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Voldsudsatte familier

Forord
Socialstyrelsen fik i forbindelse med satspuljeaftalen for 2016, til opgave at yde processtøtte til
Dialog mod Volds arbejde med at skabe varig forankring, samt at udarbejde dokumentation af
indsatsen for perioden 2016-2018.
Ved satspuljeforhandlingerne for 2017 fik Dialog mod vold (DMV) tilsagn om fuld finansiering af
deres behandlingstilbud til og med 2019. I lyset af satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt, at
Socialstyrelsens støtte til DMV målrettes dokumentation af deres behandlingsindsats med det
formål at tilvejebringe bedre viden om effekterne af indsatserne for målgruppen.
I 2019 har Socialstyrelsen, i tæt samarbejde med Dialog mod Vold, udarbejdet denne mindre
analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud med afsæt i registerdata og Dialog mod Volds
egne indsamlede data. Rapporten er først og fremmest målrettet Dialog mod Vold men kan
også læses af interesserede fagfolk, som ønsker at få viden om Dialog mod Volds målgruppe
og de indsatser Dialog mod Vold tilbyder.
Dialog mod Vold tilbyder behandling til voldsudøvende kvinder og mænd, deres partnere og evt.
børn. Øget viden om indsatsens målgruppe og virkning vil kunne bidrage til at udvikle Dialog
mod Volds indsats og styrke det generelle vidensgrundlag i Danmark om målgruppen af
udøvere af vold i nære relationer, deres partnere og deres børn.
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Sammenfatning
1.1 Formål
Formålet med analysen af Dialog mod Volds (DMV) målgruppe og indsats er at få mere viden
om voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og deres evt. børn, som kan bidrage til at
udvikle indsatsen over for målgruppen. Analysen belyser:
1. Baggrundkarakteristika og forbrug af offentlige ydelse før og efter behandling for
voldsudøvere, der har modtaget behandling hos Dialog mod Vold
2. Baggrundskarakteristika om partnere til voldsudøvere, hvor partnerne har været i
behandling hos Dialog mod Vold
3. Sociale foranstaltninger til børn af voldsudøvere, der har været i behandling hos Dialog
mod Vold.

1.2 Resultater
Dette er en mindre analyse, og resultaterne kan derfor ikke bruges til at udlede generelle
konklusioner om Dialog mod Volds behandlingstilbud og målgruppe. Dog viser analysen nogle
interessante resultater. Disse er kort ridset op nedenfor for henholdsvis baggrundskarakteristik
af voldsudøvere og voldsudøveres partnere og for før- og eftermåling af voldsudøveres forbrug
af offentlige ydelser.
1.2.1 Baggrundskarakteristik af voldsudøver og voldsudøvers partner
Analysen indeholder en baggrundskarakteristik for både voldsudøvere og for partnere til
voldsudøvere, der har modtaget behandling hos DMV. De deskriptive opgørelser i analysen
viser, at en stor andel, nemlig 49 pct., af voldsudøverne, som indgår i analysen, er henvist fra
kriminalforsorgen. Hvor det har været muligt, er opgørelserne delt op mellem voldudøvere
henvist fra kriminalforsorgen og øvrige klienter for at kunne sammenligne de to grupper af
klienter.
Rapporten viser, at 84 pct. af voldsudøvere, som indgår i denne analyse, er mænd med en
gennemsnitsalder på 34,6 år. Dette er i overensstemmelse med en rapport udarbejdet af Dialog
mod Vold om karakteristisk af voldsudøvere i behandling fra 2018. Her var 90 pct. af
voldudøvere i analysen mænd1. For kvindelige voldsudøvere i denne analyse er
gennemsnitsalderen 31,8 år og altså en anelse lavere end for mandlige udøvere.
Andelen af voldsudøvere med børn er nogenlunde ligeligt fordelt udover alle aldersgrupper. Dog
bemærkes det, at 39 pct. af mandlige voldsudøvere ikke har børn. For kvindelige udøvere
gælder dette for 47 pct. Opgørelserne viser også, at 22 pct. af partnere til voldsudøvere ikke har
børn. 91 pct. af voldsudøveres partnere, som har været i behandling hos DMV, er kvinder.
I rapporten er det opgjort, hvilken højest fuldførte uddannelse voldsudøvere og partnere har haft
et år inden opskrivning til behandling ved DMV. Det ses, at 45 pct. af de voldudøvende mænd
har grundskole som højest fuldførte uddannelse, 40 pct. har en gymnasial eller erhvervsfaglig
uddannelse, og 15 pct. har videregående uddannelse. For voldsudøvende kvinder gælder det,
at 39 pct. har grundskole som højest fuldførte uddannelse, 29 pct. har en gymnasial eller
erhvervsfaglig uddannelse, og 32 pct. har en videregående uddannelse. Til sammenligning ses
det, at 24 pct. af partnere til voldsudøvere har grundskole som højest fuldførte uddannelse. 38
pct. har en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, og 38 pct. har en videregående
uddannelse.

