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Sammendrag 
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Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, vår 2016  

 

Ord: 41409 

 

Barnemishandling skjer fordi vi lar det skje. Fordi vi ikke kan få oss til å tro. Fordi det 

enkleste er å snu seg bort» skriver Anne Holt i sin bok Skyggedød. Dette er sterke ord som jeg 

velger å sette opp mot Zygmunt Baumanns Moderniteten og Holocaust (1998), hvor han 

skriver så treffende om Holocaust: «Ved å se gjennom et vindu kan man få øye på mange ting 

som ellers ville vært usynlige. Og de tingene en kan få øye på, er av aller største betydning 

for, ikke bare for utøverne, ofrene og vitnene til forbrytelsen, men for oss alle. Det som sees 

gjennom dette vinduet er ikke særlig behagelig. Synet kan være svært deprimerende, men 

dersom en nekter å se gjennom vinduet vil det være på egen risiko» (Baumann 1998:14). 

Jeg vil ta for meg volden som et fenomen og belyse de enkelte sider ved volden, og så se på 

samfunnsutviklingen som har skjedd når det gjelder vold i nære relasjoner. I boken Voldens 

ansikt beskrives volden i den totalitære familie, hvor hverdagslivet til den voldsutsatte er 

mettet av en kompakt kontrollvirksomhet, og en gjennomgripende disiplinering. Den 

totalitære familien er preget av at den lever i et fortettet sosialt rom fylt av ufrihet, frykt og 

kulde (Hammerlin/Leer Salvesen 2014:32). Ser en dette i et rollespill, viser Goffman til at 

uansett art av makt må denne være kledd i effektive uttrykksmidler, og virkningene vil være 

forskjellige, alt etter hvordan dette dramatiseres (Goffman 1992:200). 

Ulike fag og studieretninger forklarer vold og trusler forskjellig. I noen tilfeller kan vi snakke 

om faglig reduksjonisme. Tradisjonelt tar man utgangspunkt i psykisk og fysisk vold, som er 

to svært uklare begreper i måten de brukes på. Det er dessuten nødvendig å tydeliggjøre at vi 

ikke bare må fokusere på sosiale og psykologiske forutsetninger og forklaringer på 

voldsanvendelse, men at voldsbruk også kan konstituere et sosialt liv og en sosial 

organisering, som dermed kan preges av vold og maktbruk (Hammerlin/Kristoffersen 

2001:16). 
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Vi lever i et samfunn hvor vi blir stadig mere fremmedgjort for hverandre. Flere mennesker 

lever i et løst samfunn som stadig er preget av forstørrelse og utstøtning, hvor uavhengighet 

og usynlighet har blitt et større fenomen, enn i et samfunn som er tettere hvor det er mere 

synlighet og gjensidig avhengighet (Christie 1982:120). Mange menneskers forhold til 

hverandre preges av å være forhold mellom ting, og reduseres til å være midler for hverandre, 

hevder Yngve Hammerlin 2014 i boken Voldens ansikt. Jeg vil også se på Nils Christie, som i 

«Hvor tett er et samfunn» (1982) hevder at mennesker lever riktignok fysisk nært i et moderne 

samfunn, men ofte på stor psykisk, moralsk og sosial avstand. Han understreker også at vi blir 

som skygger for hverandre (Hammerlin/ Salvesen 2014:189). 

Barnemishandling har foregått til alle tider, men det er først de siste 50 årene at temaet har fått 

sin egen posisjon. Det har skjedd en dramatisk forbedring av den norske levestandarden, og 

dermed av de fleste barns helsetilstand og oppvekstsvilkår. Likevel vet vi at noen barn lider 

under omsorgssvikt og mishandling – og ikke alle tilfeller blir oppdaget før det er for sent. 
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Forord 
Å sitte og skrive en masteroppgave er ikke alltid like lett. Jeg har vært så heldig at jeg har fått 

følge mine informanter på en måte som har gjort at jeg føler jeg har oppnådd tillit hos dem. 

Det har vært mange fortvilede stunder hvor jeg føler jeg har stått helt fast i oppgaven og hvor 

jeg egentlig bare har hatt lyst til å si: «Dette er ikke noe for en gammel dame.» Allikevel har 

dere informanter, som jeg skylder en stor takk, fått meg til å stå på, for som du alltid sier, Ma-

ria: «Du skylder meg faktisk å bli ferdig med den oppgaven altså, den er nemlig min også.» 

Jeg synes jeg ser for meg de intense øynene dine når du sier dette – og ja, Maria jeg skylder 

dere alle som en dette.  

Jeg må også få rette verdens største takk til Hedda Giertsen og Jane Dullum for fantastisk 

veiledning. Uten dere hadde denne oppgaven ikke latt seg gjøre. En stor takk også til studie-

veileder Kristine; du har vært så god å ha når jeg har ringt fortvilet og spurt «hva gjør jeg nå?» 

For ikke å snakke om all den hjelp jeg har fått på biblioteket hos Vibeke. Tusen takk også til 

Yngve Hammerlin som gav meg inspirasjon, og til dere som jobber i politi, helsestasjon, skole 

og frivillige organisasjoner. Tusen takk, alle sammen.  

Jeg må også få takke de flotte barna mine, Olav Andre, David, Mika, Benjamin, Rebekka, 

svigerdøtre Linda og Tone, og barnebarn Sander. Dere har tross alt levd i samme hus som 

meg, og virkelig fått sett mamma sine litt frustrerte sider også, og de tidene da middagen ikke 

er klar og tøyet ikke er vasket, fordi mamma skriver. Takk til deg også, Eirik, for korrektur, 

og deg, pappaen til alle barna, Tom.  

To medstudenter, Hanna Mari og Helene, har vært med meg på masterreisen, tusen takk til 

dere for at dere har villet lese og gitt meg ros og ris.  

