismerne bag voldsudøvelse.

Det stiller os som samfund svagt i forhold til udviklingen af
indsatser til primær forebyggelse – det vil sige forebyggelse af,
at voldsudøvelse finder sted.

Viden om vold i nære relationer

Kvalitative undersøgelser kan desuden bidrage med viden om
forholdet mellem erfaringer og begreber, herunder hvordan vores begreber udfordres og udvikles i mødet med virkeligheden.
Dermed kan kvalitative studier bidrage til at udvikle definitioner
af begreber baseret på empiriske erfaringer. Dette er ofte en
forudsætning for de voldsdefinitioner og hypoteser om sammenhænge, som testes og anvendes i kvantitative undersøgelser.
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To temaer, som heller ikke har fået megen opmærksomhed i
litteraturen, er dels institutioner og fagpersoners rolle i forhold
til opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere, dels pårørendes
rolle i forhold til at støtte voldeudsatte og voldsudøvere til at få
hjælp. På tværs af målgrupperne finder vi et yderst begrænset
fokus på dette, på trods af at der her kan være et forebyggende
potentiale i at kunne opspore og støtte voldsudsatte og voldsudøvere så tidligt som muligt (Bindesbøl et al 2020). Det gælder
f.eks. praktiserende læger, jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger og socialrådgivere og de familiemedlemmer, som kan
sørge for at der kommer hjælp til familier, hvor der udøves vold.
Det vidner om, at vi i dag har begrænset viden om, hvordan vi
som samfund arbejder med og kan arbejde med voldsforebyggelse i praksis både som pårørende og professionelt uden for det
specialiserede område. Netop pårørende og ikke-specialiserede
fagpersoners rolle kan være afgørende for, at voldsudsatte såvel
som voldsudøvere kan få hjælp til at leve et liv uden vold (Bindesbøl Holm Johansen et al. 2020).
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Bilag 2. Oversigt over søgestrenge
Database

Søgestreng/indhentning af data

Litteratur
fra praksisorganisationer og
vidensaktører

Der er bedt om følgende litteratur:
•

Emne: vold i nære relationer. Dvs. fysisk, psykisk, seksuel,
materiel, digital og økonomisk vold samt stalking.

•

Målgruppe: både børn og voksne i nære relationer. Dvs.
nuværende eller tidligere parrelationer (med eller uden
børn), forældre-barn-relationer, søskenderelationer, andre familierelationer samt relationer, hvor der opleves
nær tilknytning.

•

Type viden: evalueringer, rapporter, videnskabeligt publiceret såvel som grå litteratur, dvs. udgivet uden review.
Det skal være offentligt tilgængeligt, enten online eller
publiceret.

•

Det skal omhandle danske forhold – men må gerne være
udgivet på andet sprog eller være komparativt.
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Sociological
Abstracts

ab((violen* OR assault OR “physical violence” OR “physical
abuse” OR “emotional abuse” OR “mental abuse” OR “coercive control” OR “coercive behavior” OR “psychological
violence” OR “psychological abuse” OR “sexual violence” OR
“sexual abuse” OR “sexual assault” OR “intimate partner sexual violence” OR “economic violence” OR “economic abuse”
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af abstract,
og vi søger
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ABS ( violen* OR assault OR “physical violence” OR
“physical abuse” OR “emotional abuse” OR “mental abuse”
OR “coercive control” OR “coercive behavior” OR “psychological violence” OR “psychological abuse” OR “sexual
violence” OR “sexual abuse” OR “sexual assault” OR “intimate partner sexual violence” OR “economic violence” OR
“economic abuse” OR “digital violence” OR “digital abuse”
OR stalking OR “intimate partner violence” OR “dating
violence” OR “youth violence” OR “toxic relationship” OR
“gender-based violence” OR “gender-based abuse” OR
“domestic violence” OR “domestic abuse” OR “honour
related” OR “honour based” OR “honour-related” OR
“honour-based” OR dishonour* OR “morality related” OR
eferen* OR battered OR battering OR beaten OR beating OR perpetrator* OR neglect OR maltreat* OR rape
) AND ABS ( partner OR famil* OR wife OR husband
OR spous* OR marriage OR marital OR mother OR father OR child* OR sibling* OR girlfriend OR boyfriend
OR “intimate partner” OR young OR youth ) AND ABS
( eferen OR danish ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” )
OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ch” ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE
, “bk” ) ) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA , “ARTS” ) ) AND (
EXCLUDE ( SUBJAREA , “ENGI” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “AGRI” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “DENT” ) ) AND
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EXCLUDE ( SUBJAREA , “EART” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “ENER” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “ENVI” ) ) AND
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skal fremgå
af abstract.
Vi er kun interesserede
i materiale
der er i artikler, bøger
eller kapitler
i bøger. Her
er irrelevante emne-områder
(subject
areas) frasorteret, da
databasen
er tværfaglig.
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PsycInfo
Socindex
Women’s
Studies International