1

Volsing et. al. (2018). Karakteristik af voldsudøvere i behandling: Barndommens skygger rækker ind i
voksenlivet.
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1.2.2 Før- og eftermåling af voldsudøvers forbrug af offentlige ydelser
I analysen indgår en før- og eftermåling af voldsudøveres forbrug af offentlige ydelser målt 5,3
og 1 år før opskrivning til behandling ved DMV. Derudover er der også målt ét år efter
behandling ved DMV.
Det ses, at beskæftigelsen stiger for klienter, som er henvist fra kriminalforsorgen. 11 pct. var i
beskæftigelse ét år før opskrivning, mens denne andel er steget til 22 pct. ét år efter
behandling. Der er altså en stigning på 11 procentpoint. Samtidig ses det, at andelen af
voldudøvere henvist fra kriminalforsorgen, som enten modtager dagpenge eller kontakthjælp,
falder en smule ét år efter behandling ved DMV. For øvrige klienter er dette stort set uændret.
Slutteligt skal det nævnes, at analysen viser, at andelen af voldudøvere henvist fra
kriminalforsorgen, som enten er blevet dømt eller sigtet for vold- eller sædelighedsforbrydelser,
falder. Analysen viser, at 53 pct. af målgruppen er sigtet et år før opskrivning, og 53 pct. er
dømt for vold- eller sædelighedsforbrydelser. Ét år efter behandling ved DMV er det 16 pct.,
som er sigtet, og 14 pct., som har fået en dom.
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2 Indledning
Denne rapport viser resultaterne af en mindre undersøgelse lavet i samarbejde med Dialog mod
Vold. Rapporten indeholder en karakteristik af voldsudøvere og voldsudøveres partnere samt
en før-og eftermåling af voldsudøveres forbrug af offentlige ydelser. Slutteligt præsenteres en
opgørelse over sociale foranstaltninger til voldsudøvers børn. Analysen er udarbejdet på
baggrund af 206 personer, som har gennemført en behandling ved DMV.
Viden om vold og vold i nære relationer er generelt et underbelyst område. Vold i nære
relationer er et samfundsmæssigt problem, som har sundhedsmæssige, økonomiske og sociale
omkostninger. Volden forekommer på tværs af køn, kulturer og socialøkonomiske samfundslag
og kan komme til udtryk som enten fysisk, psykisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.
Mange voldsudsatte melder ikke volden til politiet eller kommer i kontakt med hjælpesystemer,
hvilket kan betyde, at der er et mørketal af voldsudsatte og voldsudøvere.

2.1 Metode
Analysen anvender data om voldsudøvere og partnere til voldsudøvere, der har afsluttet
behandling hos Dialog mod Vold og samtidig har givet samtykke til, at deres oplysninger må
anvendes til analyseformål. Da analysen kun anvender data for de personer, der har givet
samtykke, afviger antallet af personer i behandling fra det samlede antal personer, som har
modtaget behandling hos DMV i perioden 2009-20162. Ca. 250 personer starter hvert år i
behandling hos DMV. 206 personer 3, som har gennemført en behandling, indgår i denne
undersøgelse på tværs af årene 2009-2016 og udgør derfor en lille og ikke nødvendigvis
repræsentativ andel af alle personer, der har været i behandling. Analysen skal læses med det
forbehold.
Analysen er primært baseret på registerdata. Registerdata offentliggøres af Danmarks Statistik
og Sundhedsdatastyrelsen efter en valideringsproces, hvilket betyder at der er en tidsmæssig
forsinkelse på data på 1-2 år. Af hensyn til tilgængeligheden af registerdata, indgår derfor kun
voldsudøvere og partnere, der har afsluttet behandling til og med 2016, så det er muligt at følge
disse personer mindst et år efter, at de har afsluttet deres behandling.
Dette er en mindre analyse, og den skal derfor ses som et første forsøg på at lave en
registerbaseret analyse af voldsudøvere og partnere af voldsudøvere, der har været i
behandling hos DMV. Efterhånden som flere personer kommer i behandling, vil det være muligt
at udbygge analysen og give et mere præcist billede af baggrundskarakteristika og forbrug af
ydelser for personer, der har været i behandling hos DMV.
I det følgende beskrives Dialog mod Volds behandlingstilbud og metoder. Formålet er at give en
forståelse af DMVs arbejde med målgruppen.

2.2 Om Dialog mod Volds behandlingstilbud
Dialog mod vold er et behandlingstilbud til personer, der udøver vold, deres partnere og
eventuelle børn. Der tilbydes behandling i København, Aarhus og Odense. Et behandlingsforløb
varer typisk et år og består af en kombination af individuelle sessioner, gruppeforløb, forældre-,