Ikke minst må jeg få takke noen personer som har betydd mye for meg gjennom en svært 

vanskelig tid i skriveprosessen, den perioden da alt så mørkt ut. Monica Johnsen, Kristin Ul-

vesli og Anite E. Finstad: Uten dere hadde denne oppgaven aldri blitt ferdig. Snorre Røren, 

Tomas Vefting og Inger Anne Sommernes: Dere har også alltid vært der for meg og pushet 

meg i en vanskelig tid. 

Så til slutt: Tusen takk, Geir Theodorsen, du gav meg inspirasjon.Jeg er stolt og ydmyk over å 

få kjenne hver og en av dere. Håper jeg ikke har slitt dere ut på min masterreise. Men dere 

skal alle vite at jeg bærer dere alle i mitt hjerte selv om oppgaven nå er ferdig og et kapittel i 

mitt liv er over. 
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DEL 1 Innledning  

1 Tema 

Media har i de senere år omtalt alvorlige voldssaker som er utført mot barn. En av de mest 

omtalte i norsk presse er Christoffer-saken, der en liten gutt døde grunnet farens mishandling.  

Temaet i denne oppgaven vil være fysisk og psykisk vold samt omsorgssvikt i nære relasjoner, 

knyttet opp mot barn. Jeg vil gjennom denne oppgaven følge fem informanter som har 

opplevd vold fra de var barn. Jeg ser på hvordan informantene har opplevd å bli utsatt for vold 

og omsorgssvikt, og stiller spørsmålet hvordan de opplever å ikke bli sett i situasjonene de 

står i. Jeg stiller meg også spørsmålet hvorfor det er viktig for informantene at de holder vold 

og omsorgssvikt hemmelig for omgivelsene som skole, venner og familie. Når jeg følger mine 

informanter er det og av interesse og få høre hvordan de har blitt fulgt opp av det offentlige 

etter at volden og omsorgssvikten ble fanget opp, og stiller meg spørsmålet om de føler at de 

blir sett, hørt og ikke aller mest trodd av mennesker de omgir seg med både privat og 

offentlig. For å finne svar på mine spørsmål vil jeg belyse hvordan volden blir sett og forstått, 

både sett ut fra hva mine informanter forteller, men også ut fra tidligere forsking. Det er også 

interessant å se om det er mulig å finne likheter mellom egne funn og tidligere forsking.  

I Stortingsmelding om vold i nære relasjoner fra 2013 blir vold i nære relasjoner blir betegnet 

som en alvorlig kriminalitet, et angrep på menneskerettigheter og et folkehelseproblem, som 

må forhindres så langt det lar seg gjøre (Meld. St. 15 2012–2013). Samtidig som en kan lese 

dette, samt følge lovforslaget som foreligger i februar 2015, hvor justisminister Anundsen 

bringer opp spørsmålet om en vesentlig høyere straff for vold i nære relasjoner, så ser vi 

allikevel avisinnlegg og hører på nyhetene at barn er utsatt for vold i nære relasjoner. Dette til 

tross for at temaet ikke lenger er like tabubelagt i det offentlige som det var før. Vi tør å 

snakke om vold i nære relasjoner og ser at dette er noe som jobbes med fra politisk hold, så 

vel som fra politi, skole, barnevern, helsestasjoner, barnehager og frivillige organisasjoner.  

En kan undre seg over hvorfor dette er problem en ikke får bukt med, og hva som skal til for 

at samfunnet kan hjelpe disse barna. Er det mulig at vi aldri får bukt med problemet? Dette er 

et spørsmål jeg ikke kan besvare innenfor rammen av denne oppgaven, men det er allikevel et 

interessant spørsmål som det bør jobbes videre med i annen forsking. 

Før jeg går videre til å drøfte de spørsmål jeg stiller, ser jeg nødvendigheten av å presentere 

hvordan vold i nære relasjoner er blitt behandlet i rettsvesenet fra 1800-tallet og fram til nå. 

Dette fordi loven her har endret seg i synet på hva som er akseptert som lovlig med hensyn til 
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refselse av barn. Når forståelsen av vold endres i samfunnet virker dette også inn på lovverket, 

som igjen medfører at det kommer krav eller forslag om forandring av lovtekster. Dette sees 

også i lover som angår vold mot barn. For ikke så mange tiår siden hadde foreldre det en 

kaller refselsesrett, som var en rettighet til å kunne refse sine barn. Nasjonalt kunnskapssenter 

om vold og traumatisk stress sier i sin artikkel fra 2007 at det ikke bare er i samfunnet, men 

også politisk og strafferettslig har det vært en utvikling på hva som oppfattes som vold.  

1.1 Barneoppdragelse eller vold   

Tidligere kriminallover tillot handlinger som vi i dag ville betegnet som vold. Christian Vs 

Norske lov fra 1687 åpnet for at husbonden kunne straffe og refse menneskene i eget hushold. 

Dette inkluderte barn og tjenestefolk. Husbonden kunne straffe med ”Kæp, eller Vond, men ei 

Våben.” I dag ville dette blitt kalt vold i nære relasjoner. Fram til 1886 hadde den norske 

mannes lovfestet rett til å straffe konen fysisk dersom hun ikke oppførte seg etter hans ønske. 

Mannens rettigheter var styrt etter samme lovparagraf som jordeierens rettigheter i forhold til 

sine undersåtter. Retten til voldsbruk fulgte mannen (Isdal 2000-77). Norges Lover 20. juni 

1891 gav også foreldrene lov til å til en viss grad refse sine barn.  

