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Bilag 2
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studier
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4

Nr.

1

Forfatter

Arriaga et al.

Titel

Intimate Relationships and Personal Distress:
The Invisible Harm of Psychological Aggression.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge, hvordan relativt hyppige og typiske
psykiske aggressioner udøvet af partner forudsiger
”distress” hos udsatte.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk partner aggression: Ikke-fysisk aggression, herunder partners verbale nedvurderinger og intimidering (fx
kritik, fornærmelser, ekstrem sarkasme), at have en besidderisk og kontrollerende partner (fx forbud mod at omgås
andre mennesker), partners brug af trusler (fx ved at ødelægge ting for at intimidere eller at true med fysisk skade).

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel forløbsstudie.

Måleredskab

Follingstad Psychological Aggression Scale.

N

191 og 98.

Svarprocent

191 deltog i studie 1, 98 deltog i studie 2. Angivelse af
svarprocent fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Universitetsstuderende i parforhold, som mindst en
gang havde oplevet at være udsat for aggression i
deres nuværende parforhold.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

2

Forfatter

Voth Schrag.

Titel

Economic Abuse and Later Material Hardship:
Is Depression a Mediator?

Årstal

2015.

Formål

At vurdere, om depression har en medierende effekt
på sammenhængen mellem tre former for IPV (økonomisk vold, fysisk/seksuel vold og psykisk vold) og
senere oplevelser med materielle trængsler.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (fremgår ikke, hvorvidt der
er tale om selvrapportering eller et fysisk interview).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

3.282.

Svarprocent

3.282 kvinder deltog i undersøgelsen. (Interview af
deltagerne fandt sted i 4. og 5. bølge. The Fragile
Family Study indeholdte kun 71% af respondenterne
fra bølge 5, hvilket begrænser generaliserbarheden af
disse fund.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder med børn fra bølge 4 og 5 af Fragile
Families and Child Wellbeing Study. Kun respondenter,
der besvarede spørgsmål om IPV i deres nuværende
eller seneste forhold, er inkluderet (N=2775 og 2777).

5

Nr.

3

Forfatter

Cannell et al.

Titel

Cross-sectional and longitudinal risk of physical impairment in a cohort of postmenopausal women who
experience physical and verbal abuse.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge sammenhængen mellem udsathed for
verbal vold og fysisk vold og fysiske begrænsninger
hos kvinder i overgangsalderen.

Psykisk voldsdefinition

Studiet fokuserer på interpersonel vold, herunder
psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Undersøgelsens deltagere gennemførte kliniske
ansigt-til-ansigt interviews og kliniske vurderinger,
samt selvrapporterede spørgeskemaer til indsamling
af anden type information.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel, forløbs- og kohorteundersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

154.902.

Svarprocent

6

154.902 deltog i undersøgelsen. For uddybende
beskrivelse af undersøgelsens metode, henvises til
anden artikel: ”(…) the WHI methodology (including recruitment procedures) is published elsewhere
[40–43].)

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder i overgangsalderen og ældre (50-79-årige).

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

4

Forfatter

Citernesi et al.

Titel

Intimate partner violence and repeat induced abortion
in Italy: A cross sectional study.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge partnervolds indvirkning på
provokerede aborter.

Psykisk voldsdefinition

WHO.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

1.030.

Svarprocent

51%.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder i alderen 18-47 år, som skulle have foretaget
en provokeret abort. Respondenterne blev rekrutteret
på 12 forskellige italienske abortklinikker.

7

Nr.

5

Forfatter

Começanha et al.

Titel

Clinically speaking, psychological abuse matters.

Årstal

2017.

Formål

1) Verificere sammenhængen mellem sociodemografiske faktorer og psykisk IPV.
2) Udforske prævalens og symmetri for køn og
dobbeltrettethed ift. psykisk vold.
3) Verificere om psykisk vold er en prædiktor ift. mentale sundhedsproblemer, særligt PTSS, depression og
angst.

Psykisk voldsdefinition

WHO.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Psychological maltreatment inventory – short form
(PMI-SF).

N

8

661 (heraf 152 mænd og 509 kvinder) + subsample
N=364 (heraf 86 mænd og 278 kvinder), hvor selvrapporteret fysisk/seksuel vold er fjernet.

Svarprocent

661 deltog i undersøgelsen. Angivelse af svarprocent
fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Universitetsstuderende.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

6

Forfatter

Crossman et al.

Titel

”He Could Scare Me Without Laying a Hand on Me”:
Mothers’ Experiences of Nonviolent Coercive Control
During Marriage and After Separation.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge effekten og konsekvenser af ikkevoldelig ”coercive control” hos separerede mødre før
og efter separation.

Psykisk voldsdefinition

Michael Johnsons begreber ”violent coercive control”,
”incipient intimate terrorism”. Forfatterne beskriver
”incipient intimate terrorism” som ”nonviolent coercive control”.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Kvalitativt studie.