2

Dialog mod vold har givet behandling siden 2002, men grundet manglende samtykke, har det kun været
muligt at indhente data fra 2009 og frem.
3 De 206 personer, som indgår i analysen, er personer, der har afsluttet behandling og samtidig givet
samtykke til, at deres oplysninger kan anvendes til denne undersøgelse.
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par- og familiesamtaler, som skræddersyes til den enkelte familie. Al behandling udføres af
specialuddannede psykologer.
Formålet med en indsats ved DMV er at stoppe den voldelige adfærd og at anvise alternative
måder at håndtere konflikter på. DMV lægger vægt på at inddrage barnets perspektiv og få
voldsudøveren til at tage ansvar for sine handlinger.
For at værne om partneren og eventuelle børn af personen, som udøver vold, aftales det ved
starten af et forløb, at partneren kontaktes, hvis personen, som udøver vold, stopper
behandlingen i utide, ligesom det aftales, at volden skal stoppe, når et forløb igangsættes.
2.2.1 Dialog mod volds historie
Dialog mod Vold blev etableret som et initiativ under regeringens handleplan til bekæmpelse af
vold mod kvinder i 2002-2005 på initiativ fra Askovfonden, der driver en række sociale,
undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter. DMV blev etableret i 2001 som et tilbud til
mænd, der udøver vold, men i dag omfatter deres tilbud både kvinder og mænd, der udøver
vold, og voldsudsatte og deres børn. 90 pct. af de personer, der udøver vold, og som søger
eller bliver henvist til behandling i DMV, er mænd.
Det er en forudsætning for et behandlingsforløb ved Dialog mod Vold, at personen, der udøver
vold, tager ansvar for volden, og at han eller hun ønsker hjælp til at stoppe sin voldelige adfærd.
Målet med en behandling er at stoppe volden og sikre, at personen, der udøver vold, og den
eventulle partner og børn ikke bliver udsat for yderligere vold, samt at skadevirkninger og
eventuelle traumer hos partneren og børnene reduceres.
2.2.2 Visitation og målgruppe for behandlingen
Personer, som udøver vold, har mulighed for selv at henvende sig, hvis de ønsker at gå i
behandling hos Dialog mod Vold. Derudover modtager DMV klienter, som er henvist fra blandt
andet politi, hospitaler, sociale myndigheder og partnere til personer, der udøver vold. Det er
vigtigt at udøverne har et ønske om at ændre adfærd og at volden stopper når indsatsen går i
gang.
Visitation til indsatsen beror på en individuel vurdering, og Dialog mod Vold har ingen faste
eksklusionskriterier.
Kommuner kan indgå samarbejde med DMV om at henvise voldsudsatte familier til behandling.
Fx samarbejder DMV med Københavns Kommune om at yde behandling til voldsudsatte
familier, hvor barnet modtager støtte efter servicelovens § 52 stk. 3.
2.2.3 Karakteristika ved voldsudøverne i behandling ved DMV
I 2018 har Dialog mod Vold udarbejdet rapporten Karakteristik af voldsudøvere i behandling:
Barndommens skygger rækker ind i voksenlivet. Rapporten giver en karakteristik af personer,
der udøver vold, som har været i behandling hos DMV. Nedenfor skitseres centrale pointer fra
rapporten4.
Overordnet viser rapporten, at langt størstedelen af voldsudøvere i behandling ved DMV er
mænd med lavt uddannelsesniveau. Derudover havde over halvdelen af voldsudøverne i
undersøgelsen udøvet kriminalitet, hvoraf størstedelen var relateret til vold.

4

Volsing et. al. (2018). Karakteristik af voldsudøvere i behandling: Barndommens skygger rækker ind i
voksenlivet.
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Rapporten viser også, at 74 pct., af voldsudøvere i behandling ved DMV har oplevet vold i
barndommen ved enten selv at være udsat eller have overværet vold.
Om behandlingen
Dialog mod Vold er et modulbaseret behandlingstilbud, der strækker sig op til et år. Et forløb
består af tre faser, som kan sammensættes, så det passer til den enkelte familie. Faserne
sammensættes af forskellige moduler, fx individuelle terapisamtaler, gruppeforløb eller
familiesamtaler.
Første fase – udredningsfasen: Hele familien inddrages for på den måde at give behandleren et
helhedsbillede af den voldsramte familie. Udredningen er med til at tilrettelægge og understøtte
den senere behandling.
Anden fase – behandlingsfasen: På baggrund af helhedsudredning er der sammensat et forløb
tilpasset familien. Fase to består af individuelle samtaleforløb med begge parter,
familiesamtaler, forældresamtaler og parsamtaler. Børnene tilbydes også individuelle
samtaleforløb og gruppeforløb med andre børn i lignende situationer.
Tredje fase – afslutningsfasen: I sidste fase planlægges, hvordan behandlingsforløbet bedst
afsluttes, både for den enkelte i familien og for familien som helhed.
På baggrund af udredningsfasen bliver der udarbejdet en forandringsteori, som bliver
retningsgivende for behandlingsindsatsen, samt hvilke metoder der skal anvendes. Ofte
anvendes følgende metoder i en behandlingsindsats: Systemisk metode, mentaliseringsbaseret
metode, kognitiv metode, mindfulness og narrativ metode.
Gruppeforløb er en vigtig del af et forløb, da det er her personen, der udøver vold, møder andre
personer i samme situation som vedkommende kan identificere sig med. Dette øger ifølge
Dialog mod Vold virkningen af en behandling, da personen, der udøver vold, herved oplever
ikke at være alene med problemet5.

5

Volsing et. al. (2018). Karakteristik af voldsudøvere i behandling: Barndommens skygger rækker ind i
voksenlivet.
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1 Analyse af voldsudøvere i behandling
I dette afsnit præsenteres en analyse af voldsudøvere, som modtager behandling ved DMV.
Analysen er inddelt i to dele: en analyse af baggrundskarakteristika for voldsudøvere i
behandling samt en analyse af voldsudøveres forbrug af offentlige ydelser før og efter
behandling hos DMV.
Voldsudøvere, der er i behandling hos DMV, kan være henvist fra forskellige steder, herunder
kriminalforsorgen, kommunen og andre initiativer fx Mandecentret og satspuljeinitiativet
Voldsom Kærlighed. Det er også muligt for voldsudøvere at henvende sig til DMV på eget
initiativ uden en henvisning fra andet sted. Tabel 2.1 viser andelen af voldsudøvere i
undersøgelsen, som er blevet henvist fra hhv. kriminalforsorgen, kommuner, projektet Voldsom
Kærlighed og andelen, der har henvendt sig til DMV på eget initiativ. I dele af analysen er
karakteristika og forbrug opdelt på henvisningssted. Der er opdelt på klienter fra
kriminalforsorgen og øvrige klienter. Antallet af klienter fra kriminalforsorgen er 101 og antallet
af øvrige klienter er 105.
Tabel 3.1 Henvisninger
Henvisning

Procentandel

Henvist fra kriminalforsorgen

49 pct.

Henvist fra Furesø Kommune

2 pct.

Henvist fra Københavns Kommune

4 pct.