Jeg husker godt fra min egen barndom da jeg hadde en sangbok av Margrete Munthe (1860–

1931) at mange av hennes barnesanger handler om straff i form av ris. Jeg vil her omtale en 

av sangene som handler om Hans og Per som skal være med mor å bake kake. Guttene vil 

som barn flest skrape fatet for deigen som er igjen. Mor sier nei til dette og guttene begynner 

å hyle. Vi ser hvordan guttene her blir omtalt som stygge” og de blir puttet i kroken, som nok 

har er skammekroken. I neste vers er det ikke bare skammekroken som blir omtalt men også 

at guttene ikke får smake kake, men får et annet traktement, som var riset.  

Å rise slemme barn var slett ikke uvanlig. For mange barn som vokste opp så sent som på 

femti- og sekstitallet hang bjørkeriset der til skrekk og advarsel. I de fleste tilfeller ble det 

ikke brukt, men var ment som en del av oppdragelsen. I dag vil vi nok mene at bjørkeriset er 

fysisk mishandling, og det vil bli sett på som en trussel rettet mot barnet. 

Men synet på barneoppdragelse forandret seg. Da loven om rett til måteholden kroppslig 

refselse av barn fra foreldres eller foresattes side fra 1891 ble opphevet i 1972, skapte dette en 

veldig motstand.  Det var mange som mente at det ikke var selvsagt at barn skulle nyte samme 

vern mot legemsfornærmelse som voksne (straffelovens § 228). En kan allikevel se ved å 

studere straffeloven (1902) at norsk straffelovgivning alltid har inneholdt straffebud for noen 

av de handlingene vi i dag kaller vold. Drap har for eksempel vært kriminalisert så lenge vi 
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har hatt lover. Det er ikke naturgitt hva som er lov og hva som er forbudt. Vi kan se på et 

eksempel som barneoppdragelse, hvor det inntil 1972 var lov å refse sitt barn og dette ikke ble 

sett på som vold. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress skriver i sin artikkel fra 2007 at det 

ikke bare i samfunnet, men også politisk og strafferettslig har vært en utvikling innen hva som 

oppfattes som vold.  Så sent som i 1981 kom Barnevernloven, og her heter det i § 30 tredje 

ledd ”Alle former for vold mot barn – både fysisk og psykisk – er forbudt i Norge. Det gjelder 

også om slik vold utøves av foreldre som ledd i oppdragelsen. Avstraffelse er ikke en 

akseptabel oppdragelsesmetode i Norge. Barn skal ha det samme rettsvern mot vold som 

voksne”. 

I Kari Killèn sin bok Sveket, omsorgssvikt er alles ansvar (2004) hevder hun at vold slett ikke 

kun trenger dreie seg om slag og spark for å ”hevne” eller gjøre vonde ting mot barnet  men 

også kan brukes som en form for disiplinering av et barn. Vi ser her at målsettingen med 

voldens handlinger er forskjellig. Disiplinering har som sitt formål å lære barnet noe, og dette 

kan resultere i ulike former for avstraffing. Det kan også være familier der begynner med en 

disiplinerende handling for så å ende i barnemishandling (Killèn 2004:42). 

Fysisk overgrep i disiplineringsøyemed er i dag ulovlig ifølge norsk lov, og reguleres av 

Barneloven av 1981 § 30. I paragrafens tredje ledd heter det: ”Barnet må ikkje bli utsett for 

vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade 

eller fare. Dette gjeld òg når valden brukas som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og 

skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode”  

Vi ser her at strafferammene er blitt skjerpet, men hva så med barna som lever under disse 

uverdige forholdene? 

Felles for barna er at de er små, de er redde. De er også fullstendig avhengige av at voksne får 

kjennskap til deres historier, og at voksne som de møter tar seg tid til å snakke med dem om 

hvordan de egentlig har det. Jeg velger her å se på Zygmunt Baumanns Moderniteten og 

Holocaust (1998) for å reflektere over hvor viktig det er for oss som står utenfor å fange opp 

barn som utsettes for vold. 

Ved å se gjennom et vindu kan man få øye på mange ting som ellers ville vært 

usynlige. Og de tingene en kan få øye på, er av aller største betydning for, ikke bare 
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for utøverne, ofrene og vitnene til forbrytelsen, men for oss alle. Det som sees 

gjennom dette vinduet er ikke særlig behagelig. Synet kan være svært deprimerende, 

men dersom en nekter å se gjennom vinduet vil det være på egen risiko (Baumann 

1998:14). 

1.2 Hvor mange barn utsettes for vold eller omsorgssvikt i nære 

relasjoner? 

For å danne et inntrykk av hvor mange barn som utsettes for vold i nære relasjoner, og om det 

har skjedd noen endringer i denne type vold siden Barneloven trådde i kraft i 1980 med 

forbud om avstraffelse og vold, har jeg prøvd å finne statistikk av nyere dato som kan 

sammenlignes med statistikk fra utvalgte år. 

Det har vært vanskelig å komme frem til reelle tall, fordi statistikken ikke sier noe om hvor 

mange barn som har vært utsatt for vold og omfanget av volden. I statistikken kommer kun de 

anmeldte voldshendelsene fram. Barn kan ikke selv anmelde, men er avhengige av at andre 

personer fanger opp volden for så å kunne anmelde den. I tilfeller av grov vold, også med 

døden til følge, vil det bli opprettet offentlig tiltale, og det vil dermed inngå i statistikken. 

Men hva med tilfeller hvor skaden er mindre og den kan skjules? 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet skriver i en rapport om barn utsatt for vold i familien 

at siden ”1960-årene har det vært en tydelig nedgang i mindre alvorlig vold fra foresatte. 

Dette henger blant annet sammen med at holdningene til fysisk avstraffelse som ledd i 

barneoppdragelsen har endret seg. Det har ikke vært en tilsvarende nedgang i alvorlig vold 

mot barn”. 

