
TO UD AF TRE VOLDSOFRE HAR PROBLEMER ÉT ÅR EFTER 
OVERFALDET (1993, 2(1+2))

Det antages, at mindst 6% af befolkningen hvert år udsættes for vold eller trusler om vold. De fleste 
undersøgelser af voldsofre har haft juridisk eller sociologisk karakter. Der har manglet psykologiske 
undersøgelser, som var helhedsorienterede og undersøgte effekten af intervention.

En ny dansk undersøgelse omfatter 40 voldsofre. De fleste var ofre for overfald, mens enkelte var 
ofre for trusler, voldtægt, voldtægtsforsøg og bortførelser.

Under overfaldet oplevede knap halvdelen dødsangst, mens en stor del af resten beskriver sig selv 
som "meget bange". Næsten to trediedele oplevede, at gerningsmanden havde til hensigt at skade 
eller  udslette  ofret.  Dødsangst  og mødet  med den personlige ondskab anses  for  at  være meget 
centrale elementer i voldstraumer. Ca. to trediedele af ofrene blev chokerede af overfaldet. Ofrenes 
første reaktioner drejede sig især om at etablere kontakt og få hjælp. Adskillige oplevede på dette 
tidspunkt, at det ikke var muligt at få hjælp - eller at hjælp afslås.

Den akutte følelsesmæssige reaktion lige efter overfaldet er primært angst. Efter nogle dage og i de 
følgende uger er det stadig angsten, der er den fremtrædende følelse. Vrede mod gerningsmanden 
og  evt.  andre  forekommer  hos  en  trediedel  af  ofrene.  Den  samme  periode  er  fyldt  med 
selvbebrejdelser, skyldfølelser og mange tanker om, hvorfor overfaldet fandt sted, hvad der kunne 
have  forhindret  det,  og  om  det  kunne  ske  igen.  De  mange  tanker  og  stærke  følelser  har  en 
invaderende karakter, dvs. de er svære at få ud af hovedet.

På  grund af  projektets  udformning har  alle  ofrene  været  i  kontakt  med mindst  én  myndighed. 
Tilfredsheden er størst med politiets arbejde og noget mindre med sygehusets. Utilfredsheden drejer 
sig ved disse instanser især om den følelsesmæssige behandling og mindre om det faglige, hhv. 
opklaringsmæssige  og  lægelige  arbejde.  Utilfredsheden  med  det  retslige  system er  meget  stor. 
Voldsofre udsættes her for en psykologisk set så uhensigtsmæssig behandling, at flertallet af ofrene 
føler sig krænkede og groft forulempede. 

Halvdelen af de ofre, der fik deres overfald omtalt i medierne, følte sig krænkede over urigtige 
oplysninger, som "pyntede" på historien oftest med opdigtede relationer.

Et år efter overfaldet lider mange af ofrene stadig under eftervirkningerne. Ca.  to trediedele er 
jævnligt plaget af følelser og tanker, der skyldes overfaldet; halvdelen viser undgåelsesadfærd og er 
på vagt - et slags forhøjet alarmberedskab. To ud af fem har stadig fysiske gener, og hver fjerde har 
fået  dårligere sociale relationer  til  deres  nærmeste.  Ca.  en trediedel  klarer  sig  godt  igennem et 
overfald og lærer noget væsentligt og indsigtsfuldt om sig selv og andre. Et overfald vil for langt de 
fleste betyde ændrede holdninger til overfald. Mange ofre gav udtryk for, at de oplevede et stort 
misforhold mellem egen lidelse og samfundets reaktioner over for gerningsmanden.
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