Henvist fra projekt Voldsom Kærlighed

8 pct.

Frivillig henvendelse

36 pct.

Anm.: Andelene summer ikke til 100 pct. pga. afrundinger. Henvisninger fra Mandecentret er lagt sammen med Frivillige henvendelser af
diskretioneringshensyn.
Kilde: Egne beregninger på individdata Dialog mod Vold.

Figur 3.1 viser antallet af voldsudøvere, der indgår i undersøgelsen, og som har været
opskrevet til behandling hos DMV fordelt på år. Fordelingen på år er foretaget på det år, hvor
personen har den første kontakt til DMV og er blevet opskrevet til behandling. Pga. ventetider
på behandling er dette år ikke nødvendigvis sammenfaldende med det år, som behandlingen
påbegyndes. Der kan være op til et års ventetid på behandling. Analysen bør derfor læses med
det in mente.
Det samlede antal voldsudøvere, som har givet samtykke til, at deres data kan anvendes til
analyseformål og som derfor indgår i undersøgelsen, er 206 personer. Det ses, at der ud af de
206 personer var 7 personer opskrevet til behandling før 2013, 25 personer i 2013, 90 i 2014,
67 personer i 2015 samt 17 personer i 2016.
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Anm.: Dialog mod Vold har tilbudt behandling til voldsudøvere siden 2002. Pga. anonymitetshensyn, er antallet af voldsudøvere i
behandling før 2013 samlet i en kategori.
Det lave antal klienter i undersøgelsen med opstart før 2014 skyldes, at DMV først fra 2014 systematisk har indsamlet cpr-nummer og
klientens samtykke til, at cpr-nummer kan bruges som grundlag for analyse og forskning. At antallet af klienter i undersøgelsen med
opstart efter 2014 er faldende skyldes, at den gennemsnitlige behandlingstid er over et år og at analysepopulationen er afgrænset til
klienter med behandlingsafslutning senest med udgangen af 2016. Figuren viser fordelingen af den registrerede startdato, som svarer til
datoen, hvor klienten blev oprettet i DMV’s journalsystem og opskrevet til behandling. Pga. ventetid på behandling er
opskrivningsdatoen ikke sammenfaldende med datoen for behandlingsstart. Klienter, der er henvist fra Kriminalforsorgen, på grundlag af
kommunal samarbejdsaftale eller som har deltaget i kærestevoldsprojektet Voldsom Kærlighed er generelt startet i behandling uden
ventetid. Klienter, der har henvendt sig frivilligt, har stået på venteliste inden behandlingsstarten i et halvt til halvandet år.
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Dialog mod Vold
.
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2.3 Baggrundskarakteristika
I dette afsnit præsenteres en række karakteristika for voldsudøvere i behandling hos DMV. I det
omfang det er muligt uden at kompromittere personernes anonymitet, er de deskriptive
opgørelser opdelt på køn. Alle baggrundskarakteristika er opgjort ved opskrivning til behandling.
Alder og civilstand er opgjort pr. 1. januar i det år, hvor personen er opskrevet til behandling.
Figur 3.2 viser kønsfordelingen af voldsudøvere i behandling, som indgår i
analysepopulationen. Det ses, at størstedelen af voldsudøvere i behandling er mænd og kun 16
pct. af voldsudøverne er kvinder.

Anm: Generelt ligger kønsfordelingen af udøvere i behandling på 90 pct. mænd og 10 pct. kvinder. Andelen af kvinder ligger således
højere i denne analysepopulation end gennemsnittet hos DMV.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.3 viser andelen af voldsudøvere i behandling ved DMV fordelt på køn og aldersgruppe
ved opskrivning til behandling.
Blandt mænd ses det, at 67 pct. af voldsudøverne i behandling er i alderen 28-47 år. 24 pct. af
mændene er i alderen 18-27 år. De resterende 8 pct. er 48 år og derover ved opskrivning til
behandling. Gennemsnitsalderen for mandlige voldsudøvere i behandling er 34,6 år.
Det ses, at størstedelen af de kvindelige voldsudøvere i behandling er under 38 år; 38 pct. af de
kvindelige voldsudøvere er 18-27 år og 34 pct. er 28-37 år. Gennemsnitsalderen for kvindelige
voldsudøvere er 31,8 år og er således lavere end for mandlige udøvere.
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Anm.: Andelene summer ikke til 100 pct. for mænd grundet afrundinger.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.4 viser andelen af voldsudøvere i behandling fordelt på etnicitet. Det ses, at langt
størstedelen af voldsudøverne er af dansk oprindelse. Fordelingen er ens for både mænd og
kvinder.

Anm.: Kategorien ”Ikke dansk oprindelse” indeholder både indvandrere og efterkommere.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Figur 3.5 viser andelen af voldsudøvere i behandling fordelt på civilstand ved opskrivning til
behandling. Det ses, at størstedelen af voldsudøverne, både kvinder og mænd, er enlige pr. 1.
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januar i det år, hvor de opskrives til behandling. Det ses ligeledes, at flere kvindelige end
mandlige voldsudøvere er gift.