Undersøgelsesdesign

Kvalitative interviews.

Måleredskab

Psychological Maltreatment of Women Inventory.

N

55.

Svarprocent

Oprindelig population 723, heraf mødte 60 kriterierne.
Dvs. svarprocent 91,6%.

Køn

Kvinder.

Population

21-54-årige mødre med min. et barn med tidligere
ægtefælle. Enten havde de selv ansøgt skilsmisse,
eller partner havde søgt om skilsmisse inden for de
seneste 12 måneder.

9

10

Nr.

7

Forfatter

Desmarais et al.

Titel

Intimate partner abuse before and during pregnancy
as risk factors for postpartum mental health problems.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge omfanget af psykologisk aggression, fysisk vold og seksuel tvang hos gravide, oplevet før og
under graviditeten og sammenhængen mellem deres
post partum mentale helbred.

Psykisk voldsdefinition

IPV inkluderer ”enhver handling i et nuværende eller
tidligere parforhold som involverer (faktisk, forsøgt,
eller truende) adfærd, som kan have indvirkning på
eller forringe ofrets fysiske, psykiske, seksuelle, økonomiske eller spirituelle helbred.”

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering)
kombineret med semi-strukturerede interviews.

Undersøgelsesdesign

Kvalitative interviews.

Måleredskab

Conflict Tactic Scale 2.

N

100.

Svarprocent

100 kvinder deltog i undersøgelsen.

Køn

Kvinder.

Population

Engelsktalende kvinder fra canadisk storby, vestlige
Canada, fra 18 år og op, postpartum (max. 3 måneder
efter fødsel).

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

8

Forfatter

Domenech del Rio et al.

Titel

The Consequences of Intimate Partner Violence on
Health: A Further Disaggregation of Psychological
Violence - Evidence from Spain.

Årstal

2017.

Formål

At undersøge effekten af forskellige former for IPV og
deres timing (fortid eller nutid) sammenlignet med
kvinders helbred. Samt at identificere relevante symptomer på dårligt helbred blandt voldsudsatte kvinder.

Psykisk voldsdefinition

WHO og Evan Starks ”coercive control”.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interviews.

Undersøgelsesdesign

National repræsentativ tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

10.171.

Svarprocent

10.171 kvinder deltog i undersøgelsen. Angivelse af
svarprocent fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder.

Population

Fra 16 år og op.

11

Nr.

9

Forfatter

Estefan et al.

Titel

12

Depression in Women Who Have Left Violent
Relationships: The Unique Impact of Frequent
Emotional Abuse.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge sammenhæng mellem forskellige voldsformer, hyppighed af vold, samfundsfaktorer (transport, boligsituation, beskæftigelse, social støtte) og
psykisk helbred.

Psykisk voldsdefinition

Der benyttes både begrebet følelsesmæssig og psykisk vold (”abuse”) om den samme form for vold på
baggrund af definitionen fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Injury
Prevention and Control.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering). (Data
fra the community-based collaborative IPV intervention
program. Undersøgelsens deltagere har taget del i programmet mellem 2002 og 2009 og gennemført både
”pre-test survey” og ”post-test survey”).

Undersøgelsesdesign

Forløbsstudie.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

156.

Svarprocent

156 kvinder deltog.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, der har benyttet et ”community-based
collaborative program” til personer, der har forladt
et voldeligt parforhold. Der tilbydes juridisk hjælp og
hjælp til deres case i op til 2 år efter bruddet med
den voldelige partner. Undersøgelsens data er indsamlet løbende i et ”community-based collaborative
program”. Programmet startede i 1995, og denne
analyse er baseret på personer, der har deltaget i programmet fra 2002 til 2009.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

10

Forfatter

Wolford-Clevenger et al.

Titel

The conditional indirect effects of suicide attempt
history and psychiatric symptoms on the association
between intimate partner violence and suicide
ideation.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge om ”coercive control” har en stærkere
association med selvmordstanker og selvmordsforsøg end fysisk vold. For at undersøge, hvilke kognitiv-emotionelle oplevelser medierer relationen mellem
”coercive control” og selvmordstanker, samt at undersøge om tidligere selvmordsforsøg faciliterer disse
associationer.

Psykisk voldsdefinition

“Coercive control” defineres som udøvelsen af magt,
ved brug af krav, implicitte eller eksplicitte trusler.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Selvrapportering af spørgeskema og semistrukturerede interviews.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Coercive Tactic subscale from the Coercion on
Intimate Partner Relationships Scale.

N

134.

Svarprocent

134 kvinder rekrutteret fra krisecentre. Angivelse af
svarprocent fremgår ikke i artiklen (dette kan skyldes, at undersøgelsens empiri er bygget på løbende
rekruttering af nytilkomne beboere på herberget, der
har udvist interesse i at deltage i undersøgelsen).