Det blir her vist til en rapport ”Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold 

i et livsløpsperspektiv” fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Thoresen 

& Hjemdal 2014). Dette er en landsomfattende tverrsnittundersøkelse basert på 

selvrapportering av vold og overgrep. Til sammen deltok 2437 kvinner og 2091 menn i 

alderen 18-75 i studien. Tallene vi refererer til når det gjelder barn og unge, bygger altså på 

voksne mennesker rapportering om vold og overgrep i barndommen. 

1.2.1 Nær 1 av 3 barn utsettes for mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine 

I følge den siste forekomststudien om vold og voldtekt i Norge har 1 av 3 blitt utsatt for noen 

form for fysisk vold fra foreldrene sine som barn (Thoresen & Hjemdal 2014). For de fleste 

dreier dette seg om mindre alvorlig vold, noe som innebærer at de én eller flere ganger har 
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opplevd at foreldrene har lugget, kløpet, dyttet, ristet eller slått dem med flat hånd. Gutter er 

mer utsatt for denne type voldsutøvelse enn jenter. 

1.2.2 5 % har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine 

Hver tjuende person har blitt utsatt for alvorlig vold fra sine foresatte i barndommen. Det in-

nebærer at de enten er blitt banket opp, sparket, slått med knyttneve, eller blitt angrepet fysisk 

på andre måter. Like mange gutter som jenter har blitt utsatt for denne type voldsutøvelse. 

Mange som har opplevd slik vold har vært redde for å bli skadet eller drept. I studien rappor-

terte 2 % blant de som hadde vært utsatt for alvorlig vold fra foreldrene om alvorlige fysiske 

skader. Om lag halvparten oppga mindre alvorlige fysiske skader. 9 av 10 som opplevde al-

vorlig vold fra foresatte ble utsatt gjentatte ganger (Thoresen & Hjemdal 2014). 

Det er estimert at 5–15 spedbarn blir alvorlig skadet av såkalt Shaken Baby Syndrome hvert 

år i Norge, og at omlag 5 av dem dør av slike skader. Tallene bygger på erfaringer fra norsk 

helsevesen og internasjonale omregninger. 

1.2.3 13 % har opplevd psykisk vold fra foreldre 

I undersøkelsen rapporterte 13 % å ha opplevd å bli utsatt for psykisk vold fra foreldrene før 

de fylte 18 år. Psykisk vold defineres her som at man gjentatte ganger blir gjort narr av, yd-

myket, ignorert eller fortalt at man ikke får til noen ting. 15 % av jentene og 11 % av guttene 

har opplevd psykisk vold fra foreldrene sine (Thoresen & Hjemdal 2014). 

1.2.4 1 av 10 har opplevd vold mellom foreldrene 

1 av 10 har opplevd vold mellom foreldrene i barndommen I tillegg har 1,2 % visst om at vold 

mellom foresatte foregikk, uten at de har vært direkte vitne til det. Det blir i denne rapporten 

også presisert at både fedre og mødre utover vold mot sine barn  

(http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_uts

att_for_vold_i_familien/#info-graphics-header) 

1.2.5 De mørke tall  

Til tross for endrede lovforslag om vold i nære relasjon fra 1972  og handlingsplaner som er 

utarbeidet av regjeringen, kan vi allikevel se at vold mot barn i nære relasjoner er hendelser 

som blir lite kjent, spesielt for oss som står utenfor familien. 

Carolina Øverlien (2012) hevder i sin bok ”Vold i hjemmet – barns strategier” at det finnes 

flere grunner til at mørketallene er så store når det gjelder vold mot barn. En av grunnene kan 
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være at spørsmålet om vold i nære relasjoner fortsatt er tabubelagt, kanskje også forbundet 

med skam. Både barn og voksne kan vegre seg mot å fortelle om historier de selv har opplevd 

eller vært vitne til. 

Fra Stine Sofie stiftelsen sine nettsider http://stinesofiesstiftelse.no/ hevder: «Selv om det er 

store mørketall, er disse tallene allikevel ikke helt mørke. Tallene viser at flere personer 

allerede har vært i kontakt med både offentlig tjenester som barnehage, skole, helsetjeneste og 

andre, uten at noen har fulgt opp disse bekymringene og det blir tatt affære.» Fra volds 

målinger i 2008 referer Stine Sofie stiftelsen til følgende: «70 prosent av de som henvendte 

seg for å anmelde vold, hadde opplevd vold fra samme voldsutøver tidligere, og at volden var 

av samme art. Dette er et resultat som kan tyde på at det er fortsatt er mange som vegrer seg 

mot og ta kontakt med hjelpeapparatet før de har vært utsatt for vold og trusler over lang tid.»  

Det er også verdt å merke seg at det ikke kun er vold mot barn som har mørketall, Yngve 

Hammerlin og Thomas W. Strand (2005) nevner også i sin rapport «Vold mot tilsatte i 

kriminalomsorgen» at enhver undersøkelse om vold har mørketall. Stadig leser vi også i 

pressen om vold mot eldre, funksjonshemmede og kvinner, også her skjuler det seg mørketall, 

uten at jeg her skal gå nærmere inn på disse tallene.  

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Jeg vil starte med metodekapittelet, hvor jeg vil redegjøre for hvordan jeg har jobbet med 

oppgaven og hvordan jeg har foretatt datainnsamling. 

