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Forord 
 

Foreningen Far har spurgt ca. 1.893 fædre i Danmark om de oplever diskrimination 
og psykisk vold i år 2020. Forældreundersøgelsen er baseret på landsdækkende 
annoncer. Vi har spurgt hvilke former for diskrimination som er mest udbredt, hvem 
som årsagen samt hvilke konsekvenser det har haft.  
 

• Over 80% har fælles forældremyndighed og flest bor sammen med barnets 
mor eller lever i fælles forældreskab 50/50 eller 60/40  
 

• Over 70% af fædrene oplyser de ofte eller en gang imellem oplever 
diskrimination, heraf oplyser 90% at det er kønsdiskrimination 
 

• Bopæl og samværsforældre, digital post, offentlig sagsbehandling og barnets 
økonomi opleves i nævnte rækkefølge som væsentligste diskrimination 
 

• Det fortælles at forældre, kommuner og det familieretslige system medvirker 
 

• Næsten 80% af fædrene oplyser de været udsat for psykisk vold og over 50% 
oplyser de er udsat for psykisk vold, når vi spørger ind til den præcise 
definition i straffeloven. Det er et markant og rystende tal. 
 

• Over 30% oplyser de har været udsat for økonomisk vold og ca. 29% fysisk 
vold. Anmelder fædrene volden risikere de at miste hel eller delvis kontakt til 
deres børn og skade børnene mere, hvorfor det ofte ikke anmeldes.  
 

• De fleste af fædrene oplyser det har påvirket, betydeligt har påvirket eller 
været katastrofalt for forholdet til deres børn, deres børns helbred og psykisk 
trivsel samt haft katastrofal betydning for tilliden til autoriteter. 
 

• Der er tale om et meget markant mønster af ikke tilladt kønsdiskrimination og 
psykisk vold mod børn og fædre ved samlivsophør uanset samværsformen. 
 

• De fleste af fædrene har klaget, men meldingen er at der ingenting sker 
 

• Fædrene ved ofte først at det sker i Danmark, når det er for sent. De tror 
simpelthen ikke at den slags sker og får lov til at ske i Danmark. 
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Foreningen Far er ikke i tvivl om, at undersøgelsens resultater bør tages særdeles 
alvorlige. Det er meget klare mønstre vi oplever i samfundet. Der sker systematisk, 
ikke tilladt kønsdiskrimination og psykisk vold mod børn og fædre i Danmark. 
Alvoren for børnene er mentale psykiske problemer senere i livet og det har 
betydning for folkesundheden og socialomkostningerne i samfundet.  
 
Årsagen til kønsdiskriminationen er efter Foreningen Fars oplevelse to primære ting:  
 

• Der er tale om en historisk familielovgivning og praksis, som bygger på en 
forælder i verden, hvor børn nu og i fremtiden lever med to. 
 

• Der er tale om en ensidig statslig finansiering af kvindeorganisationer og 
netværk baseret på at organisationerne får penge og politikere stemmer. Der 
mangler stadig en saglig forklaring på 3 mia. kr. i årlig statslig støtte efter 
Britta Nielsen sagen. 

 
Alvoren er at den statslige finansiering giver flere medarbejdere, mere tid til støtte 
og opsamling af statistik samt mere informering. Der er mere tid til møder med 
politikere, mere tid til høringssvar og det skaber mere lovgivning og flere midler.  
 
Det er en menneskeret at kende og blive passet af sine forældre. Det er en 
menneskeret at opleve respekt for familielivet. Det er en menneskeret at blive 
beskyttet mod forskelsbehandling, og det er en menneskeret at opleve retslig 
prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Der er tale om et ansvar og 
svigt af ministre, embedsfolk og de menneskeretslige organisationer i Danmark. 
 
God fornøjelse,  
 

 
 
Jesper Lohse, Landsformand 
Foreningen Far  
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Basisoplysninger 
 
 

 
 
 

De fleste respondenter er i aldersgruppen 41-50 

 

Fordelingen per region hænger sammen med befolkningstætheden 

Alder 

Region 
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Respondenterne har generelt et højt uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveau 

Personlig indkomst før skat 

Respondenterne lægger hovedsageligt i lønniveauet 300.000-500.000 kr.  
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Børn   

Hvor mange børn har du? 