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder fra krisecenter i alderen 19-67 år.
53% African-American, 41% Caucasian/White.

13

14

Nr.

11

Forfatter

Gentry et al.

Titel

Psychological Intimate Partner Violence During
Pregnancy and Birth Outcomes: Threat of Violence
Versus Other Verbal and Emotional Abuse.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge sammenhængen mellem udsathed for
psykisk vold (fornærmelser, blive råbt af og truet) under graviditet og lav fødselsvægt og for tidlig fødsel.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold (fornærmelser, blive råbt af og truet).

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Tool for Intimate Partner Violence Screening.

N

489.

Svarprocent

489 kvinder deltog i undersøgelsen.

Køn

Kvinder.

Population

Deltagere er rekrutteret fra et program for rygende
gravide.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

12

Forfatter

Grasso et al.

Titel

Harsh Parenting as a Potential Mediator of the Association Between Intimate Partner Violence and Child
Disruptive Behavior in Families with Young Children.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge, hvordan psykisk vold påvirker mødres
forældreevne.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Conflict Tactic Scale 2.

N

1.517.

Svarprocent

Primærstudie: 84 %
Substudie: 72%

Køn

Kvinder og børn.

Population

Mødre og børn (120 børn).

15

16

Nr.

13

Forfatter

Guedes et al.

Titel

Experiences of violence across life course and its
effects on mobility among participants in the
International Mobility in Aging Study.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge sammenhæng mellem vold i nære relationer og fysisk handicap i alderdommen, herunder
betydning af vold i barndommen.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie (International Mobility in Aging Study
(IMIAS) - en populationsbaseret longitudinal-undersøgelse foretaget i fem byer).

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Tool for Intimate Partner Violence Screening.

N

1.995.

Svarprocent

28%.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

65-74-årige.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

14

Forfatter

Hellemans et al.

Titel

Intimate Partner Violence in Belgium: Prevalence, Individual Health Outcomes, and Relational Correlates.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge national prævalens af IPV, samt at inkludere viden om mænd, som udsatte for vold, og at
undersøge psykisk vold. Ydermere er formålet at undersøge det individuelle og relationelle helbred blandt
voldsudsatte.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk IPV eller psykisk aggression er af Follingstad
(2009) defineret som: ”Omfatter spændvidden af
potentielle negative intime interpersonelle handlinger,
uden at antyde at al aggression er voldelig.”

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Telefoninterview.

Undersøgelsesdesign

Populationsbaseret tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The Multidimensional Measure of Emotional Abuse.

N

1.472.

Svarprocent

47,03%.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Repræsentativ sample af mænd (54,2%) og kvinder
(45,8%) i alderen 18-75 år, som er i parforhold.

17

18

Nr.

15

Forfatter

Hellemans et al.

Titel

Prevalence of Intimate Partner Violence Victimization
and Victims’ Relational and Sexual Well-Being.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge prævalens af fysisk og psykisk vold hos
mænd og kvinder. Undersøge de mentale helbredsmæssige konsekvenser af at have været/være udsat
for fysisk og psykisk vold i sit liv og ofres relationelle
og seksuelle helbred i relation med deres partner.

Psykisk voldsdefinition

WHO.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interviews, CAPI (”Computer Assisted
Personal Interviewing”) og CASI (”Computer Assisted
Self Interviewing”).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

1.832.

Svarprocent

40%.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

14-80-årige (14-25, 26-49, 50-80 år).

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

16

Forfatter

Hellemans et al.

Titel

Prevalence and Impact of Intimate Partner Violence
(IPV) Among an Ethnic Minority Population.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge omfanget af oplevelser af IPV blandt
den etnisk tyrkiske minoritetsbefolkning i Flandern.
Og undersøge, hvilken effekt livslang IPV udsathed
har på respondenternes mentale, relationelle og seksuelle helbred.

Psykisk voldsdefinition

Bygger på WHOs definition af IPV: Adfærd i en nær
relation som medfører fysisk, seksuel eller psykisk
skade, inkl. fysisk aggression, seksuel kontrol, psykisk
vold eller kontrollerende adfærd.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interviews, CAPI (”Computer Assisted
Personal Interviewing”) og CASI (”Computer Assisted
Self Interviewing”).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

392.

Svarprocent

57%.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Tyrkisk etniske minoritetsmænd og - kvinder i Flandern, 18+ år, belgiske statsborgere med mindst en
forælder født med tyrkisk nationalitet.

19

20

Nr.

17

Forfatter

Hill et al.

Titel

A systematic review and meta-analysis of intimate
partner violence during pregnancy and selected birth
outcomes.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge sammenhæng mellem IPV (fysisk, seksuel og psykisk) og lav fødselsvægt, for tidlig fødsel
og hæmmet vækst hos barnet.