Å finne informanter til et så ømtålig emne kan være en utfordring i seg selv. For å skaffe 

informanter og informasjon benyttet jeg meg av snøballmetoden. Dette er en metode hvor en 

snakker med en av sine informanter eller andre mennesker som er kjent med temaet, og spør 

om de vet om andre personer en kan henvende seg til. Jeg bestemte meg derfor for å være 

med på Løvetannmarsjen, hvor flere voldsutsatte deltar. Grunnen til at jeg valgte nettopp 

denne fremgangsmåten var at denne marsjen ble annonsert i sosiale media, og jeg tok da 

kontakt med en av arrangørene for å spørre om hun kunne hjelpe meg med videreformidling 

av kontakt til personer hun visste hadde vært utsatt for vold. Jeg tar også for meg de etiske 

overveielsene rundt det å skrive en oppgave som omhandler et så tabubelagt emne, og hvor 

vanskelig det kan være for informantene å forholde seg til meg. 

I hoveddelen beskriver jeg først hvordan det er å være i en familie hvor det blir utøvet vold. 

Jeg legger vekt på spørsmålet om de føler de blir sett av andre personer som besteforeldre, 

http://stinesofiesstiftelse.no/
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barnehage og skole, og om de prøvde å henvende seg til andre for å fortelle hva de var utsatt 

for. Jeg vil formidle deres fortellinger så langt jeg føler det er nødvendig for å belyse 

informantene sin opplevelse av vold og leve i et voldelig hjem. Hensikten med å starte med 

informantene, er å danne meg en inntrykk om hvordan de selv føler de blir sett, før jeg så går 

videre til å intervjue personer som har stått de voldsutsatte nær, også offentlige og private 

organisasjoner som til daglig omgir seg med voldsutsatte. Jeg vil også intervjue personer som 

jobber i barnehage og politi, og dessuten sentrale politiske personer som jobber med vold i 

nære relasjoner. 

Ting jeg også vil ta opp i oppgaven er hvordan de voldsutsatte stadig lever under et 

kontrollregime, og hvordan de stadig lever i angst. Selv om de ønsker å bli sett, er de allikevel 

redde for å melde fra til andre. Konsekvensene av det at andre vet, eller å melde fra, kan bli 

langt verre enn å bare leve som de allerede gjør. 

Til slutt i oppgaven vil jeg summere opp hovedfunnene jeg har kommet fram til. Her vil jeg 

også ta opp spørsmålene jeg stilte i første fase av oppgaven, for å se om materialet som er 

samlet kan gi grunnlag for å svare på problemstillingen. Hovedfokuset vil hele tiden være 

spørsmålet om hvorfor barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner ikke blir sett og hvilke 

følger dette kan føre med seg. Følger som i verste fall kan resultere i død, men også 

mennesker som blir satt ut av systemet pga. sine traumer, enten i form av psykiske lidelser, 

eller som personer på kant med loven. 

  

2 Metode 

2.1 Forkunnskap 

 Mitt kjennskap til skjult vold mot barn var veldig begrenset da jeg startet på min masteropp-

gave. Jeg har lest og latt meg provosere av det som har stått skrevet i media om vold, men jeg 

har også via tidligere prosjekt vært i kontakt med personer som i barndommen var utsatt for 

psykisk og fysisk vold. Som meddommer i både Tingretten og Fylkesnemnda for helse- og 

sosialsaker, har jeg også vært med på å måtte si min mening om blant annet saker som berører 

vold mot barn. 

Selv om temaet ikke er nytt og ukjent, og vi stadig kan lese om vold i nære relasjoner, er det 

allikevel et nytt felt for meg, og noe jeg ønsker å studere nærmere. Når en leser om vold i næ-

re relasjoner, kan en kanskje oppleve en viss distanse til temaet, og spørre seg selv om dette 
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virkelig kan være sant.  Noe annet er det å høre disse menneskene fortelle om voldsepisoder 

som har funnet sted i deres liv.  Det er ikke med forundring jeg merker meg at dette er et tema 

som vekker reaksjoner både hos mennesker som arbeider i frivillige organisasjoner og perso-

ner som må omgås dette temaet gjennom sitt arbeid.  Det er nok muligens som Inga Marte 

Thorkildsen (2015) så treffende har kalt sin bok,” Du ser det ikke før du tror det.” 

Jeg ville gjerne treffe flere mennesker i den aktuelle gruppen og høre deres historier, men 

også høre mer om hvordan de opplevde å ikke bli sett da de var barn. Dette slik at jeg kunne 

videreformidle disse historiene og kanskje bidra til mere kunnskap om konsekvenser av det 

jeg kaller «den tause sannheten om vold». Med dette begrepet mener jeg å fortelle hvordan 

barn som utsettes for vold er eiere av historier de aldri får fortalt til noen. Kanskje tør de ikke 

i frykt for hva som kan skje om de forteller, eller de kan ikke fortelle, fordi de ikke har noen å 

fortelle til.  

2.2 Tilnærming til et ukjent felt  

Etter samtale med en person som fortalte meg om hvordan hennes oppvekst var preget av vold 

og omsorgssvikt, og om alle de vonde tankene og følelsene hun hadde båret på i alle år, be-

stemte jeg meg for at dette var et tema jeg ville undersøke mere. Det første jeg gjorde var å 

lese Mogens Møller ”I fars vold” (2004), en selvbiografi som forteller hvordan det er å leve i 

et hjem med vold, og hvordan sannheten om volden er viktig å skjule, slik at det ikke blir flere 

represalier. Jeg leste boken i første rekke for å sette meg mere inn i beskrivelsen av traumatis-

ke hendelser som er skjedd i barndommen. Denne fortellingen var også et godt utgangspunkt i 

mitt videre arbeid med oppgaven, både med hensyn til hvilke spørsmål jeg eventuelt skulle 

stille mine informanter, men også for å være rustet til å møte de historiene mine informanter 

fortalte. Jeg har også brukt bokens fortelling som et sammenligningsgrunnlag for mine infor-

manters fortellinger.  