Anm.: Det skal bemærkes, at andelen af enlige kan være lavere end angivet. Det skyldes, at civilstand er opgjort pba. befolkningsregistret,
hvor man kun registreres som havende en partner, hvis man er samlevende. Hvis man har en partner, som man ikke er samlevende med,
registreres man derfor som enlig. Desuden oplyser DMV, at klienter fra Kriminalforsorgen, der udgør 49 pct. af analysepopulationen,
typisk i mindre grad er i fast parforhold end andre klienter. Andelene summer ikke til 100 pct. for kvinder grundet afrundinger.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Nedenstående tabel 3.2 viser andelen af voldsudøvere med børn, fordelt på antallet af børn ved
tidspunktet for opskrivning til behandling. Blandt voldsudøvende mænd ses det, at ca. 39 pct.
ikke har børn, 25 pct. har ét barn, 16 pct. har to børn, og de resterende 36 pct. har tre eller flere
børn. Blandt voldsudøvende kvinder ses det, at 47 pct. ikke har børn, og at 28 pct. har to børn
ved opskrivning til behandling.
Tabel 0.1 Andelen af voldsudøvere med børn, fordelt på antal børn
Antal børn

Procentandel af Mænd

Procentandel af Kvinder

Ingen børn

39 %

47 %

1 barn

25 %

-

2 børn

16 %

28 %

3 eller flere børn

20 %

-

Anm.: Andelen af kvinder med hhv. 1 barn og 3 eller flere børn vises ikke i tabellen pga. anonymitetshensyn. DMV oplyser, at
analysepopulationen er yngre end den gennemsnitlige klient. Derfor er der en forholdsvis stor andel i analysepopulationen, der ikke har
børn i forhold til andelen blandt alle de personer, der er i behandling. 9 af de 32 kvinder kommer fra Projekt Voldsom Kærlighed, hvor
aldersgrænsen for deltagelse af 18 år, hvilket bl.a. kan forklare den høje andel af kvinder uden børn.
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Figur 3.6 viser uddannelsesstatus for voldsudøvere i behandling. Uddannelsesstatus er opgjort
som den højest fuldførte uddannelse pr. 30. september året før opskrivning til behandling.

Side 12 af 31

Voldsudsatte familier

Blandt mænd ses det, at 45 pct. har grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau.
Andelen med gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse udgør
den næststørste andel med 40 pct. Samlet har 15 pct. af mandlige voldsudøvere en
videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse.
For kvindelige voldsudøvere ses det, at andelen med grundskole og gymnasial eller
erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse er hhv. 39 og 29 pct. Andelen med
videregående uddannelse er 32 pct.
Når der ses på den øvrige befolknings uddannelsesniveau til sammenligning viser det sig, at ca.
25 pct. af befolkningen har grundskole som højest fuldførte uddannelse, ca. 36 pct. har en
gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte og ca. 33 pct. har en
videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. 6 Voldsudøvere i behandling hos
DMV, som indgår i analysepopulationen, har derfor generelt et lavere uddannelsesniveau end
den øvrige befolkning.

Anm: Blandt klienter, som er henvist fra kriminalforsorgen er uddannelsesniveauet generelt lavere end for øvrige klienter. 66 pct. af
klienterne, som er henvist fra kriminalforsorgen, har grundskole som højest fuldførte uddannelse, hvor denne andel er 24 pct. for øvrige
klienter. 3 pct. af klienterne fra kriminalforsorgen har en videregående uddannelse, hvor 31 pct. af de øvrige klienter har en videregående
uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Det lave uddannelsesniveau kan delvist også forklares med, at en andel af
analysepopulationen kommer fra projekt Voldsom Kærlighed for unge, og disse unge har derfor potentielt ikke opnået deres højeste
uddannelsesniveau endnu på måletidspunktet.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.7 viser forsørgelsesgrundlaget for voldsudøvere på tidspunktet for opskrivning til
behandling. Denne opgørelse er ikke opdelt på køn, da det ikke er muligt pga.
anonymitetshensyn.

6

Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/HFUDD10
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Det ses, at 29 pct. af voldsudøvere i behandling er i beskæftigelse på tidspunktet for
opskrivning til behandling, og modtager derfor ikke forsørgelse fra det offentlige system. Det ses
ligeledes, at 7 pct. modtager SU og 11 pct. modtager kontanthjælp.
En lille andel modtager dagpenge, herunder barselsdagpenge, sygedagpenge og
feriedagpenge. 41 pct. af voldsudøverne er selvforsørgende, dvs. er ikke i beskæftigelse eller
modtager forsørgelsesydelser fra det offentlige system.

Anm.: Andelen af selvforsørgende er voldsudøvere, der ikke er i beskæftigelse, og samtidig ikke modtager forsørgelsesydelser fra det
offentlige. Kategorien ”Andet” indeholder fx ydelserne førtidspension, fleksydelse mv.Den høje andel af selvforsørgende klienter skyldes,
at klienter fra kriminalforsorgen som udgangspunkt ikke er i beskæftigelse eller modtager sociale ydelser. 69 pct. af klienterne fra
kriminalforsorgen er selvforsørgende, hvor denne andel er væsentlig mindre for øvrige klienter, nemlig 13 pct. 52 pct. af øvrige klienter er
i beskæftigelse ved opskrivningstidspunktet, hvor denne andel er 5 pct. for klienter fra kriminalforsorgen.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Figur 3.8 viser andelen af voldsudøvere i behandling, hvis mor og/eller far har været sigtet,
dømt eller i fængsel for en volds- eller sædelighedsforbrydelse i voldsudøverens opvækst før
det fyldte 18. år.
Samlet set har 23 voldsudøvere7 i behandling forældre, der har været sigtet eller straffet for
vold, svarende til 11 pct. Ud af de 23 voldsudøvere, har 13 pct. haft en forælder, der er blevet
sigtet for en volds- eller sædelighedsforbrydelse uden at blive dømt, 52 pct. har haft en
forælder, der er blevet dømt uden fængsling og 35 pct. har haft en forælder, der har været
fængslet for en volds- eller sædelighedsforbrydelse.