Psykisk voldsdefinition

Bygger på WHO’s definition af vold. Fysisk og seksuel vold fra en partner. Separate studier af psykisk og
følelsesmæssig vold er taget med i underanalysen, da
der ikke er statistik på denne voldsform.

Type af studie

Systematic Review.

Metodisk tilgang

Gennemførte søgninger i bibliografiske databaser (m.
fokus på sammenhængen mellem ”IPV and low birth
seith (LBW), preterm birth, and/or intrauterine growth
restiction (IUGR)”). 19 studier inkluderet.

Undersøgelsesdesign

Kohorte, case-kontrol og tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Gravide kvinder udsat for psykisk partnervold før eller
under graviditeten. Kvinder, der har anmeldt volden,
er ikke medtaget, da det anses for at være ekstreme
former for vold, hvis konsekvenser ikke kan sammenlignes med den øvrige målgruppe.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

18

Forfatter

Hines et al.

Titel

Relative Influence of Various Forms of Partner Violence on the Health of Male Victims: Study of a Help
Seeking Sample.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge seks forskellige voldsformers påvirkning
på det mentale og fysiske helbred hos mænd, der
søger hjælp.

Psykisk voldsdefinition

Der skelnes mellem svær psykisk vold og kontrol.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Conflict Tactic Scale 2, Psychological Maltreatment of
Women Inventory, the Actual LA Aggression Scale.

N

611.

Svarprocent

611 mænd deltog i undersøgelsen. Angivelse af svarprocent fremgår ikke i artiklen.

Køn

Mænd.

Population

Mænd, der søger hjælp.

21

22

Nr.

19

Forfatter

Andersson et al.

Titel

Violence and health in Sweden - A National Prevalence
Study on Exposure to Violence among Women and
Men and its Association to Health.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge kvinder og mænds udsathed for seksuel, fysisk og psykisk vold over tid, samt at undersøge
sammenhængen mellem at være voldsudsat og forskellige indikatorer på dårligt helbred.

Psykisk voldsdefinition

WHO (2013).

Type af studie

Primærtstudie.

Metodisk tilgang

National undersøgelse og registerstudie.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret national sample (Simple Random
Sample - OSU) og spørgeskemaundersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

10.335.

Svarprocent

Svarprocent kvinder: 57%. Svarprocent mænd: 47%.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Mænd og kvinder i alderen 18-54 år.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

20

Forfatter

Knight et al.

Titel

Domestic violence and mental health in older adults.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge prævalens, natur og indvirkning af vold i
nære relationer blandt ældre, og hvordan man identificerer og håndterer det.

Psykisk voldsdefinition

“Domestic violence” med fokus på IPV, som defineret
af WHO og London School of Hygiene and Tropical
Medicine (2010): “adfærd i en intim relation som forårsager fysisk, seksuel eller psykisk skade, herunder
handlinger af fysisk aggression, seksuel tvang, psykisk
vold og kontrollerende adfærd.” Denne definition
dækker både vold begået af nuværende eller tidligere
ægtefæller eller partnere.

Type af studie

Review.

Metodisk tilgang

Søgning i databaserne Medline, PsycINFO, Cinahl, og
Embase, både kvantitative og kvalitative studier vedrørende ”mental health and domestic violence in older
adults” (kun engelsksproget). Søgningerne blev suppleret af ”citation tracking”.

Undersøgelsesdesign

N/A.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

N/A.

Køn

Både mænd og kvinder.

Population

Fokus er på 65+ år. Studier med yngre aldersgrupper
kan være medtaget, da studier anvender forskellige
aldersgrupperinger.

23

Nr.

21

Forfatter

Lagdon et al.

Titel

24

Adult experience of mental health outcomes as a
result of intimate partner violence victimisation: a
systematic review.

Årstal

2014.

Formål

Systematisk gennemgå litteraturen for at identificere
virkningen af alle typer af IPV i forhold til forskellige
psykiske/mentale helbredsresultater. Finde relevant
litteratur, der besvarer, ”hvordan påvirker IPV den
mentale sundhed hos ofrene for hvilken som helst
form for IPV?”

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold (også kaldet psykisk/følelsesmæssigt
overgreb, ”verbal abuse” eller aggression, ikke-fysisk
”abuse” eller aggression) karakteriseres ved verbale
og ikke-verbale handlinger, som bruges til at true,
terrorisere, intimidere, nedgøre, kontrollere og underminere et individ for at begrænse eller ødelægge
selvtillid og selvværd.

Type af studie

Systematic Review.

Metodisk tilgang

11 søgninger i biomedicinske og socialvidenskabelige
databaser fra 2004 til februar 2014.