PubMed
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AB ( violen* OR assault OR “physical violence” OR “physical
abuse” OR “emotional abuse” OR “mental abuse” OR “coercive control” OR “coercive behavior” OR “psychological
violence” OR “psychological abuse” OR “sexual violence” OR
“sexual abuse” OR “sexual assault” OR “intimate partner sexual violence” OR “economic violence” OR “economic abuse”
OR “digital violence” OR “digital abuse” OR stalking OR
“intimate partner violence” OR “dating violence” OR “youth
violence” OR “toxic relationship” OR “gender-based violence” OR “gender-based abuse” OR “domestic violence” OR
“domestic abuse” OR “honour related” OR “honour based”
OR “honour-related” OR “honour-based” OR dishonour* OR
“morality related” OR eferen* OR battered OR battering OR
beaten OR beating OR perpetrator* OR neglect OR maltreat*
OR rape ) AND AB ( partner OR famil* OR wife OR husband
OR spous* OR marriage OR marital OR mother OR father OR
child* OR sibling* OR girlfriend OR boyfriend OR “intimate
partner” OR young OR youth ) AND AB ( eferen OR danish
) Publication Type: All Journals, All Books; Publication Type:
Periodical, Book; Publication Type: academic journal, book,
classic book, periodical, report

Søgeord
skal fremgå
af abstract.
Vi er kun interesserede
i materiale
der er i artikler, bøger
eller kapitler
i bøger.

((violen*[Title/Abstract] OR assault[Title/Abstract] OR
“physical violence”[Title/Abstract] OR “physical abuse”[Title/
Abstract] OR “emotional abuse”[Title/Abstract] OR “mental
abuse”[Title/Abstract] OR “coercive control”[Title/Abstract]
OR “coercive behavior”[Title/Abstract] OR “psychological
violence”[Title/Abstract] OR “psychological abuse”[Title/
Abstract] OR “sexual violence”[Title/Abstract] OR “sexual
abuse”[Title/Abstract] OR “sexual assault”[Title/Abstract] OR
“intimate partner sexual violence”[Title/Abstract] OR “economic violence”[Title/Abstract] OR “economic abuse”[Title/
Abstract] OR “digital violence”[Title/Abstract] OR “digital
abuse”[Title/Abstract] OR stalking[Title/Abstract] OR “intimate partner violence”[Title/Abstract] OR “dating violence”[Title/Abstract] OR “youth violence”[Title/Abstract]
OR “toxic relationship”[Title/Abstract] OR “gender-based
violence”[Title/Abstract] OR “gender-based abuse”[Title/Abstract] OR “domestic violence”[Title/Abstract] OR “domestic
abuse”[Title/Abstract] OR “honour related”[Title/Abstract]
OR “honour based”[Title/Abstract] OR “honour-related”[Title/Abstract] OR “honour-based”[Title/Abstract] OR dishonour*[Title/Abstract] OR “morality related”[Title/Abstract]
OR eferen*[Title/Abstract] OR battered[Title/Abstract] OR
battering[Title/Abstract] OR beaten[Title/Abstract] OR
beating[Title/Abstract] OR perpetrator*[Title/Abstract]
OR neglect[Title/Abstract] OR maltreat*[Title/Abstract]
OR rape[Title/Abstract]) AND (partner[Title/Abstract] OR
famil*[Title/Abstract] OR wife[Title/Abstract] OR husband[Title/Abstract] OR spous*[Title/Abstract] OR marriage[Title/
Abstract] OR marital[Title/Abstract] OR mother[Title/Abstract] OR father[Title/Abstract] OR child*[Title/Abstract] OR
sibling*[Title/Abstract] OR girlfriend[Title/Abstract] OR boyfriend[Title/Abstract] OR “intimate partner”[Title/Abstract]
OR young[Title/Abstract] OR youth[Title/Abstract])) AND
(Denmark[Title/Abstract] OR danish[Title/Abstract])

