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Når ForbryDelsen rammer

› KONFLIKTRÅD Af: Julie-Astrid Galsgaard

FO
TO

S:
 S

cA
N

PI
x



Når ForbryDelsen rammer
Konfliktråd er et møde mellem offer og ger-
ningsperson. Det er frivilligt for begge parter at 
deltage i mødet, der finder sted med en mægler 
som mødeleder. Artiklen beskriver psykologiske 
perspektiver ved mødet.

 N år en person bliver offer for en forbrydelse, sker der ofte 
en række dramatiske ændringer i det videre liv.

Psykotraumatologi med såvel kognitionspsykologisk 
som eksistentielpsykologisk udgangspunkt stiller forskellige model-
ler til rådighed for psykologens arbejde med den traumatiserede el-
ler kriseramte klient. Men en forbrydelse fører ikke nødvendigvis 
til psykisk traumatisering. Derfor bør interventionen ikke partout 
ske udelukkende med de traditionelle psykotraumatologiske red-
skaber. Den psykisk belastede tilstand kan også ses som et udslag af, 
at offeret oplever at være blevet krænket.

Forbrydelsen forstået som en krænkelse udspiller sig på to ni-
veauer.

For det første er forbrydelsen selvsagt en krænkelse af landets 
lovgivning, hvad den forurettede kan opleve som et brud på hans 
eller hendes formelle rettigheder til handlefrihed og beskyttelse mod 
overgreb.

For det andet kan forbrydelsen betragtes som en krænkelse af 
personens uformelle rettigheder til at blive behandlet med tillid, re-
spekt og værdighed. En sådan krænkelse kan få alvorlige følger for 
selvopfattelsen og tilliden til andre mennesker og føre til, at den ram-
te udvikler en række akutte og posttraumatiske stress-symptomer 
(Elklit & Christiansen, 2009).

Offeret kan forsøge at genoprette retfærdigheden ved at melde 
forbrydelsen til politiet eller søge psykologbistand for ad den vej at 
overkomme den krænkelse, som forbrydelsen udgør. De to inter-
ventioner gavner den forurettedes retsfølelse og behovet for at tale 
hændelsen igennem og lære at administrere offergørelsen. Men be-
hovet for egentlig konfrontation, bebrejdelse, svar, proklameringen 
af forbrydelsen som en krænkelse på et også uformelt plan, samt at 
få mulighed for at genskabe tillid til gerningspersonen og menne-
sker generelt – alt det er uforløst.

For at imødekomme den type behov og interesser organiseres 
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– forbrydelsen, vil han eller hun også opleve at tage del i genopret-
ningen af retfærdigheden og blive anerkendt som et handlekraftigt 
menneske med ret til respekt fra såvel samfund som gerningsper-
son. Oplevelsen af en retfærdig retsproces og myndighedernes an-
erkendelse kan i sidste ende føre til, at den forurettede genvinder 
tilliden til sin egen dømmekraft, til myndighederne og til andre 
mennesker. Hermed tages et skridt på vejen til en forbedret psykisk 
tilstand (fx Wemmers & Cyr, 2005).

En anden vej til genopretning er moralsk udskamning af ger-
ningspersonen under konfliktrådet. Denne metode bliver især brugt 
i England og Australien over for ungdomskriminalitet, hvor den 
moralske udskamning kan ske fra myndighederne (dommer, for-
svarer og konfliktrådskoordinator) som fra fx venner og familie. 
Formålet er at fremkalde skam, så gerningspersonen kan indse det 
moralsk forkastelige i sin handling og derfor ikke begår videre kri-
minalitet. På den vis virker udskamningen under konfliktrådet kri-
minalpræventivt og giver gerningspersonen mulighed for at blive 
betragtet som et moralsk menneske, der kan tage ansvar for sine 
handlinger, forklare sig, sige undskyld og lade sig reintegrere i sam-
fundet.

Men det er klart, at udskamningsmetoden også tjener til at gav-
ne den forurettede. Ræsonnementet er, at den forurettede vil indse 
sin skyldfrihed og opleve at blive anerkendt som offer i sagen, hvis 
han eller hun bevidner gerningspersonens skam- og skyldpåtagelse. 
Og dermed blive fri for sin eventuelle skam, vrede og hævngerrig-
hed.

Forskning viser dog, at gerningspersonens tagen skylden på sig 
i visse tilfælde kan have den modsatte virkning, nemlig hvis den for-

der over hele verden programmer, som skal bidrage til at genopret-
te retfærdighed. Heraf er konfliktråd én mulig praksis.

Oplevelsen af retfærdighed
I konfliktrådet møder offeret gerningspersonen under kontrollere-
de forhold, sammen med en uddannet konfliktrådsmægler. 
Konfliktrådet forsøger altså at bringe de direkte involverede parter 
på banen og gør op med retssystemets monopol på forbrydelsen, så 
snart denne er anmeldt, og med retssystemets entydige fokus på ger-
ningspersonen som den eneste parthaver.

Formålet med konfliktråd er at adressere skade, behov og for-
pligtelser, så især offeret får mulighed for at lægge forbrydelsen bag 
sig (Zehr, 2008). Ræsonnementet lyder på, at hvis den forurettede 
oplever at blive betragtet som “medejer” af – men ikke ansvarlig for 

Baggrund

Artiklen bygger på forfatterens speciale – se refe-
rence – som er udarbejdet i et samarbejde med 
Rigspolitiets Konfliktrådsordning. Specialet inde-
holder en redegørelse af konfliktrådsforskning, en 
kritisk vurdering af kvaliteten af denne, samt dis-
kuterer konfliktrådets virkning på offerets psyki-
ske tilstand fra såvel psykologiske, filosofiske og 
socialkonstruktionistiske perspektiver. Interessere-
de er velkomne til at kontakte forfatteren:
juliea84@hotmail.com.