7

18 personer af voldsudøvere der har forældre med en sigtelse eller dom i barndommen, er voldsudøvere
som er henvist fra kriminalforsorgen. De øvrige 5 personer er voldsudøvere henvist fra andre steder.
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Anm: Kriminalregistrene går tilbage til 1980, hvorfor det ikke er muligt at se, hvis voldsudøveres forældre er blevet sigtet, dømt eller
fængslet i voldsudøverens barndom før 1980. Det er derfor muligt, at der er en højere andel af voldsudøvere, som har forældre der har
været sigtet, dømt eller fængslet. DMV oplyser, at 74 pct. af alle, der er i behandling, selvrapporterer, at de er vokset op i hjem med vold.
Der er formentlig en betydelig del af den vold, som ikke har været anmeldt og dermed ikke er registreret i kriminalstatistikken.
Forældre er defineret som juridiske forældre, dvs. personer med juridiske rettigheder og forpligtelser overfor barnet.
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.
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2.4 Forbrug af offentlige ydelser før og efter behandling ved
Dialog mod Vold
Dette afsnit præsenterer en før- og eftermåling af forbrug af offentlige ydelser for voldsudøvere i
behandling hos DMV, som har givet samtykke til, at deres oplysninger må anvendes til
analyseformål. Voldudøvernes forbrug af offentlige ydelser før behandling måles 5, 3 og 1 år før
opskrivning til behandling. Eftermålingen foretages 1 år efter, behandlingen er afsluttet. Det er
ikke muligt på baggrund af analysen at konkludere, at ændringerne skyldes DMVs indsats.
Hvor det er muligt ift. anonymitetshensyn og datagrundlag, er analysen opdelt på, om
voldsudøverne er henvist fra Kriminalforsorgen eller fra andre steder, da disse udgør en relativt
stor andel af analysepopulationen og adskiller sig fra de øvrige voldsudøvere på visse
parametre.
Figur 3.9 viser forsørgelsesgrundlaget for voldsudøvere, som er henvist fra Kriminalforsorgen,
hhv. 5, 3 og 1 år før opskrivning til behandling, samt 1 år efter behandlingens afslutning. Det
ses, at andelen af voldsudøvere, der er i beskæftigelse før opskrivning til behandling, falder i
perioden 5 til 1 år før opskrivningen. 5 år før opskrivning til behandling er 21 pct. af
voldsudøverne i beskæftigelse. Denne andel falder til 11 pct. året før opskrivning. Efter
behandlingens afslutning ses en stigning i andelen af beskæftigede voldsudøvere til 22 pct.
Det ses ligeledes, at andelen af voldsudøvere, der modtager dagpenge, samlet set falder over
perioden fra ca.11 pct. før opskrivning til ca. 3 pct. efter behandlingens afslutning. Andelen af
voldsudøvere, der modtager kontanthjælp, er stigende frem mod behandlingen, hvorefter den
falder igen. Det samme gælder andelen af selvforsørgende, hvilken kan hænge sammen med,
at personer, der er indsat i fængsel, ikke modtager beskæftigelsesrettede ydelser. SU ligger
nogenlunde stabilt før og efter behandling.
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Anm.: Andelen af selvforsørgende er voldsudøvere, der ikke er i beskæftigelse, og samtidig ikke modtager forsørgelsesydelser fra det
offentlige. Kategorien ”Andet” indeholder fx ydelserne førtidspension, fleksydelse mv.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.10 viser forsørgelsesgrundlaget for voldsudøvere, som er henvist fra andre steder end
Kriminalforsorgen. Til sammenligning med figur 3.9 viser figur 3.10, at en langt større andel af
voldsudøvere henvist fra andre steder end Kriminalforsorgen er i beskæftigelse eller modtager
dagpenge. Der er dog ikke væsentlig forskel på andelene før og efter behandling. Der ses en
tendens til, at lidt færre bliver selvforsørgende og at lidt flere kommer på kontanthjælp.

Anm.: Andelen af selvforsørgende er voldsudøvere, der ikke er i beskæftigelse, og samtidig ikke modtager forsørgelsesydelser fra det
offentlige. Kategorien ”Andet” indeholder fx ydelserne førtidspension, fleksydelse mv.
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Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Sundhedsydelser
Figur 3.11 viser andelen af voldsudøvere i behandling, der har haft kontakt til somatisk sygehus
fra før opskrivning til behandling og til efter afslutning af behandling fordelt på henvisning fra
Kriminalforsorgen eller andet sted. Det ses, at en højere andel af klienter, som er henvist fra
Kriminalforsorgen, har kontakt til somatisk sygehus end klienterne henvist fra andre steder. For
personer, der er henvist fra Kriminalforsorgen ses, at andelen der har kontakt til somatisk
sygehus er 50 pct. og uændret i perioden før og efter behandling. For personer, der er henvist
fra andre steder end kriminalforsorgen ses først en lille stigning i andelen, der har kontakt til
somatisk sygehus. Her ses heller ingen forskel på året inden opskrivning til behandling og året
efter behandling, hvilket kan indikere at man ved beslutningen om at gå i behandling samtidig
træffer en beslutning om at trække sig fra et voldeligt miljø og derfor i mindre grad risikerer at få
behov for behandling.