Undersøgelsesdesign

Studier med resultater fra eksperimentelle undersøgelser (fx ”randomised control trials”, ”non-randomised
control trials”), tværsektorielle, eller ”interventionbased studies” blev inkluderet.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

58 studier inkluderet.

Køn

Både mænd og kvinder.

Population

N/A.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

22

Forfatter

LeBlanc et al.

Titel

Intimate Partner Aggression and Women’s Work Outcomes.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge, hvordan fysisk og psykisk vold påvirker
1) tilbagetrækning på arbejdspladsen
2) tilbagetrækning fra arbejdspladsen
3) ydeevne (”performance”).

Psykisk voldsdefinition

Psykisk agression.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Telefoninterview.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Psychological Maltreatment of Women Inventory.

N

249.

Svarprocent

62% (studie 2).

Køn

Kvinder.

Population

Udvalg af kvinder i beskæftigelse og universitetsstuderende.

25

26

Nr.

23

Forfatter

Levine et al.

Titel

Coercive Control, Posttraumatic Stress Disorder, and
Depression Among Homeless Women.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge, om ”coercive control” i højere grad kan
forudsige PTSD og depression, selvom der kontrolleres for vold i barndommen samt alvorsgrad og omfang af fysisk vold.

Psykisk voldsdefinition

”Coercive control” defineres som: ”et mønster af
adfærd, hvis formål er at udøve magt over et andet
menneske og at vise det, når det ønskede niveau af
kontrol er opnået” (Stark 2007).

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The Revised Controlling Behaviours Scale.

N

51.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Hjemløse kvinder på herberg med etnisk diversitet og
en historie med partnervold.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

24

Forfatter

Longares et al.

Titel

Collective Self-Esteem and Depressive Symptomatology in Lesbians and Gay Men: A Moderated Mediation
Model of Self-Stigma and Psychological Abuse.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge om ”self-stigma” medierer relationen
mellem privat/kollektiv selvtillid og depressive symptomer, og om psykisk vold (”psychological abuse”)
medierer relationen mellem ”self-stigma” og
depressive symptomer.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse (nonprobabilistic
sampling).

Måleredskab

Scale of Psycholgical Abuse in Couples.

N

357.

Svarprocent

357 deltog i undersøgelsen. Angivelse af svarprocent
fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Homoseksuelle mænd og kvinder.

27

28

Nr.

25

Forfatter

Lukasse et al.

Titel

Prevalence of emotional, physical and sexual abuse
among pregnant women in six European countries.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge prævalens af vold i barndom efter det
fyldte 18. år og på undersøgelsens tidspunkt (fysisk,
seksuel eller psykisk) blandt gravide kvinder i seks
europæiske lande.

Psykisk voldsdefinition

WHO.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Europæisk tværnational tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The NorVold Abuse Questionnaire.

N

7.174.

Svarprocent

Belgien: 50%
Sverige: 78%
Island: 65%
Danmark: 57.3%
Norge: 50%
Estland: 90%

Køn

Kvinder.

Population

Fra 18 år og op (DK N= 1290).

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

26

Forfatter

Lukasse et al.

Titel

Pregnancy intendedness and the association with
physical, sexual and emotional abuse - a European
multi-country cross-sectional study.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge forholdet mellem udsathed for fysisk,
seksuel og psykisk vold og ikke planlagt graviditet.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Europæisk tværnational tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The NorVold Abuse Questionnaire.

N

7.102.

Svarprocent

Estimeret svarprocent varierer fra 50% i Norge til 90%
i Estland.

Køn

Kvinder.

Population

Fra 18 år og op.

29

30

Nr.

27

Forfatter

Lövestad et al.

Titel

Prevalence of intimate partner violence and its
association with symptoms of depression; a cross
sectional study based on a female population sample
in Sweden.

Årstal

2017.

Formål

At undersøge prævalens af kontrollerende adfærd,
fysisk og seksuel vold og dets sammenhæng mellem
selvrapporterede symptomer på depression hos
kvinder i Sverige.

Psykisk voldsdefinition

WHO.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The Revised Controlling Behaviours Scale.

N

573.

Svarprocent

624 kvinder (62%) returnerede spørgeskemaet. Studiet er bygget på 573 kvinders besvarelser.

Køn

Kvinder.

Population

18-65-årige kvinder.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

28

Forfatter

Martin-de-las-Heras et al.

Titel

Unintented pregnancy and intimate partner violence
around pregnancy in a population-based study.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge omfanget af IPV, herunder psykisk vold,
hos kvinder med ikke planlagt graviditet.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interviews.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Index of Spouse Abuse.

N

779.

Svarprocent

96%.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder med ikke planlagte graviditeter.

31

32

Nr.

29

Forfatter

Matheson et al.

