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Alternativ til Vold (ATV)

ATV ble startet i 1987, som det første spesialiserte behandlingstilbudet til mannlige
utøvere av vold i nære relasjoner i Europa.

I dag: Kompetansesenter på vold I nære relasjoner. 

 Behandling (utøvere, utsatte, børn og ungdom)
 Kunnskapsutvikling
 Kunnskapsdeling / formidling

Ideell stiftelse (NGO)

11 kontorer i Norge 7 nordiske avdelinger

ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)

Behandlingstilbud og utviklingsprosjekter:

 Voldsutvøvende voksne (Menn og kvinner)

 Voldsutsatte voksne (Kvinner og menn)

 Voldsutøvende kvinner (Kvinneprosjektet)

 Jentevoldsprosjektet

 Barn som lever med vold (Barneprosjektet)

 Personer med rus- og voldsproblemer/erfaringer 

 Kriminalomsorgsprosjektet for domfelte

 Familievold og etnisitet

 NKVTS – forskningsvirksomhet

 Foreldrekompetanse i et tilknytningsperspektiv (COS-P)

 Bryt voldsarven
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ATV INTERNASJONALT

Prosjektsamarbeid:

 Domestic and Gender-based Violence & Mainstreaming Gender Equality (Praha, Tsjekkia)

 Centro liberiamoci dalla violenza – LDV (Modena, Italia)

 Masimanyane Women Support Center (East London, Sør-Afrika)

Nettvekssamarbeid:

 Work With Perpetrators – European Network (WWP-EN)

Medlemsorganisasjon og styremedlem. (Berlin, Tyskland)

What do you do when your dreams
come true???

Dagen i dag

Er den nyeste kunnskapens begreper og kategoriseringer til gavn eller problem for oss 
når vi skal forsøke å hjelpe våre klienter på bedst mulige måde??

ATV : Fysisk, psykisk, seksualisered, materiell og latent vold. 

John Gottman: ”Pitbulls” og ”Cobras” (“situational” and “characterological” 
violence).

Michael Johnson: ”Intimate terrorism” og ”Situational couples violence”

I denne første delen av seminaret skal vi undersøge disse «merkelapper» lit nærmere, 
med ønske om at de blir mer til hjælp i det daglige arbeidet og i mindre grad en kilde til 
frustrasjon og usikkerhed.
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 Hvordan passer disse nye begreper og ”mærkelapper” i forhold til de 
kvinder og børn vi møter og arbeider med i kvindekrisecentrene? 

 Og hvad er forskellen mellem de forskellige typer/kategorier af vold? 

 Hvordan kan man afklare/afdække hvilken kategori der er tale om?

 Hvad betyder vår forståelse av disse merkelapper ift. den måde vi 
arbejder med kvinderne på?

 Er der noget man skal være særligt opmærksom på og på hvilken 
kategori af vold der er tale om? 

 Hvilke konsekvenser kan vores blik på volden have for kvinden og 
hendes forståelse af egen situation?

 Hvad betyder det ift. børnene - og skal man gribe det forskelligt an ift. 
sikkerhedsvurdering osv? 

 Er de nye begrepene entydige og sikre som kategoriseringsverktøy,   
f. eks når vi skal lave en Krisecentererklæring til brug for 
statsforvaltningens eller rettens behandling af voldssager? 

Allan Wade

Situasjonsbestemt partnervold (Situational Couple Violence)

 Dekker til og minimerer volden hun har vært utsatt for

 Dekker til og tydeliggjør ikke den utsattes responser og motstand

 Dekker til utøverens voldshandlinger, og ansvar for volden

 Sykeliggjør og ansvarliggjør kvinnen som utsatt

 Skiller ikke på vold og motstand mot vold
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ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCE -
THE ACE STUDY

Vincent Felitti (2009)

 Longitudinell studie. 

 n: 17 000 barn og ungdommer
 Fulgt opp over 15 år. 

Studiet dokumenterer en sterk sammenheng mellom ACE’er i barndommen 
og somatiske, sosiale og psykologiske problemer som voksne – i 
allmennhet.

Å vokse opp med vold som barn (vitne /utsatt) representerer den desidert 
sterkeste risikofaktoren for tidlig død.

ACE SCORE AND 
ADULT CARDIOVASCULAR DISEASE

Dube, SR, Williams JE, Chapman DP, Anda RF (2004). Insights into causal pathways for ischemic heart
disease: Adverse Childhood Experiences Study. Circulation;110:1761–1766. 

Violence and health in Sweden 
A population-based study of 

women’s and men’s experiences 
of violence and correlations to 

health.

By Steven Lucas, Gun Heimer
and

Tommy Andersson.
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Ingunn Askeland et. al.

«Association of Violence Against Partner and Former Victim Experiences: A Sample 
of Clients Voluntarily Attending Therapy»

Journal of Interpersonal Violence (2011), 26, 1095-1110.

N = 480

De som var utsatt for vold utøvde mer vold totalt enn de som ikke var utsatt (p-verdi <.001)

Spesielt ser det ut til å ha betydning at man har opplevd fysisk vold

Assosiasjon mellom: 

o utsatt for seksuell vold og utøvelse av seksuell vold 

o utsatt for fysisk vold/ utøvelse av psykologisk kontrollerende vold

Ingunn Askeland et. al.

«Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: a cross-
sectional study»

BMJOPEN; 4:E004485.
N = 179

4 AV 10: DEPRESSIV LIDELSE 4 AV 10: ANGSTLIDELSE
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Ingunn Askeland et. al.

«EARLY DROPOUT IN MEN VOLUNTARILY UNDERGOING TREATMENT FOR INTIMATE PARTNER 
VIOLENCE IN NORWAY»

VIOLENCE & VICTIMS (2013), 5, 822-831. 