Anm.: Andelen af voldsudøvere med kontakt til somatisk sygehus i perioden 3-5 år før opskrivning til behandling og 1-3 år før
opskrivning, er beregnede årlige gennemsnit af perioden.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.12 viser det gennemsnitlige antal kontakter til somatisk sygehus, fordelt på om
voldsudøver er henvist fra Kriminalforsorgen eller andet sted. Voldsudøvere, der er henvist fra
Kriminalforsorgen har i gennemsnit flere kontakter end øvrige klienter. For personer henvist fra
Kriminalforsorgen stiger det gennemsnitlige antal kontakter til somatisk sygehus en smule i
perioden 3-5 år før opskrivning til behandling til 1 år før opskrivning til behandling. I året før
opskrivning til behandling hos DMV er det gennemsnitlige antal kontakter 2. Efter
behandlingens afslutning sker der en stigning i antal kontakter til 2,9 kontakter i gennemsnit.
Dette kan hænge sammen med afsoning af straf i året før opskrivning til behandling. Dog ses
samme men mindre tydelige mønster for øvrige klienter.
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Anm.: Det gennemsnitlige antal kontakter til somatisk sygehus i perioden 3-5 år før opskrivning til behandling og 1-3 år før opskrivning,
er beregnede årlige gennemsnit af perioden.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.13 viser andelen af voldsudøvere, der har haft kontakt med psykolog og/eller psykiater
gennem praksissektoren inden for det offentlige sygesikringssystem før og efter behandling.
Figuren viser, at andelen af voldsudøvere, der har haft kontakt til psykolog og/eller psykiater er
stigende fra 5 pct. 5-3 år før opskrivning til behandling og indtil 1 år før opskrivning til
behandling, hvor andelen er 10 pct. Året efter behandling falder andelen igen til 7 pct.

Anm.: Andelen af voldsudøvere med kontakt til psykolog/psykiater i perioden 3-5 år før opskrivning til behandling og 1-3 år før
opskrivning, er beregnede årlige gennemsnit af perioden.
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Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 3.14 viser det gennemsnitlige antal kontakter til psykolog og/eller psykiater. Det ses, at
antallet af kontakter falder fra knap 10 kontakter 3-5 år før behandling til knap 7 kontakter 1 år
før opskrivning til behandling. I året efter behandling stiger antallet igen. Stigningen kan have en
positiv fortolkning i den forstand, at udøver som følge af behandlingen opnår større indsigt i
egne vanskeligheder og dermed i større grad opsøger psykolog og/eller psykiater.

Anm.: Det gennemsnitlige antal kontakter til psykolog/psykiater i perioden 3-5 år før opskrivning til behandling og 1-3 år før
opskrivning, er beregnede årlige gennemsnit af perioden.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Misbrugsbehandling
Figur 3.15 viser andelen af voldsudøvere i behandling hos DMV, som har modtaget
misbrugsbehandling. Andelen af voldsudøvere, som har været i misbrugsbehandling, er steget
fra 3 pct. 3-5 år før opskrivning til behandling hos DMV til 6 pct. i året før opskrivning. Efter
behandlingens afslutning ses et lille fald i andelen i misbrugsbehandling til 5 pct.
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Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Kriminalitet
Figur 3.16 viser andelen af voldsudøvere, henvist fra Kriminalforsorgen, der er blevet sigtet eller
dømt for en volds- eller sædelighedsforbrydelse før opskrivning til behandling ved DMV, og efter
afsluttet behandling. Det ses, at andelen af voldsudøvere, som har været sigtet eller dømt for
volds- eller sædelighedsforbrydelser er stigende fra perioden 3-5 år før opskrivning til
behandling frem til opskrivningen. Efter afsluttet behandling ses et betydeligt fald i andelen.

Anm.: Opgørelsen er ikke betinget af, at den samme person skal være sigtet og evt. dømt i samme periode. Det betyder, at andelen af
dømte og sigtede i de samme perioder ikke nødvendigvis omfatter de samme personer.

Side 21 af 31

Voldsudsatte familier

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Figur 3.17 viser andelen af voldsudøvere, henvist fra andre end Kriminalforsorgen, der er blevet
sigtet eller dømt for en volds- eller sædelighedsforbrydelse før opskrivning til behandling ved
DMV, og efter afsluttet behandling. Til sammenligning med klienter, der er henvist fra
Kriminalforsorgen, ses, at andelene med domme eller sigtelser er betydeligt lavere for gruppen
af øvrige klienter. Andelene ligger relativt stabilt over årene.

Anm.: Det skal bemærkes, at der ikke er set på hvornår forbrydelsen, som ligger til grund for sigtelse eller dom, er begået. Ligeledes
gøres der opmærksom på, at samme person kan være sigtet i en periode, og dømt i en anden periode.
Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold
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3 Analyse af voldsudøveres partnere i
behandling
3.1 Baggrundskarakteristika
Dette afsnit beskriver baggrundskarakteristika for de partnere til voldsudøvere i behandling hos
DMV, som ligeledes har modtaget behandling hos DMV. Samlet over perioden har der været 45
partnere, som har modtaget behandling hos DMV og har givet samtykke til at deres oplysninger
må anvendes til analyseformål.
Figur 4.1 illustrerer andelen af voldsudøvernes partnere fordelt på køn. Det ses, at 9 pct. af
partnerne, der har været i behandling, er mænd, og 91 pct. er kvinder.

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Tabel 4.1 viser andelen af partnere i behandling, fordelt på aldersgruppe på tidspunktet for
opskrivning til behandling. det ses, at størstedelen af partnerne er i alderen 28-37 år, og at ca.
25 pct. af partnerne er i aldersgrupperne 18-27 år og 38-47 år.
Tabel 3.1 Aldersfordeling af voldsudøveres partnere i behandling
Alder
18-27 år
28-37 år
38-47 år
48-57 år
58+ år

Procentandel
24 pct.
36 pct.
26 pct.
-

Anm.: Andelen af partnere i aldersgrupperne 48-57 år og 58+ år vises ikke i tabellen pga. anonymitetshensyn
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.
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Figur 4.2 viser etnicitet for partnere i behandling, fordelt på dansk og ikke-dansk oprindelse.
Langt størstedelen af partnerne har dansk oprindelse.