Titel

Where Did She Go? The Transformation of SelfEsteem, Self-Identity, and Mental Well-Being among
Women Who Have Experienced Intimate Partner
Violence.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge, hvordan kvinder med lav indkomst
bliver påvirket på deres mentale sundhed af at være
udsat for fysisk og psykisk vold. Ift. mental sundhed
ses der på kvindernes egen oplevelse af deres selvtillid og identitet.

Psykisk voldsdefinition

Psykologisk vold. Der er ikke en klar definition af IPV,
men ud over den fysiske vold nævnes: krænkende og
kontrollerende adfærd, psykologisk/emotionel vold,
seksuel krænkelse, isolation, stalking, afsavn, intimidering og trusler. De kigger på voldsformerne fysisk,
seksuel, emotionel og psykisk.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Kvalitativ deskriptiv survey.

Undersøgelsesdesign

Kvalitative interviews.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

41.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder i alderen 25-60 år med lav indkomst, der er
rekrutteret gennem frivilligorganisationer og tre forskellige boligformer: ”social housing, market value
dwellings, transitional”.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

30

Forfatter

Nevala.

Titel

Coercive Control and Its Impact on Intimate Partner
Violence Through the Lens of an EU-Wide Survey on
Violence Against Women.

Årstal

2017.

Formål

At undersøge prævalens og konsekvenser af ”coercive
control” i de 28 EU-lande.

Psykisk voldsdefinition

Anvender begrebet ”coercive control”, som henviser
til gentagne psykologisk overgreb og kontrol af intim
partner, og ”coercive controlling violence” refererer
til fysisk og/eller seksuel vold i et parforhold, hvor
”coercive control” er brugt.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (fremgår ikke, hvorvidt der
er tale om selvrapportering eller et fysisk interview).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

42.000.

Svarprocent

42.000 kvinder deltog i undersøgelsen.

Køn

Kvinder.

Population

I afsnittet ”Measuring Coercive Control Through the
FRA Survey” er følgende angivet: “for mere information
om FRA survey se artikler af Goodey i denne specialudgave, samt FRA, 2014a, 2014b, 2014c”.

33

34

Nr.

31

Forfatter

Örmon et al.

Titel

Vulnerable and without protection: Lifetime experiences
of abuse and its influence on mental ill health - An
interview study among Swedish women within general
psychiatric care.

Årstal

2014.

Formål

At undersøge oplevelser af vold og dets indflydelse
på mentalt helbred.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Kvalitativt studie.

Undersøgelsesdesign

Kvalitative interviews.

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

10.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, som er i psykiatrisk behandling i Sydsverige.
Kun kvinder udsat for vold i barndommen, i voksenlivet eller på begge tidspunkter i deres liv er medtaget.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

32

Forfatter

Perryman et al.

Titel

Male victims of domestic abuse: implications for
health visiting practice.

Årstal

2016.

Formål

At undersøge, hvilke implikationer vold mod mænd
har for sundhedspersonale.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold er alle tilfælde eller mønstre af kontrollerende, tvingende eller truende adfærd, vold eller misbrug mellem personer uanset deres køn og seksualitet
på 16 år eller derover, som har været intime partnere
eller familiemedlemmer. Volden kan omfatte psykisk, fysisk, seksuel, finansiel eller emotionel misbrug
(Home Office, 2013:1). Denne definition fra UK blev
udvidet til at omfatte yngre personer under 18 år og til
at inkludere ”coercion” samt til at anerkende, at
domestisk misbrug og vold kan indeholde adfærdsmønstre som trusler, ydmygelse og intimidering,
hvilket bruges til at skade, straffe eller skræmme ofre
(Home Office, 2013).

Type af studie

Systematic Review.

Metodisk tilgang

Søgning i ”health & social care databases” over en
10-årig periode.

Undersøgelsesdesign

Størstedelen af inkluderede studier er tværsektorielle
undersøgelser ved brug af surveys. Ud af 22 relevante studier blev 21 fundet via databaser og én (Hines,
2007) via ”snowball sampling”. De fleste studier var
tværsektorielle, og surveys/spørgeskemaer har været
den mest almindelige metode til dataindsamling.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

19 primærstudier inkluderet.

Køn

Mænd.

Population

N/A.

35

36

Nr.

33

Forfatter

Pickover et al.

Titel

Demand/withdraw communication in the context
of intimate partner violence: Implication for
psychological outcomes.

Årstal

2017.

Formål

At undersøge forholdet mellem tre voldsformer
(fysisk, emotionel-verbal, dominans/isolation) og
”partner demand/self withdraw”, PTSD og generaliseret angst (”generalized anxiety disorder”).

Psykisk voldsdefinition

IPV defineres efter Center for Disease Control’s definition (beskrives ikke i teksten). Der arbejdes med
3 voldsformer: fysisk, emotionel-verbal, dominans/
isolation. Emotionel-verbal vold er karakteriseret ved
verbale angreb, krævende adfærd og følelsesmæssig
tilbageholdelse. Dominans-isolation er karakteriseret
ved forsøg på at isolere en partner, krav om underkastelse og rigid tilhænger af traditionelle kønsroller.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interviews og spørgeskema.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

The Psychological Maltreatment of Women
Inventory-Short Form.

