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Undersøgelse af polyviktimisering i to 
kliniske samples  



AGENDA

• Polyviktimisering: Hvad er det, hvorfor er det vigtigt og hvordan kan vi måle
og undersøge det? 

• Undersøgelse af polyviktimisering blandt børn udredt i De Danske 
Børnehuse: Case Kasper, Simon og Peter 

• Seksuelle adfærdsproblemer som en følgevirkning af polyviktimisering –
Casen om Mikkel og Mathilde

• Spørgsmål og refleksion



Polyviktimisering: Hvad er det, hvorfor
er det vigtigt og hvordan kan vi måle

og undersøge det? 



Baggrund

• Børn og unge udsat for én 
type af vold og overgreb har 
ofte været udsat for flere 
typer af viktimisering og/eller 
belastninger 
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• Polyviktimisering (PV): Udsættelse for flere forskellige 
former for viktimisering.

• PV bl.a. defineret som ≥4 forskellige typer af viktimisering
inden for det seneste år.

• Beslægtede begreber/frameworks: polytraumatisering, 
multi-type maltreatment, Adverse Childhood Experiences
(ACE) etc.    

Begrebet polyviktimisering



Hvorfor er polyviktimisering et vigtigt
begreb?  

• Børn udsat for overgreb→ øget risiko for yderligere
viktimisering

• Stærke sammenhænge mellem polyviktimisering og 
negative fysiske og psykologiske følger som fx angst, 
depression, aggression mm. 



Vigtigheden af en bred udredning –
for praksis og forskning

Fysisk vold fra 
omsorgsperson 

Angstsymptomer 
Seksuelle overgreb 
fra bekendt voksen  

Mobning

Fysisk vold fra 
jævnaldrende  
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Eksempel på en ung udsat for 
polyviktimisering

En 16-årig pige, som udover at have været udsat for voldtægt, 
også havde været udsat for et tyveri, indbrud i hjemmet, 

mobning samt følelsesmæssig vold fra en voksen og havde været 
vidne til et overgreb – alt sammen som separate hændelser 

inden for et år 

(Finkelhor et al. 2007) 



The Juvenile 
Victimization 

Questionnaire 
(The JVQ)  

Conventional 
crime

Child 
maltreatment 

Witnessing 
and indirect 
victimization 

Sexual 
victimization 

Peer and 
sibling 

victimization 

The ACE Questionnaire 

Trauma History Profile  
(THP) traume-screener 

(20 items) 

Hvordan kan polyviktimisering måles?  



Forskningsmæssige tilgange til 
polyviktimisering: 

‘counts’ eller ‘constellations’? 



Kvalitative forskelle i traumeeksponering



Undersøgelse af polyviktimisering
blandt børn udredt i De Danske 

Børnehuse: Case Kasper, Simon og Peter 



Hvad kommer der ud af projektet? 
Leverance 1: 

Viktimiseringsprofiler

Risikofaktorer

Symptomer

Datamateriale og metode:

• BIT-data
• Latent klasseanalyse og 

supplerende kvantitative 
analyser  

Leverance 2: 
Anbefalinger

Datamateriale og metode:

• Interviewdata 
• Interview med professionelle og 

workshops 



Tilgange til polyviktimisering

PV

Fysisk vold Seksuelle
overgreb



Tilgange til polyviktimisering

Fysisk vold Seksuelle overgreb 

Nevet/klemt/kradset Vaginalt samleje 

Lussing/smæk Analt samleje 

Slag/spark Kys/slik

Kvælningsforsøg Beføling 

Trusler om vold Beluring 

Rusket/skubbet… IT 

Etc. Etc. 



Sample 

• Nationale BIT-data (Børnehus 
IT), juni 2016-december 2018



Toppen af isbjerget

“ I mange sager er volden kun 
toppen af isbjerget. Der er 
ofte også mange andre 
belastningsfaktorer på spil i 
familien”.