Søgeord
skal fremgå
af abstract
eller titel.

Google Scholar

Søgning 1

+dansk ”Fysisk vold” OR ”Psykisk vold” OR ”Psykologisk
vold” OR ”Seksuel vold” OR ”Økonomisk vold” OR ”Materiel
vold” OR ”Digital vold”

Antal referencer søgt frem: 1.770

Søgning 2

+dansk Partnervold OR Kærestevold OR ”Usundt forhold” OR
”Vold i nære relationer” OR ”Kønsbaseret vold” OR ”Vold i
familien” OR ”Vold i hjemmet” OR “social kontrol” OR æresrelateret

Antal referencer søgt frem: 1.460

Søgning 3

+dansk ”Fysisk vold” OR ”Psykisk vold” OR ”Psykologisk
vold” OR ”Seksuel vold” OR ”Økonomisk vold” OR ”Materiel
vold” OR ”Digital vold” AND partner OR “nære relationer” OR
forældre OR mor OR far OR ”i familien” OR ”i hjemmet”

Antal referencer søgt frem: 880
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Søgeside
1-16 er læst
igennem.
Det svarer
til 16*20
referencer
= 320 referencer.
Ud af disse
var der 103
relevante
referencer. 1.
søgning
Søgeside
1-8 er læst
igennem.
Det svarer
til 8x20
referencer
= 160. Ud
af disse
var der 40
relevante
eference. 2.
Søgning.
Søgeside
1-10 er læst
igennem.
Det svarer
til 10*20
referencer
= 200. Ud
af disse
var der 11
relevante
referencer.
3. søgning

Bilag 3: Oversigt over henvendelser til aktører på området
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Aktør
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I alt

Organisationer

Konsulenthuse

Styrelser/ministerier

Forskningsinstitutioner

Mødrehjælpen
LOKK
Danner
Mandecentere
Dialog mod vold
Røde Kors (Qnet)
Red barnet
RED center
Bryd tavsheden
Exitcirklen
Offerrådgivningen
Dansk stalking
center
Hjælp voldsofre
Medusa
Center for
voldtægtsofre
Landsforeningen
Spor
Liva rehab
Joan søstrene
Kvisten – center
for personer udsat for seksuelle
overgreb
Ungdommens
røde kors
Headspace
Tuba
Sex og samfund
Voldsforebyggelse i praksis
Aids-fondet
LGBT Danmark
Børnerådet
Center for voldsramte
Kvinfo
Center for seksuelle overgreb
Det kriminalpræventive råd
Institut for Menneskerettigheder

Rambøll

Socialstyrelsen

SUS – socialt
udviklingscenter

Sundhedsstyrelsen
Justitsministeriet

Vive – Det Nationale Forskningsog Analysecenter
for Velfærd

Børne- og undervisningsministeriet

Statens Institut for
Folkesundhed

Udlændinge- og integrationsministeriet

Syddansk
Universitet

Social- og indenrigsministeriet

Roskilde
Universitetscenter

32

6

Oxford research
Als Research
Social Respons
Deloitte

Aarhus Universitet
Københavns
Universitet
Aalborg
Universitet

6

7

Bilag 4.: Forståelse og brug af temaer til kodning
Sårbarhedsfaktorer

Faktorer, der gør en person særligt sårbar for at blive
udsat for vold eller udøve vold. Omtales også ofte som
risikofaktorer i litteraturen.