N

284.

Svarprocent

284 kvinder deltog.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, der har fået hjælp for at være udsat for vold.
”(…) forskningsannoncering blev distribueret i
”advocacy centers”, kirker, studie kampuser og
igennem offentlige service annonceringer.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

34

Forfatter

Renner et al.

Titel

The Association of Intimate Partner Violence and Depressive Symptoms in a Cohort of Rural Couples.

Årstal

2014.

Formål

At estimere forekomsten af fysisk og følelsesmæssig
partnervold, udøvelse og viktimisering blandt voksne
samboende par. Derudover sammenhængen mellem
IPV og depressive symptomer.

Psykisk voldsdefinition

IPV inkluderer fysisk, seksuel, psykisk/emotionel
vold eller trusler om vold. Der refereres til Saltzman
(2002).

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (fremgår ikke, hvorvidt der
er tale om selvrapportering eller et fysisk interview).

Undersøgelsesdesign

Kohorte – og forløbsstudie.

Måleredskab

Yllos Controlling Behavior Questions.

N

548.

Svarprocent

548 par deltog i undersøgelsen. Angivelse af svarprocent fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Voksne par fra landområder. Landområder defineres
som områder med mindre end 2500 indbyggere. Målgruppen er delt ind i tre aldersgrupper: unge (18-34),
middel (35-64) og ældre (65+).

37

38

Nr.

35

Forfatter

Rogers et al.

Titel

Women’s Exposure to Psychological Abuse: Does That
Experience Predict Mental Health Outcomes?

Årstal

2014.

Formål

At undersøge, hvilke risikofaktorer der forudsiger
variation i mentale helbredskonsekvenser ved
psykisk vold.

Psykisk voldsdefinition

Psykisk vold: Nyere forskning har defineret psykisk
vold som en række skræmmende handlinger, der har
til formål at skade en person gennem ”coercion”, kontrol, verbal vold, overvågning, isolation, trusler, jalousi,
ydmygelse, manipulation, at blive behandlet som
mindre værd, et fjendtligt miljø, at skade en person
uanset dennes seksualitet og/eller troskab, følelsesmæssig tilbageholdelse fra en partner og ved at indgå
i sadistiske handlinger.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskemaundersøgelse (selvrapportering).

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Measure of Psychologically Abusive Behaviors.

N

361.

Svarprocent

361 inkluderet.

Køn

Kvinder.

Population

361 kvinder med amerikansk statsborgerskab, i
parforhold i min. 2 år. Dertil har de deltagende kvinder
angivet, at deres parforhold er konfliktfyldt eller
problematisk.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

36

Forfatter

Salwen et al.

Titel

Sexual Coercion and Psychological Aggression
Victimization: Unique Constructs and Predictors of
Depression.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge, hvordan seksuel ”coercion” og psykisk
aggression bidrager til depression hos kvinder, både
når begge voldsformer er til stede og som unikke
risikofaktorer (”predictors”).

Psykisk voldsdefinition

IPV beskriver fysisk, seksuel eller psykologisk skade
(”harm”) fra en tidligere eller nuværende partner eller
ægtefælde (Centers for Disease Control and Prevention 2014). Seksuel ”coercion” er ud over voldtægt også
verbal eller psykologisk pres om at indgå i seksuel
aktivitet uden fysisk tvang.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Indsamling af data foregik i et laboratorium, hvor
begge partnere var til stede. Selvrapportering samt
fysiologisk- og observationsdata.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Conflict Tactic Scale 2.

N

453.

Svarprocent

453 par deltog i studie 1. Angivelse af svarprocent
fremgår ikke i artiklen.

Køn

Kvinder og mænd.

Population

Kvinder i alderen 21-48 år med børn og i parforhold.

39

40

Nr.

37

Forfatter

Stöckl et al.

Titel

Intimate Partner Violence and Its Association with
Physical and Mental Health Symptoms Among Older
Women in Germany.

Årstal

2015.

Formål

At undersøge prævalens af forskellige former for IPV
og sammenhæng mellem fysisk og psykisk helbred
blandt ældre kvinder.

Psykisk voldsdefinition

Emotionel vold inkluderer at blive ydmyget, fornærmet, intimideret eller truet, økonomisk misbrugt og
kontrolleret af en partner. Dette inkluderer også at blive isoleret fra venner og familie (Hegarty et al., 2013;
Jewkes, 2010).

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Ansigt-til-ansigt interview og selvrapportering af
spørgeskema.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse med data fra national
repræsentativ undersøgelse. (Til dette studie var kvinder valgt randomiseret fra en registreringsliste over
250 tilfældigt udvalgte samfund i Tyskland).