Jeg har tidligere jobbet som sykepleier blant annet innen psykiatri, og har da snakket med 

mennesker som har vært utsatt for traumatiske lidelser som barn.  Når jeg nå er i gang med å 

skrive denne masteroppgaven setter jeg meg mer inn i fortellingene til mine informanter ut fra 

et kriminologisk perspektiv. Det jeg legger merke til er at jeg aldri hørt fortellingene fortalt på 

en så «usminket» måte som det jeg gjør nå. Jeg undrer meg på om det er fordi jeg får mer tillit 

som kriminolog enn som helsepersonell. Kanskje føler ungdommen at de ikke har tillit til hel-

sepersonell?  
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 Det blir også nytt for meg å skulle se dette i et kriminologisk perspektiv, og i den forbindelse 

hvilke senvirkninger barndomsopplevelser kan bringe med seg av f.eks. rusmisbruk, og hvor-

dan de selv seinere kan bli utøvere av vold.  

2.3 Kvalitativt forskningsintervju 

Jeg vil i denne oppgaven bruke kvalitativt intervju. Om dette skriver Thagaard (2009) at et 

«kvalitativt forskningsintervju er en samtale mellom forsker og informant som styres av de 

temaene som forskeren ønsker å få informasjon om»” (Thagaard 2009:89). I mitt tilfelle blir 

det i form av intervjuer for å finne ut av hvordan volden oppleves for et barn og hvordan 

hverdagen arter seg for disse barna. Jeg vil også forsøke å finne ut hva som blir gjort for å 

oppdage vold i nære relasjoner, men her vil det ikke være riktig å spørre mine informanter. 

Jeg har derfor benyttet meg av intervjuer med fagpersoner som politi, barnehage, skole og 

helsestasjon.  

2.3.1 Hvordan er det mulig å finne informanter? 

I starten av prosjektet tok jeg kontakt med voldsforsker Yngve Hammerlin. Han har selv fors-

ket på vold mot barn, og jeg følte det var betryggende å få noen tips til hvordan jeg skulle 

bevege meg i et så ukjent og tabubelagt tema som dette er. Heldigvis viste han interesse for 

oppgaven min, og gav meg en hel del nyttige tips om hvem jeg kunne intervjue og hvordan 

jeg burde gå frem i mine intervjuer. I tillegg gav han meg tips om hvordan jeg generelt burde 

forholde meg til mine informanter, nemlig ved å vise at jeg tror på dem.  

Jeg hadde også et lengre møte med Øyvind Aschjem, som på det tidspunktet jobbet for Alter-

nativ Til Vold. Han har jobbet mye med barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, 

og hadde en god del tips å komme med. Han har også vært initiativtager til boka Sinna mann 

(2003). Denne kan også bli brukt som en samtalebok både for voksne og barn som har opp-

levd vold eller vært vitne til vold. Først etter samtale med Yngve Hammerlin og Øyvind As-

chjem, samt grundig lesing av Thagaard (2009) «Systematikk og innlevelse» og Fangen 

(2010) «Deltagende observasjoner» følte jeg at jeg hadde innhentet tips som gjorde meg i 

stand til å fortsette mitt arbeid. 

2.3.2 Framdrift i datainnsamlingen   

Jeg startet datainnsamlingen februar 2014.  Jeg begynte med å snakke med personer som har 

forskjellige relasjoner til både det offentlige og det private, samt frivillige organisasjoner som 

arbeider med barn og unge som har vært utsatt for traumer i forbindelse med temaet som om-

handler min oppgave. 



15 

 

Informantene mine har jeg valgt å dele inn i fire grupper. Jeg har intervjuet flere personer fra 

hver gruppe, til sammen 25 personer. 

Gruppe 1 består av personer både fra offentlig og privat sektor, hvor det er intervjuet fra bar-

nehage, helsestasjon, skole, familieterapeut, to voldskoordinatorer og etterforskere i et større 

politidistrikt, voldsforsker. Til sammen er dette åtte personer. 

Gruppe 2 er frivillige organisasjoner. Her har jeg intervjuet en person fra Redde Små, en per-

son fra Ta barnas parti, en person fra et krisesenter, og en person fra Redd Barna. 

Gruppe 3 er ni unge mennesker som selv har vært utsatt for psykisk/fysisk vold og omsorgs-

svikt. Fire av intervjupersonene er kvinner, mens de resterende fem er menn. 

Gruppe 4 er to foreldre som selv har utført vold mot barna sine. Det er å bemerke her at den-

ne volden ikke er av en slik grov art som mine informanter har vært utsatt for. 

For å finne flere informanter som ikke opplever å bli sett, benyttet jeg meg av det Thagaard 

(2009) kaller snøballmetoden. Jeg henvendte meg da til en person jeg visste var svært enga-

sjert i det temaet og den problemstillingen jeg hadde. Jeg spurte om hun kunne hjelpe meg å 

finne eventuelle intervjupersoner. Vi snakket en del om hvilken gruppe personer jeg så for 

meg å bruke i oppgaven. Det som da var viktig for meg, var å få intervjupersoner der jeg så en 

kobling til en kriminologisk problemstilling, altså hvor en kan se dette som et sosialt problem. 

Ikke bare psykiatrisk, som stort sett handler om enkeltindividet, og hvor det kan være lett å gå 

glipp av viktig informasjon om de sosiale faktorene innen vold i nære relasjoner. Et annet 

viktig moment var at personen ikke var for syk til å kunne bidra med valid informasjon.  

På et arrangement for mennesker som har vært utsatt for psykiske, fysiske og seksuelle over-

grep kom jeg i kontakt med to av mine informanter. Vi hadde flere samtaler om mitt prosjekt.  