Citat fra en 
socialrådgiver 



Profilanalyser: overgrebs- og
belastningsfaktorer

Seksuelt overgreb (barn) Fysisk vold (barn) 

Psykisk sygdom Højt konfliktniveau

Stoffer/alkohol Seksuelt grænseoverskridende adfærd

Svag tilknytning til arbejdsmarkedet Fysisk sygdom 

Kriminalitet Vold 

Seksuel vold 





https://reddit.com/r/reactiongifs/comments/2voz2w/mrw_i_found_out_my_area_is_getting_a_foot_and_a/


Drengeprofiler (tendenser) 

• Hvilke profiler/mønstre af vold, overgreb og øvrige
belastninger, kan vi se? 

• Hvordan ser de forskellige profilers psykologiske
symptombillede ud? 



Case Kasper
Fysisk vold



Case Simon   
Seksuelt overgreb



Case Peter 

Fysisk vold



Psykologiske symptomer

Internaliserende (6) Eksternaliserende (4)

Søvnvanskeligheder Vrede/verbal aggression 

Selvmordstanker- eller forsøg Udadreagerende adfærd 

Indelukket/isoleret Lav impulskontrol 

Kritisk selvopfattelse Opmærksomheds- og 
koncentrationsbesvær 

Trist/fortvivlet 

Ængstelig

Kategorisering af symptomer: Child Behavior Checklist 



Next step…

• Risikofaktorer/baggrundsforhold

• Hvad kan vi ellers sige om profilerne (alder, 
boforhold, type af mistænkte (inden for 
familien/uden for familien etc.) 



Polyviktimisering og praksis: Kort om 
undersøgelsens kvalitative dele

Sektorinterviews

• Polyviktimisering i praksis og erfaring 
med komplekse overgrebssager på tværs 
af forskellige sektorer  (12 interviews 
med professionelle) 

Workshops 

• Hvad betyder denne viden for De 
Danske Børnehuse og hvordan kan 
denne viden bruges fremover i husene 
og i deres samarbejde med andre 
sektorer? 



Polyviktimisering og praksis

“ …Vi har ikke et specielt ord eller udtryk, vi bruger 
for det. For os er det jo bare - det lyder måske lidt 
specielt at sige – men en voldsommere sag end 
nogle af de andre. Det meget fine ord der 
[polyviktimisering], det tror jeg faktisk er første 
gang jeg hører det (griner). Det er i hvert fald ikke 
et begreb, vi bruger her”.  

(Citat fra socialrådgiver) 



Polyviktimisering og praksis

” Det kan allerede være i forbindelse med underretningen, 
men det kan også være noget socialrådgiveren fortæller. Det 
kan være hvis vi afhører den pædagog eller lærer, som har 
lavet underretningen til kommunen, at de så får sagt, at de 
faktisk har været lidt bekymrede for det her barn, fordi at 
det er usoigneret, fordi det ikke har madpakke med, fordi det 
tit er sygt eller at barnet har svært ved at svare på 
spørgsmål og det måske har forældre, der ikke ser det (…). 
Der kan være mange ting. Det kan også være, hvis vi har 
været på hjemmebesøg, at vi så har set, at hold da op, det 
her ser sølle ud”. 

(Citat fra politi) 



Kriminalsag

Sundhedssag

Socialsag



POLYVIKTIMISERING BLANDT BØRN OG UNGE MED SEKSUELLE 

ADFÆRDPROBLEMER



DET HER ER MIKKEL

Mikkel er 13 år

Hjemme hos Mikkels familie er der mange 

problemer. Når Mikkels far bliver vred, kan

han finde på at slå Mikkel og hans mor både

med sine hænder og med ord. Det sker

særligt, når Mikkels far har drukket mange 

øl.

Mikkels mor har perioder hvor hun ligger i

sengen hele dagen og græder. Lægerne

kalder det depression. Det gør Mikkel 

bekymret.

Mikkel har det svært med vennerne I skolen. 

De vil ikke være sammen med ham, så

Mikkel sidder ofte på computeren og spiller.



Mikkel har en lillesøster. Hun 

hedder Mathilde og er 8 år gammel

I det sidste år har Mikkel begået 

seksuelle krænkelser mod Mathilde. 