N = 1166. DROP-OUT: 315 (23.8%) I LØPET AV DE 3 FØRSTE SAMTALENE.

• Dropouts were significantly younger, 

• More likely to have a non-Norwegian ethnic background, 

• Less likely to have received previous mental health care, and were more likely to have been 
treated by a student therapist. 

• Among those treated by a student therapist, unemployment was strongly associated with early 
dropout.

• Clients and therapists may benefit by matching unemployed men with experienced therapists. 

• The high dropout rates among ethnically non-Norwegian clients points to a need for culturally 
sensitive treatment approaches for this subgroup.

Henning Mohaupt & Fanny Duckert:

«PARENTAL REFLECTIVE FUNCTIONING IN FATHERS WHO USE INTIMATE PARTNER VIOLENCE: 
FINDINGS FROM A NORWEGIAN CLINICAL SAMPLE»

NORDIC PSYCHOLOGY (2016)
N = 36

• PDI Parent Development Interview (Slade et al.)

• Undersøker en foreldres tanker og følelser rundt relasjonen til barna (mentalisering)

• Scores med Parental Reflective Functioning (parental RF) 

• Formål: å finne ut i hvilken grad en forelder er i stand til å lage seg en mental 
representasjon av barnets indre liv

«At the group level, participants exibited poor parental RF, high relational trauma scores, 
and elevated alcohol intake»

Kunnskap om voldsudsatte børn
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BARNS REAKSJONER PÅ VOLD

• Eksternaliserte adfersvansker (gutter overvekt, etter 10-
års alder)

• Internaliserte vansker (angst, tristhet, redsel, selvbilde) 
(jenter overvekt etter 10-års alder)

• Felles: Voldsutsatte barn er mer deprimerte. 

• Svekket evne til å håndtere frustrasjoner og stress, 
svekket evne til å regulere følelser/affekt i samvær med 
andre og svekket evne til problemløsning og 
konflikthåndtering. Disse barna misforstår og feiltolker i 
større grad tvetydige sosiale og relasjonelle situasjoner 
som potensielt truende (forstår ofte andre som fiendtlig 
innstilt).

BARNS REAKSJONER PÅ VOLD

 Utviklingsmessig skårer voldsutsatte barn lavere på kognitive mål 
sammenlignet med normative jevnaldrende barn.

 De viser oftere skolerelaterte vansker som: oppmerksomhetsvansker, 
hyperaktivitet, lett å distrahere, stort fravær, gjenglemte 
skolemateriale, m.m. (ADHD??)

 Bogat et al. (2006) fant traumesymptomer hos ettåringer som hadde 
opplevd alvorlig vold mot mamma. 

FAMILIEVOLD

Relasjonsvansker og uttrygg tilknytning i familier med vold

 Omsorgsrelasjonen kobles til angst/ frykt
 Oppmerksomheten rettes mot voldsutøveren
 Morens affektive inntoning overfor barnet reduseres eller forstyrres
 Mangelfull utvikling av følelser
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BARNETS OPPLEVELSE AV TRYGGHET

• Trygghet er en grunnmur for utvikling

• Familievold rører ved barnets fundamentale opplevelse av 
trygghet

TILKNYTNING

Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt 
uten løsninger

(Main & Hesse, 1990)

Trygghetssirkelen
Fokus på barnets behov

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell

Beskytt meg 

Trøst meg

Vis godhet for meg

Organiser følelsene 
mine

Pass på meg

Vær god mot meg

Hjelp meg

Fryd deg over meg

Være der for meg 
når jeg søker deg

Jeg 
trenger 
deg til å..

Jeg 
trenger 
deg til å..

Støtte min 
utforskning
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FORELDRESKAP

Barnperspektivet tvinger fram et fokus på mennene som pappaer / den voksne som forelder

VOLDSUTØVENDE MENN SOM 
FEDRE

• Arbeide med mannens bilder av seg selv som far

• Hvordan volden påvirker/preger far/barn-relasjonen

• Hvordan volden påvirker/preger mor/barn-relasjonen

• Hvordan barnet påvirkes/berøres av volden både på kort og lang sikt

• Formidle kunnskap til mennene om barns grunnleggende behov i et utviklingspsykologisk 
perspektiv og hvordan voldens tilstedeværelse hindrer dekning av disse behovene hos 
barnet

FEDREFOKUS OG MOTIVASJON
FOKUS PÅ FORELDRESKAP

• Sterkere motivasjon

• Fedrefokus må introduseres etter påbegynt behandling. (å rekruttere 
”fedre med voldsproblemer” - et vanskelig/umulig prosjekt)

• Naturlig tidspunkt: Under tema «Fokus på psykologiske sammenhenger»
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STEG/TEMA I BEHANDLINGSARBEIDET

• Mitt barn

• Min vold

• Hvordan volden virker inn på mitt barn og min rolle som far.

• Hvordan kan jag hjelpe mitt barn?

• Hva er godt pappa-foreldreskap?

Å ”BRINGE” BARNET INN I GRUPPEN

Oppgave: Ta med et bilde av ditt barn til gruppen

 Presenter ditt barn / dine barn

 Hvem er han/hun?

 Hvordan er han/hun?

 Fortell for oss om hans/hennes personlighet

 Hva er hans/hennes drømmer og behov?

 Hva liker han/hun?

 Hvordan er han/hun berørt av volden?

 Hvordan er dine følelser for han/henne?

Kontakt: Marius Råkil

Tel: +47 91363022

marius@atv-stiftelsen.no

http://atv-stiftelsen.no