Måleredskab

Unikke spørgsmål.

N

10.264.

Svarprocent

52%.

Køn

Kvinder.

Population

16-86-årige, fokus på 50-65-årige og 66-86-årige.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

38

Forfatter

Sullivan et al.

Titel

Is Firearm Threat in Intimate Relationships Associated
with Posttraumatic Stress Disorder Symptoms Among
Women?

Årstal

2017.

Formål

At undersøge prævalens af våbentrusler i sager med
IPV og at identificere, hvorvidt våbentrusler medfører
PTSD.

Psykisk voldsdefinition

I forbindelse med IPV kan skydevåben blive brugt til
at true, tvinge eller intimidere.

Type af studie

Primærstudie.

Metodisk tilgang

Spørgeskema (selvrapportering) og ansigt-til-ansigt
interviews.

Undersøgelsesdesign

Tværsektoriel undersøgelse.

Måleredskab

Psychological Maltreatment of Women - Short
Version.

N

298.

Svarprocent

298 kvinder deltog. Angivelse af svarprocent fremgår
ikke i artiklen.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, der har været offer i en kriminalsag ang. vold
i hjemmet med en mandlig partner som udøver.

41

42

Nr.

39

Forfatter

Follingstad, Diane R.

Titel

The Impact of Psychological Aggression on Women’s
Health and Behavior.

Årstal

2009.

Formål

Gennemgang af litteratur, der belyser mentale sundhedsmæssige konsekvenser for kvinder, der udsættes
for psykisk vold.

Psykisk voldsdefinition

”Psychological abuse” henviser i artiklen til en mere
alvorlig grad af ”psychological aggression”, herunder med en forståelse af, at ”psychological abuse” er
kendetegnet ved større negativ intention og følelsesmæssig skade, mens ”psychological aggression” og
”psychological maltreatment” anvendes som udtryk
for hele spektret af psykologiske handlinger, der anses
for at være problematiske.

Type af studie

Review.

Metodisk tilgang

Gennemgang af litteratur, der indeholder studier af
kvinder udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold. Studier med fokus på de mentale sundhedsmæssige konsekvenser, der ses hos kvinder udsat for psykisk vold.
Studier med blik for, hvordan demografiske forhold
kan have indflydelse i denne sammenhæng.

Undersøgelsesdesign

N/A.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, der udsættes for fysisk og psykisk vold.

Konsekvenser af psykisk vold i parforhold

Nr.

40

Forfatter

Jordan, Coral E.

Titel

Violence and Women’s Mental Health: The Impact of
Physical, Sexual, and Psychological Aggression.

Årstal

2010.

Formål

Gennemgang af litteratur omhandlende psykiske konsekvenser for kvinder, der har været udsat for vold.
Ydermere undersøges effektiviteten af psykiatriens
(”the mental health system”) håndtering af de behov,
som kvinder, der har været udsat for fysisk vold, voldtægt, stalking og psykisk vold (”psychological aggression”), sidder tilbage med.

Psykisk voldsdefinition

Henvisning til Murphy & Cascardi (1993): Psykisk vold
er kendetegnet ved en ikke-fysisk form for vold, der
indebærer kontrollerende og afvisende adfærd med
det formål at påføre følelsesmæssig skade eller trusler
om skade.

Type af studie

Review.

Metodisk tilgang

N/A.

Undersøgelsesdesign

N/A.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder udsat for vold i nære relationer.

43

44

Nr.

41

Forfatter

Kelly, V. A.

Titel

Psychological Abuse of Women: A Review of the
Literature.

Årstal

2009.

Formål

Historisk gennemgang af litteratur omhandlende kvinder udsat for psykisk vold. Herunder med fokus på,
hvordan psykisk vold defineres og måles, samt hvilke
konsekvenser det har for den udsatte. I den forbindelse diskuteres implikationer for praksis og forskning på
området.

Psykisk voldsdefinition

Tolman (1999): The Psychological Maltreatment of
Women Inventory (PMWI). Sackett and Saunders
(2001): ”Psychological abuse”. Fire typer af psykisk
vold er identificeret: Latterliggørelse, kritik af adfærd,
ignorering og jalousi. Murphy and Hoover (1999):
”Emotional abuse”. Fire skalaer, der har fokus på
fjendtlig, afvisende, dominerende og intimiderende
adfærd. Wolfson (2003): Verbale overgreb, isolering,
adfærdskontrol og følelsesmæssige overgreb
(”emotional abuse”).

Type af studie

Review.

Metodisk tilgang

N/A.

Undersøgelsesdesign

N/A.

Måleredskab

N/A.

N

N/A.

Svarprocent

N/A.

Køn

Kvinder.

Population

Kvinder, der er udsat for psykisk vold.

45
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