Den ene av disse informantene inviterte meg til å være på et evalueringsmøte for en stiftelse 

for unge mennesker. Her var det samlet 20 unge mennesker som alle hadde vært utsatt for 

fysisk, psykisk vold og omsorgssvikt. Det var også møtt frem et stort antall fagpersoner fra 

psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner, som de unge skulle fortelle hvor vanske-

lig det var å ikke bli sett og bli tatt på alvor innen disse institusjonene. 

Jeg ble via min intervjuperson presentert for fem av disse ungdommene som var i aldersgrup-

pen atten til tjuetre år. Jeg fortalte om min masteroppgave, noe de virket veldig interesserte i å 

høre om.   Dersom jeg skulle ønske noen av ungdommene som mine informanter ville det 
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ikke være rett å spørre disse ungdommene i plenum om de ville delta som informanter i mas-

teroppgaven min. Jeg valgte derfor å skrive lapper , hvor jeg spurte om de ville delta i under-

søkelsen med mitt navn og telefon nummer. Det tok ikke lang tid før jeg fikk lapper tilbake 

om at de ønsket å delta. Etter seminaret ble det også tid til en prat med hver enkelt, hvor jeg 

fortalte de at de kunne ta kontakt om de fortsatt var interessert etter å ha tenkt seg om.  De 

kom fra forskjellige deler av landet, men var jevnlig i Oslo i forbindelse med denne stiftelsen, 

så da var det mulighet for å ta kontakt og møtes. De gav meg også sine telefonnumre slik at 

jeg kunne ringe dem. Den ene ungdommen mente dette var en viktig ting å være med på og 

lurte på om jeg ikke kunne ringe allerede dagen etter. Jeg fortalte dem under denne samtalen 

at jeg tok master i kriminologi og hva kriminologer jobber med, og hvorfor jeg ville skrive 

denne oppgaven. 

Allerede dagen etter mottok jeg sms fra de fleste om at de fortsatt hadde lyst å være mine in-

formanter. Jeg følte en stor lettelse for at jeg hadde funnet informanter som var ressurssterke  

som disse var. Jeg spurte ledelsen i denne stiftelsen for ungdom om det var greit at jeg interv-

juet disse ungdommene, noe de svarte bekreftende på.  

To av mine intervjuobjekter skriver også blogg, som jeg har fått tilgang til. Ting de synes er 

vanskelig å snakke om i startfasen har de bedt meg lese om i disse blogginnleggene. Intervju-

objektene synes det er lettere å snakke om hendelsene etter at jeg har lest innleggene. Andre 

innlegg har de skrevet etter at jeg har intervjuet dem, hvor de selv mener det har vært lettere å 

skrive om hendelsene etter å ha snakket om dem. Jeg ønsker ikke å oppgi navn på bloggene i 

samråd med mine informanter. . En blogg er i utgangspunktet ikke noen særlig pålitelig kilde 

– ettersom hvem som helst kan skrive hva som helst uimotsagt og man har liten adgang til å 

stille kritiske spørsmål hvis f.eks. en framstilling framstår som usannsynlig, usammenhengen-

de eller selvmotsigende. Allikevel har jeg valgt å bruke noen av disse bloggene, da jeg kunne 

samtale med mine informanter om disse, og de forklarte ting som for meg virket uklare. 

2.3.3 Kontakt det ikke har latt seg gjøre å etablere 

Jeg møtte personlig opp på en skolefritidsordning på en stor skole, et tilbud hvor barn kommer 

før de starter på skolen, og hvor de kan oppholde seg til foreldrene henter dem om ettermid-

dagen. Jeg gjorde dette for å ha en samtale om fysisk, psykisk vold og omsorgssvikt, og om 

hvorvidt dette var problemer de støtte på i sitt arbeid. Jeg oppsøkte kun tre av de som jobbet 

der, men merket meg at de som jobbet der var unge mennesker. Jeg ser i ettertid at jeg skulle 

ha henvendt meg til ledelsen for å stille spørsmålene. Jeg merket tidlig at disse unge mennes-
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kene vegret seg mot å snakke om temaet, og siden jeg allerede intervjuet barnehagepersonell 

og personer som jobbet på skole, virket det ikke avgjørende å også intervjue skolefritidsord-

ningen. 

 Jeg ønsket fra jeg begynte å planlegge prosjektet å få snakke med representanter fra barne-

vernet for å spørre dem om hva som ble gjort fra deres side for å avdekke vold og omsorgs-

svikt i hjemmet. Til tross for at jeg vet at masterstudenter tidligere har intervjuet barneverns-

kontor, lot det seg ikke gjøre for meg å etablere denne kontakten.  Det vil si, de fortalte at de 

som regel oppdaget vold i hjemmet dersom de fikk en bekymringsmelding om akkurat dette, 

men at de selv ikke oppsøkte hjem før det kom bekymringsmelding, altså ikke gikk på 

uanmeldte hjemmebesøk. Utover dette hadde de ikke informasjon, og fortalte at de var svært 

opptatt og dessverre ikke kunne binde seg til å være med på dette prosjektet.   

Jeg hadde også planer om å intervjue Stine Sofies Stiftelse. Dette er en stiftelse for barn som 

har vært utsatt for fysisk, psykisk og seksuell vold. Initiativtageren er mor til en av jentene 

som ble seksuelt mishandlet og drept i Baneheia utenfor Kristiansand.  

Allerede på et tidlig tidspunkt ble et møte avlyst fra deres side. De aktuelle ansatte på senteret 

hadde svært mye å gjøre, og visste heller ikke når det kunne la seg gjøre med et nytt møte. 