Alder og køn på det yngste barn 

Alder og køn på det ældste barn 

De fleste af respondenterne har 1 dreng eller 1 pige.  

Gennemsnitsalderen for det yngste barn er 3,5 år, dog fremgår det også, at den største procentdel er 
i kategorien 6-10 år. 
 

Gennemsnitsalderen for det ældste barn er 4,3 år dog fremgår det også, at den største 
procentdel er i kategorien 11-15 år. 
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Langt størstedelen af respondenterne har fællesforældremyndighed 

De fleste børn i undersøgelse har bopæl hos mor eller begge forældre 

Forældremyndighed 

Bopæl 
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Mange respondenter bor sammen med den anden forælder. Hvis forældrene ikke bor sammen 
er 7/7 samværsordninger og udvidet samvær 7/7 til 9/5 den største gruppe. 12% af 
respondenterne har ingen samværsordning, hvilket ikke nødvendigvis skyldes dem. 
Skyldsspørgsmålet har bemærkelsesværdigt ikke betydning ved højt konfliktniveau som der 
står i vejledningerne for offentligt ansatte. 

Samvær 
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Diskrimination 
 
 
 

 
 
  

Hovedparten af respondenterne har oplevet diskrimination og størstedelen oplever det ofte 

Langt de fleste oplever diskrimination på baggrund af deres køn 

Har du oplevet diskrimination? 

Hvilken form for diskrimination? 
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De adspurgte har oplevet flere typer af diskrimination især i forhold til manglende rettigheder 
og mangelfuld oplysninger, men også manglende rådgivning, falske anklager og forkerte 
afgørelser nævnes som et markant mønster. 

Hvilken type diskrimination? 
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Mange oplever diskrimination i forhold til bopæl og samværsbegrebet, digital 
post samt offentlig sagsbehandling 

Har du oplevet diskrimination indenfor disse områder? 
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De adspurgte oplyser, at årsagen til diskriminationen oftest er den anden forælder, kommunen 
og/eller familieretshuset. 

Hvem var årsag til diskriminationen? (Angiv gerne flere) 



 

© Foreningen Far 

15 

 
  

Lidt over halvdelen af respondenterne har været eller er udsat nedværdigende, forulempende 
eller krænkende adfærd. Et bemærkelsesværdigt højt tal, da det er straffelovens definition på 
psykisk vold. Foreningen Far betragter kønsdiskrimination som psykisk vold, når det vedrører 
børn. 

Har du været eller er du udsat for groft nedværdige, 
forulempende eller krænkende adfærd af en person i 

husstanden eller en tidligere husstand? 
 



 

© Foreningen Far 

16 

 

Har du oplevet at pårørende, myndigheder, advokater eller 
andre har medvirket direkte eller indirekte? 

Har du været udsat for vold i det nære familieliv? 

Mange fædre har oplevet psykisk vold i det nære familieliv 

Mange fædre har oplevet at andre personer medvirker 
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Konsekvenser 
 
  

Hvordan har diskriminationen påvirket dig? 

Diskriminationen har ofte betydentlige og til tider katastrofale 
konsekvenser for fædrene ikke mindst i forhold til deres børn.  
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Er der sket klage / anmeldelse? 

Hvor store økonomiske omkostninger har du haft? 

Størstedelen har klaget til kommunen eller familieretshuset. 
Meldingen er at der ofte ingenting sker. 