Omfangsundersøgelse

Afdækning af omfanget af vold, herunder f.eks. antal
voldsudsatte eller voldsudøvere.

Karakteristika af voldsudsatte

Kvantitativ og/eller kvalitativ karakteristik af voldsudsatte.

Karakteristika af voldsudøvere

Kvantitativ og/eller kvalitativ karakteristik af voldsudsatte.

Forebyggelse

Forebyggelse af vold i nære relationer, både på individuelt, institutionelt og samfundsmæssigt niveau.

Professionel voldsspecialiseret
rådgivning og behandling

Undersøgelser af indsatser med professionel rådgivning.

Konsekvenser af vold/reaktioner på voldsudsættelse

Temaet dækker over direkte og indirekte konsekvenser
ved vold, herunder f.eks. fysiske skader og længerevarende mentale konsekvenser af vold.

Mødet med fagpersoner/systemet

Undersøgelse af voldsudsatte og voldsudøveres møde
med f.eks. kommuner, retssystemet, lærere og pædagoger, politi o.a.

Samfundsøkonomiske omkostninger

Udregning af omkostningerne ved enkeltstående indsatser eller omkostningerne ved vold i nære relationer på
samfundsniveau

Erfaringer med voldsudsættelse

Individuelle erfaringer, hvor voldsudsatte giver et kvalitativt indblik i deres oplevelser.

Erfaringer med voldsudøvelse

Individuelle erfaringer, hvor voldsudøvere giver et kvalitativt indblik i deres oplevelser.

Fagpersoners praksis

Undersøgelse af praksis på området, herunder f.eks. fagpersoners viden, lovgivning på området og kommunernes
indsats. Fagpersoner kan være læger, lærere, pædagoger,
politi, sygeplejersker, jordemødre mv.
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Fokus på personer, som tilhører den nærmeste familie
eller på anden måde er nært knyttet til den voldsudsatte
eller voldsudøveren.

Evaluering og/eller erfaringsopsamling fra indsatser

Systematisk, faglig vurdering af en eksisterende indsats
på området og/eller implementering og opstart af indsatser på området, herunder også interventionsforskning.

Evaluering af metode

Systematisk faglig vurdering af metoder, der anvendes i
projekter eller institutioner, der har berøring med feltet.

Komparativ undersøgelse,
international

Komparative undersøgelser på tværs af flere lande, hvor
Danmark indgår som ét af disse lande. Det kan være undersøgelser, der sammenligner f.eks. omfang, voldsfaglige
metoder osv.

Årsager til voldsudøvelse

Publikationer med fokus, på hvorfor vold opstår. Temaet
kan overlappe med individuelle sårbarhedsfaktorer, men
dette tema adskiller sig ved også at se på strukturelle
årsager, f.eks. maskulinitetsopfattelser, magt og kultur.

Drab – vold med døden til
følge

Publikationer, hvor vold med døden til følge er et særskilt
fokus.

Forskningsmetode

Publikationer, hvor forskningsmetode i relation til området vold i nære relationer diskuteres. Det kan f.eks. være
etiske overvejelser i forbindelse med metodevalg i undersøgelser med voldsudsatte.

Migrantægteskaber

Publikationer, der beskæftiger sig særligt med den vold,
der kan forekomme i migrantægteskaber.

Opsporing

Opsporing dækker både over andres (f.eks. fagprofessionelles) opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere og
over støttesøgende adfærd hos den enkelte voldsudsatte
og voldsudøver.
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Pårørendes rolle

Indbyrdes vold

Kategorien er anvendt, hvis gensidigheden har været et
specifikt fokus i litteraturen.

Diskursanalyse

Anvendes om litteratur, der har et fokus på, hvordan
voldsformer, voldsudøvere og voldsudsatte italesættes i
vores samfund.
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