I starten bestod krænkelserne af 

seksuelle berøringer men de 

udviklede sig gradvist til 

gennemført samleje. 

Overgrebene foregik mens Mikkels 

og Mathildes forældre var 

fraværende eller optaget af andre 

gøremål

Familieforholdene hos Mikkel og 

Mathilde har skabt en særlig risiko-

kontekst, hvor et incestuøst forhold 

kan udvikle sig.



EN BELASTET BAGGRUND

• Hvert tredje barn har oplevet seksuelle 

overgreb

• To ud af fem har været udsat for fysisk vold 

fra et familiemedlem

• Hver tredje har overværet fysisk vold i 

familien

• Tre ud af fire har været offer for 

følelsesmæssigt omsorgssvigt

Dette er fælles for alle børn der kommer i 

JanusCentret

© Colourbox



BELASTNINGSGRAD

 Men hvad er deres samlede belastningsgrad?

 Næsten ni ud af ti klienter har oplevet et eller andet form for 

overgreb eller omsorgssvigt

 Langt størstedelen har ligeledes været udsat for flere forskellige typer 

overgreb 

 Der er tegn på kumulative risikofaktorer i klienternes opvækstsmiljø, da 

de i gennemsnit har oplevet tre forskellige typer svigt eller overgreb, inden de 

visiteres til JanusCentret

© Colourbox



HVOR MANGE AF BØRNENE ER POLYVIKTIMISEREDE?

Antal 

viktimiseringer

Antal klienter 

(N)

Procent (%)

0 45 9,6

1 69 14,8

2 93 19,9

3 73 15,6

4 65 13,9

5 44 9,4

6 35 7,5

7 26 5,6

8 7 1,5

9 8 1,7

10 2 0,4

 I litteraturen anvendes en række forskellige 

definitioner af begrebet polyviktimiseret. 

 En knytter sig til en tærskelværdi på fire eller flere 

forskellige former for vikimisering

 En anden tager afsæt i de 10 % med højest 

viktimiseringsgrad

 I vores analyser tager vi afsæt i de ca. 20 % af klienter, 

der har været udsat for flest forskellige former for 

viktimisering svarende til seks viktimiseringer eller 

derover 

 Samlet er der tale om 78 klienter, der kan betegnes 

som polyviktimiserede



DET 

POLYVIKTIMISEREDE

BARN

 I sagens natur er de 

polyviktimiserede børn om 

muligt mere udsatte

 91 % har oplevet fysisk vold

 Alle har været offer for psykisk

vold

 To ud af tre har været offer for 

incestiuøse overgreb fra en

voksen

 23 % udviser ét eller flere

symptomer på PTSD, hvilket er

significant højere end den 

resterende klientgruppe

© Colourbox



HVORDAN HJÆLPERVI MIKKEL OG

MATHILDE BEDST?

 Børn udsat for gentagne stressorer og traumer kan udvikle store 

biospykosociale vanskeligheder herunder PTSD.                                     

- Seksuelle adfærdsproblemer er blot en af dem

 Da disse børn ofte udviser mangeartede symptomer på mistrivsel, er der 

ikke noget entydigt svar på bedste behandlingsmetode

 Fokus på faseinddelt terapeutisk indsats



Styrket affektregulering

Følelsesgenkendelse

Mestringstrategier

Udfordre katestrofetanker

Afspænding/mindfullness

Bearbejdelse af traumatiske 

oplevelser

Støttet eksponering

TF-CBT og EMDR

Traumenarrativ

Tillidsfuld terapeutisk relation

Tæt samarbejdsalliance

Affektiv spejling

Inddragelse af ikke-krænkende omsorgsperson

Tegn-/kunstterapi



HVORDAN HJÆLPERVI MIKKEL 

OG MATHILDE BEDST?

 Balancen findes mellem

forebyggelse af fremtidige

krænkelser samtidig med at 

egen viktimisering italesættes

og bearbejdes.



Kriminalsag

Sundhedssag

Socialsag
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OPMÆRKSOMHEDEN

AFSLUTTENDE 

KOMMENTARER & 

OPSAMLING