De fleste fædre oplyser at de økonomiske omkostninger er under 
50.000 eller optil 250.000 kr. men vi ved at tallet normalt er lavt 
sat og de samfundsmæssige omkostninger er langt større. 
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Sammenligning 
 

 

 
  

Familieform i forhold til diskrimination 

Respondenterne oplever markant højere diskrimination ved samlivsophør eller forstår først 
diskriminationen set i bagspejlet. 
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Familieform i forhold til diskriminationstype 

Grupperne Bor sammen, 7/7 og Ingen meddeler alle oplevelser om diskrimination ift. 
mangelfuld oplysning og manglende rettigheder, dog oplever respondenter med 7/7 eller ingen 
samvær flere oplevelser af diskrimination i alle kategorier. Det kan skyldes at 11/3 til tider er 
selvvalgt mellem forældrene, mens de to øvrige ordninger ikke er det eller fædrene er og 
ønsker at være ligeværdige. 
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Familieform i forhold til psykisk vold 

Psykisk vold mod fædre sker eller forstås markant ved samlivet ophører. 
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Familieform i forhold til økonomiske omkostninger 

Fædrene oplyser markant at der er højere økonomiske omkostninger pga. diskriminationen ved 
samlivets ophør. Det kan bl.a. skyldes reglerne om fri proces som ofte kun tildeles den ene 
forælder, manglende konsekvens af diskrimination og kønsbestemt misbrug af diskrimination 
mod fædre f.eks. af advokater.  
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Hvad kan vi lære? 

Hvad har du behov for? 

Respondenterne oplyser de har behov for juridiske rettigheder, men ønsker også forebyggelse 
samt mere informering, rådgivning og støtte. 
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1. Ligestilling for mænd 
2. Ligestilling  
3. Far står virkelig dårligt med samvær i starten. 
4. Ikke mig men fremtidige fædre: At 7-7 bliver obligatorisk eller en ret i loven, 

hvis man ønsker det, og at der ikke er så kæmpestor forskel på den 
økonomiske situation for moren og faren pga. begrebet bopæls- og 
samværsforældre.  

5. Børnene er blevet over 18 år og er heldigvis kommet videre.  
6. Hurtigere afgørelser, det er barnet som lider under langsommelige systemer  
7. Ligestilling 
8. Har klaret det via retten i Hillerød udenom Statsforvaltningen, som var så 

konservativ, man skulle tro, det var løgn. 
9. Jeg vil se børnene 
10. At mor kaldes til orden og indser at samarbejde gavner børnene. 
11. Fri proces burde være for begge parter i skilsmissesager, da det ellers kan 

bruges som et våben til at ødelægge modpartens økonomi.  
12. Demonstration foran Christiansborg og Familieretshuset 
13. Jeg er rådvild... Jeg føler ikke, at jeg har nogle rettigheder. 
14. Jeg synes, det er vigtigt, at en person kan blive stillet til ansvar, når denne har 

gjort noget skadeligt på en anden. Som det er nu, anbefales det jo faktisk, at 
man lader det ligge for barnets skyld, til trods for at personen fortsætter med 
sin psykiske terror. 

15. Jeg har i bund og grund behov for, at samværsforældre bliver taget seriøst. Og 
det gælder hele vejen rundt. Børnehave, kommuner, skole osv. 

16. Fælles anmeldelse: Med det mener jeg mere "Fælles front" så fædre og deres 
rettigheder i dagens Danmark kommer under heftig samfundsdebat 

17. At der bliver sat en stopper for statslig diskrimination.  
18. Jeg har allermest brug for at se vores børn  
19. Mægling 
20. Bedre lovgivning og kønsligestilling i loven. Reel uvildig sagsbehandling i 

familieretshuset.  
21. Politisk målrettet lukning af huller i lovgivningen praksis i både 

Familieretshuset og Familieretten 
22. Ligestilling mellem kønnene 
23. Barnet tarv og diskrimination tages ikke hensyn til 
24. At ansvarlige stilles til mere end “administrativ” ansvar.  

Har du andet at tilføje? 
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25. Sanktionsmulighed eller reel indsigelsesbistand når bopælsforælder træffer 

væsentlige beslutninger for børnene ift. fx skole eller bopælskommune uden 
overhovedet at orientere den anden forælder. Evt. en regel som siger, at 
aftalt samvær fortsætter på gældende vilkår, men samværsforælderen 
påtager sig fuldt ansvar for daglig transport af børnene til og fra skole og 
fritidsaktiviteter, også når børnene er hos bopælsforælderen. 

