
PSYKISKE VIRKNINGER AF VOLD MOD BØRN OG UNGE (1996, 
5(1))

Der tales for tiden meget om krisereaktioner hos voksne, der har været ude for chokerende eller 
belastende  begivenheder  i  forbindelse  med  f.eks.  store  ulykker,  bankrøverier  o.l.  Nu  viser  en 
amerikansk undersøgelse, at der blandt almindelige større børn og unge mennesker tilsyneladende 
også er mange, der lider under langvarige eftervirkninger af krisereaktioner efter at have været ude 
for voldelige overgreb af forskellig slags. 

To psykologer, Sue Boney-McCoy og David Finkelhor, fra et familie-forskningscenter i USA har 
udført  telefoninterviews  med  over  tusind  repræsentativt  udvalgte  unge  i  10-16  års  alderen. 
Interviewet handlede dels om børnenes almindelige psykiske tilstand og deres eventuelle problemer 
i familie eller skole og dels om, hvorvidt de tidligere havde været ude for voldelige overgreb, der 
havde været så belastende, at de i lang tid ikke havde kunnet få det ud af hovedet. 

Undersøgelsen viste især to ting. For det første var der i forskernes øjne en overraskende af de unge 
mennesker, der havde været ude for “traumatiske” voldelige overgreb, nemlig lidt over en tredjedel 
af de udspurgte. For det anden viste en analyse af sammenhængen mellem vold og psykisk trivsel, 
at den tredjedel, der havde været ude for vold, på næsten alle punkter havde en dårlig trivsel end 
dem, der ikke havde været ude for vold. 

Især på de fire punkter, der anses for de vigtigste symptomer på krisereaktioner hos voksne, var der 
en klar hyppigere forekomst hos voldsramte.

Det drejer sig for det første om en tiltagende frygt for mange ting i tilværelsen, og især for de ting, 
der minder om den tidligere belastende situation. For de unge, der var blevet overfaldet af andre 
unge, kunne der opstå en stærk frygt for overhovedet at omgås jævnaldrende, i hvert fald hvis de 
ikke hørte til de nærmeste bekendte. Hos de piger, der havde været ude for seksuelle overgreb, var 
der ofte en særlig frygt for overhovedet at have noget med det modsatte køn at gøre. 

For  det  andet  var  der  hos  de  voldsramte  en  højere  forekomst  af  depressive  eller  nedtrykte 
stemninger som udtryk for en følelse af, at tilværelsen i det hele taget var blevet mindre tryg og 
behagelig efter de havde været ude for det voldelige overfald. 

For  det  tredje  var  der  ofte  “flash  backs”,  dvs.  pludselig  genoplevelser  af  erindringer  om den 
uhyggelige oplevelse.  Disse  flashbacks  er  ofte,  også hos  voksne kriseramte personer,  et  vigtigt 
symptom på, at psyken ikke har kunnet “fordøje” den chokerende oplevelse, så den gang på gang 
dukker  op i  bevidstheden -  eller  i  drømme - og på den måde forfølge sit  offer  i  lang tid efter 
oplevelsen. 

Endelig viste det sig for det fjerde, at de omtalte psykiske eftervirkninger gjorde det sværere for de 
unge at fungere tilfredsstillende i deres arbejde, hvilket i denne forbindelse i langt de fleste tilfælde 
vil sige deres skolearbejde. Sammenlignet med de unge, der ikke havde været ude for vold, havde 
de voldsramte betydelig flere problemer med at koncentrere sig om skolearbejdet, og i det hele taget 
med at klare sig så godt som tidligere i skolelivet.



Alt i alt tyder denne undersøgelse altså på, at mange unge i det stille døjer med eftervirkninger af 
voldelige overgreb, som de i mange tilfælde har svært ved at få “talt ud om”. Det kan enten være 
fordi de savner fortrolige i familien eller blandt vennerne, eller det kan være, fordi de “skammer” 
sig over at have været ude for en så ydmygende behandling fra andre mennesker.

Som man kunne vente, var det især unge, der havde været ude for seksuel vold, der viste særlig 
mange symptomer på langvarig krisereaktioner, men andre unge, der havde været ude for især grov 
fysisk vold, udviste ligeså svære og langvarige symptomer.

De to forskere  mener derfor,  at  vi  udover  at  anstrenge os for at  nedbringe volden i  samfundet 
generelt, også bør sikre os, at de unge, der bliver ramt af vold, får tilbud om psykologisk kriseterapi, 
ligesom mange voksne får i vore dage.
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