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 4.3 viser civilstand for partnere i behandling på tidspunktet for opskrivning til behandling.
Det ses, at 44 pct., er gift, 29 pct. lever som samlevende eller samboende par og 27 pct. af
partnerne er registreret som enlige. Der skal dog tages forbehold for, at nogle kan være
registreret som enlige i registrene, men kan godt have en partner, som de ikke bor sammen
med. Der kan også være tale om, at partnerne faktisk er eks-partnere til voldsudøver.

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.
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Figur 4.4 viser antallet af børn, som partnere i behandling har ved opskrivning til behandling.
Det ses, at 22 pct. ikke har nogle børn på opskrivningstidspunktet. 56 pct. af partnerne har
enten 1 eller 2 børn, og 22 pct. har 3 eller flere børn på opskrivningstidspunktet.

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Figur 4.5 viser højest fuldførte uddannelse for partnere i behandling ved tidspunktet for
opskrivning. Det ses, at 24 pct. af partnerne har grundskole som højest fuldførte uddannelse på
opskrivningstidspunktet, og 38 pct. har en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse som
højest fuldførte uddannelse. Samlet har 38 pct. en videregående uddannelse som den højest
fuldførte uddannelse på opskrivningstidspunktet.

Side 25 af 31

Voldsudsatte familier

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold

Tabel 4.2 viser forsørgelsesgrundlaget for partnere på tidspunktet for opskrivning til behandling
hos DMV. Det ses, at 40 pct. af partnerne er i beskæftigelse ved opskrivning til behandling, ca.
16 pct. er dagpengemodtagere og ca. 16 pct. modtager kontanthjælp. Ca. 14 pct. af partnerne i
behandling, er under uddannelse og modtager SU. Andelen af partnere, der modtager
førtidspension eller er i beskæftigelse, vises ikke grundet anonymitetshensyn.
Tabel 3.2 Voldsudøveres partneres forsørgelsesgrundlag
Forsørgelsesgrundlag
Beskæftigelse
Dagpengemodtager
Kontanthjælpsmodtager
Studerende
Andet
Selvforsørgende

Procentandel
40,0 pct.
15,6 pct.
15,6 pct.
13,3 pct.
-

Anm.: Andelen af partnere med selvforsørgelse og førtidspension vises ikke i tabellen pga. anonymitetshensyn.
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.
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4 Analyse af voldsudøveres børn
4.1 Forbrug af sociale ydelser
Dette afsnit beskriver foranstaltnings- og anbringelsesmønstre for børn af voldsudøvere, der har
været i behandling. I analysen indgår i alt 243 børn. Børnene er identificeret i
befolkningsregistret. DMV tilbyder behandling til børn, der vokser op med vold i nære relationer.
Det er ikke børn, der har modtaget behandling, der indgår i analysen. Der kan dog være nogle
af børnene i analyse, som har modtaget behandling hos DMV.
Af figur 5.1 ses det, at 19 pct. af børnene modtager en forebyggende eller hjemmebaseret
foranstaltning inden den voldsudøvende forælder bliver opskrevet til behandling hos DMV. Efter
den voldsudøvende forælders behandling modtager 27 pct. af børnene en foranstaltning, hvilket
er en stigning på 42 pct. DMV underretter kommunen ved bekymring for børnenes trivsel. Dette
kan være en forklarende faktor for stigningen, ligesom behandlingen også sigter mod at gøre
forældrene mere opmærksomme på behovet for hjælp til børnene.
Figur 5.1 viser ligeledes, at 19 pct. af børnene oplever en stigning i antallet af modtagne
foranstaltninger efter den voldsudøvende forælders behandling. Det skal bemærkes, at dette
kan være børn uden en foranstaltning inden behandling, som efterfølgende modtager en
foranstaltning, og det kan være børn som i forvejen modtager én eller flere foranstaltninger,
som efter behandling modtager yderligere foranstaltninger.

Kilde: Egne beregninger på individdata Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

Tabel 5.1 viser andelen af børn, som har været i et anbringelsesforløb inden den
voldsudøvende forælders opskrivning til behandling. Det ses, at 7 pct. af børnene er anbragt
inden den voldsudøvende forælders opskrivning. 226 børn ikke er anbragt på
opskrivningstidspunktet. Af de 226 børn som ikke er anbragt bliver ca. 4 pct. anbragt efter
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opskrivning til behandling. Efter behandling ses det altså, at 11 pct. af børnene er i en
anbringelse idet alle børn som er anbragt før opskrivning til behandling stadig er i anbringelse
efter behandlingens afslutning8.
Tabel 4.1 Andel børn som er anbragt før og efter forældres behandling
Andel børn som er anbragt før eller efter forældres behandling
Andel børn som er anbragt ved opskrivning til behandling
Andel børn som anbringes efter opskrivning til behandling

Procentandel
7 pct.
4 pct.

Anm.: Da der her ses på juridiske børn af voldsudøvere, er det ikke givet, at barnet bor ved voldsudøveren, eller har kontakt til denne.
Årsag til anbringelse er ikke medtaget, hvorfor det ikke nødvendigvis er vold i hjemmet, der er medvirkende til en anbringelse.
Kilde: Egne beregninger på individdata fra Danmarks Statistik og Dialog mod Vold.

8

Til sammenligning viser tal fra Danmarks Statistik, var ca. 1 pct. af børn og unge i alderen 0-18 år
anbragt i 2018.
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