26. Ligeværdighed, gensidighed og respekt for begge parter i aftaler. 
27. Kompetente sagsbehandlere 
28. Ligestilling og at loven ikke tillader usandheder 
29. Ligestilling i samfundet for alle kønsuafhængigt 
30. At de mennesker, som har ansvaret, skal stå til ansvar, hvis det bevises, at de 

på alle punkter har fejlet som i mit tilfælde 
31. Al information skal sendes til begge 
32. Lige rettigheder i forhold til opskrivning daginstitutioner mm 
33. At mand og kvinde er lige, når de skal have et barn.  
34. Ligestilling på Børneområdet. 
35. Nedbryd fordomme om at kvinder har mere brug for støtte og beskyttelse end 

mænd.  
36. At det offentlige system bygger deres tilgang på ligeværd hos forældre. 
37. Er kommet igennem den værste periode, behøver ingen hjælp og har ej 

overskud til at skulle bruge tid på dette. Vil bruge tiden på noget der gør en 
glad i stedet for. 

38. Værn mod falske anklager 
39. Lige rettigheder til mænd der har børn. Og ingen diskrimination i 

familieretshuset (socialforvaltningen) samt kommune, skole, psykiater vedr. 
børnene. 

40. At der findes reelle straffe til mødre, der misbruger børnene imod deres 
fædre 

41. Fred og ro  
42. Forståelse 
43. At jeg må se mine børn 
44. Ang. Økonomisk hjælp skyldes det, at man som far med lav indtægt, er 

ekstremt dårligt stillede. Det er svært at tage en uddannelse som eksempel 
eller give børnene nogle muligheder og oplevelser. 

45. Fred fra staten 
46. Intet. Jeg håber, at jeg vil beholde mine privilegier. 
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47. En generel opfattelse ændring i samfundet.  
48. Ikke forudindtagede meninger om mig på baggrund af mit køn.  
49. Det at fædre får en stemme 
50. Kulturændring i samfundet – fra naboen op til domstole og ministre 
51. Økonomisk hjælp: her mener jeg rådgivning om, hvad jeg f.eks. kan søge 
52. Offentlighed og åbenhed på området, alt er ofte omfattet af 

privatlivskrænkelse jf. straffeloven og kan derfor ikke fremvises offentligt. 
53. Ligestilling med min datter 
54. Det er vigtigt at de forskellige instanser lærer at tænke ud af boksen og ikke 

kun se på om man er kvinde eller mand og de arbejdsmæssige forhold. 
55. Jeg har brug for at fædre får samme rettigheder som mødre, og at falske 

anklager bliver gransket og kan på sigt give den falske anklager en klækkelig 
bøde eller på anden måde hak i tuden, så dette ikke prøves igen ej heller af 
andre 

56. Lige muligheder 
57. At mænd og kvinder er fuldstændigt ligestillet i lov og samfund. 
58. Tvungen barselsorlov/barselsdagpenge til mænd 
59. Mulighed for at klare det selv uden offentlig indblanding. 
60. At ting ikke automatisk tilfalder moderen ved fødslen  
61. At Statsforvaltningen agerer efter mit barns tarv  
62. Hjælp til kontakt igen med min datter 
63. Mentalitetsændring i samfundet 
64. Lige rettigheder for børn og fædre 
65. (Mere/billigere) Psykologhjælp og et system som straffer de forældre, som 

ikke vil samarbejde og kommunikere i et omfang, som sikrer barnets trivsel. 
66. Politisk fokus på Familieretshusets/Statsforvaltningens ulovlige 

sagsbehandling 
67. Statsamtet er ikke en uvildig institution. Det havde jeg brug for, at det var. 
68. Systemomvæltning 
69. Økonomisk har jeg kun klaret det med familiens hjælp.  
70. Forebyggelse, forebyggelse og forebyggelse fremadrettet så ingen bliver 

efterladt på perronen 
71. Konsekvenser for den forældre der udsætter den anden for usandheder.  
72. Digital post til begge forældre  
73. Ligestilling  
74. Ligestilling økonomisk 
75. Retfærdighed, anerkendelse og erstatning  
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