Læs mere: www.konfliktraad.dk. Her findes du 
fakta om emnet og links til blandt andet DR1’s 
netop viste dokumentarer om konfliktråd.
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urettede oplever det at få tildelt offerrollen som en stigmatisering – 
og dermed oplever yderligere skam og vrede (fx Strang et al., 2006).

Oplevelsen af kontrol
Konfliktrådet bliver interessant i en psykologfaglig optik, idet der 
ofte viser sig en reduktion af frygt, angst, stress, søvnløshed og und-
gåelsesadfærd efter den forurettedes deltagelse i konfliktråd (fx Rugge 
& Scott, 2009). Det kan skyldes, at offeret i mødet med gerningsper-
sonen får mulighed for at afklare problematiske eller forkerte anta-
gelser om, præcist hvad der skete under forbrydelsen og hvorfor 
(Ehlers & Clark, 2000).

Videre kan offeret ændre uhensigtsmæssige tankemønstre af 
overgeneralisering af forbrydelser og andre trusler for i stedet at ind-
se, at forbrydelsen var et enkeltstående tilfælde. Eller af gernings-
personen få lovning på, at han ikke vil krænke igen.

Hvis gerningspersonen omvendt opleves som ligeglad, uoprig-
tig i sin anger eller direkte ondsindet, risikerer den forurettede at 
blive yderligere bekræftet i sin frygt for denne eller for fremtidige 
forbrydelser.

Den psykisk belastede tilstand kan også skyldes, at offeret føler 
sig truet på sit eksistensgrundlag. Gerningspersonen har så at sige 
fjernet det trygge grundlag under den forurettede, så denne føler sig 
sårbar og ene om at give mening til sit liv. Når man frem til en så-
dan erkendelse, mister man suveræniteten i og kontrollen over eget 
liv, hvad der kommer til udtryk i en eksistentiel angst (Yalom, 1999). 
Oplevelsen af at have kontrol afhænger af, at man erkender og for-
holder sig til den eksistentielle angst og de vilkår, den belyser.

Konfliktrådet kan danne ramme om en udvikling, hvor offeret 
generhverver sin kontrol. Han eller hun får her mulighed for: 1) at 
forstå gerningspersonens situation og motiv for forbrydelsen; 2) at 
give den ellers meningsløse forbrydelse mening ved at tale med ger-
ningspersonen; 3) at skabe en sammenhæng mellem livet før og ef-
ter forbrydelsen.

Konfliktrådsmægling og psykoterapi
Som offer kan have mange grunde til at deltage i et konfliktråd. Det 
kan være for ens egen skyld, for gerningspersonens skyld eller for 
samfundet skyld – eller set på en anden måde: af lyst, pligt, nød, pres 
eller ligegyldighed.

Under alle omstændigheder kræver et godt konfliktråd, at mæg-
leren har et tilstrækkeligt kendskab til netop disse motiver og til par-
ternes overordnede psykiske tilstand og evner til at indgå i et gen-
oprettende møde. Formår mægleren ikke at efterleve dette krav, øges 
risikoen for, at offeret krænkes på ny eller retraumatiseres.

Med dette in mente klargøres en af de primære psykologfaglige 
problemstillinger ved konfliktrådet: Hvor bør konfliktrådets arena 
slutte og terapiens rum begynde? Der findes nemlig en række fæl-
lestræk for de to interventionsformer, konfliktråd og psykoterapi. 
Men der findes også nogle få, men afgørende forskelle.

Fælles er en mere eller mindre målrettet indsats for at skabe klar-
hed over, hvad der præcist skete, da forbrydelsen blev begået, og af-

søge offerets (klientens) motiv til at deltage i interventionen. Både 
mægleren og terapeuten har det som opgave at styrke personens ge-
nerelle velvære og videre handledygtighed i livets forskellige sam-
menhænge – noget, der dog vægtes med forskel mellem de enkelte 
psykoterapeutiske retninger.

Derimod stiller mægler og terapeut sig på forskellige sten i de-
res rolle i interventionen.

Mæglerens overordnede opgave er at facilitere et eller en sjæl-
den gang to møder, hvis formål er at rette fokus på forbrydelsens 
konsekvenser og i videst mulig omfang lade de to parter om at fin-
de frem til, hvordan retfærdigheden genoprettes.

Terapeutens opgave adskiller sig fra mæglerens, idet terapeuten 
i kraft af sin faglighed og sit kendskab til terapeutiske redskaber ge-
nerelt set fokuserer på gennemgribende, forudgående elementer i 
klientens liv – et arbejde, der oftest foregår over længere tid.

Men forskellen står alligevel ikke entydigt klart. Fx er der ikke 
lang vej fra mæglerens afsøgning af den forurettedes oplevelse af for-
brydelsen til psykologens afsøgning af årsagen til oplevelsens karak-
ter. Ligeledes er det to sider af samme sag at finde ud af, hvordan de 
to parter sammen genopretter retfærdigheden, og hvordan de to 
parter er som mennesker – deres værdier og mentale ressourcer. 
Mæglerens kendskab til de psykologiske fænomener, der optræder 
under konfliktrådet, nuanceres naturligvis, når han udforsker deres 
årsager og følger – og derfor bliver grænsen mellem kendskab og 
udforskning uklar.

Det er dog vigtigt at pointere, at der er og skal være en forskel 
mellem de to interventioner, fordi de tjener to forskellige formål, har 
to forskellige rammesætninger og udføres af professionelle med for-
skellige faglige baggrunde. 

Julie-Astrid Galsgaard, cand.psych.