Sommeren nærmet seg også, så det var ikke sikkert det ble etablert noe nytt møte før på høs-

ten. I første møte med dem, hvor jeg hadde spurt etter informanter, hadde vi nok misforstått 

hverandre: Det de hadde ment var at de kunne gi tips til andre instanser som foreksempel kri-

sesenter, for å se om disse kunne videreformidle kontakt. Avstanden til Stine Sofies Stiftelse 

var også stor, og siden jeg ville komme sent i gang med deres informasjon valgte jeg heller å 

benytte meg av deres nettsider. Jeg fikk vite at jeg var velkommen til å ringe dem om jeg had-

de spørsmål i forbindelse med barns utsatthet for vold i nære relasjoner og hva grunnen kan 

være til at flere av ofrene ikke blir sett. 

2.4 Intervju  

”Formålet med et intervju er å få en bred informasjon om hvordan andre mennesker opplever 

sin livssituasjon, i tillegg hvilke synspunkter og perspektiver de selv har på de temaene som 

blir tatt opp i en intervjusituasjon. De historier som fortelles, er gjenfortellinger av hendelser 

og er derfor preget av måten informantens forståelse av de han eller hun har opplevd” (Fangen 

2010:87). 
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Etter at intervjuene var blitt gjennomført og skrevet ned, fikk mine informanter lese gjennom 

hva de hadde sagt, for så å godkjenne dette.   

2.4.1 Intervjuene 

I begynnelsen av oppgaven var jeg usikker på om jeg skulle intervjue politiet. Men under en 

rettssak jeg fulgte i Oslo tingrett, som omhandlet vold i nære relasjoner, henvendte en etter-

forsker ved voldsavsnittet på Grønland politistasjon seg til meg og spurte hvorfor jeg var der. 

Jeg fortalte om oppgaven min. Hun ble interessert og vi avtalte å møtes, for hun hadde selv 

også jobbet som voldskoordinator hos politiet. 

2.4.2 Tid på intervju og hvordan intervjue 

2.4.2.1 Intervju av gruppe 1. Barnehage, helsestasjon, skole, politi, familieterapeut, 

voldsforsker 

I intervju med offentlig ansatte og privatpersoner valgte jeg å kombinere bruk av diktafon og 

notatblokk. Jeg henvendte meg hovedsakelig til disse personene via telefon, hvor jeg spurte 

om de ville være med i dette arbeidet jeg nå var i gang med. Deretter ble det avtalt at jeg skul-

le sende dem spørsmålene jeg ville gå dypere inn på, slik at de hadde anledning til å forberede 

seg. Jeg så også på dette som tidsbesparende i en ellers hektisk hverdag for dem. Tid for in-

tervju ble avtalt. Dersom jeg hadde flere spørsmål eller jeg følte noe var uklart, ble det avtalt 

videre kontakt på telefon eller på epost.  

2.4.2.2 Intervju av gruppe 2. Frivillige organisasjoner, som er personer fra Redde 

Små, Ta barnas parti, krisesenter og Redd Barna 

De fleste intervjuene jeg har hatt med frivillige hjelpeorganisasjoner har vart fra to til tre timer 

med personlig møte, men jeg har også hatt muligheten til å henvende meg til disse igjen om 

noe var uklart eller jeg hadde tilleggsspørsmål. Dette har jeg benyttet meg av, og det har vært 

til stor hjelp i mitt arbeid.  Jeg hadde med en notatblokk, men hadde også med digitale hjel-

pemidler i form av en diktafon. 

2.4.2.3 Intervju med gruppe 3. Unge mennesker som selv har vært utsatt for 

psykisk/fysisk vold  

Når det gjelder intervjuene med ungdommene, har jeg kun brukt diktafon. Jeg spurte infor-

manten om det var greit at jeg tok opp samtalen, noe personen samtykket til. Allikevel merket 

jeg tidlig i samtalen at det kanskje ikke var så greit allikevel. Personen satt hele tiden og så på 

diktafonen, og snakket samtidig mye lavere enn det som var tilfelle før diktafonen ble slått på. 

Jeg bestemte meg derfor for å slå av diktafonen og heller bruke notatblokk. Dette løsnet med 
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en gang opp samtalesituasjonen, og det ble også et rom for at intervjuene ikke ble så intense 

informanten senket skuldrene, samtidig som jeg merket meg at informanten virket tryggere i 

intervjusituasjonene.  

2.4.2.4 Sted for intervju  

Et viktig mål med intervjusituasjonen er en fortrolig atmosfære. Dette kan ha en positiv effekt 

som gjør at informanten har lettere for å åpne seg om de spørsmålene forskeren søker svar på 

(Thagaard 2009:99). 

Sted for intervjuet ble for meg en viktig del av intervjuene. Å intervjue på en kafé så jeg på 

som forstyrrende og som en mulighindring for mine informanter i gruppe til å snakke fritt, 

fordi det satt flere mennesker rundt. Jeg vurderte også å bruke rom vi har på Institutt for kri-

minologi og rettssosiologi, men disse er små, lukkede og uten vinduer, og har ikke det jeg 

ville kalle hyggelig atmosfære. Jeg valgte derfor heller å invitere ut i friluft. Informantene 

syntes dette var en veldig god ide, og ga utrykk for at de gledet seg 

I ett av mine første møter med en av ungdommene, som var planlagt i god tid på forhånd, iv-

ret han etter å bli intervjuet, til tross for at vi hadde satt opp en plan for hvordan vi skulle gå 

frem med intervjuet, og at vi først skulle møtes på en kafé, for så å foreta intervjuet en annen 

plass. Da vi satt der og hadde en hyggelig samtale, tikket meldinger inn på mobilen hans, og 

det var tydelig at han ville videre i sin dag. Da vi skulle dra videre med tog for så å fortsette 

intervjuet i fredeligere omgivelser, tikket det enda flere meldinger inn hos ungdommen. Han 

så seg rundt i menneskehavet som var på denne stasjonen, og spurte. Du (kort pause) Har du 

med penn og papir? Jeg svarte da nei, og spurte om det var noe spesielt. Ja svarte han, da 

kunne vi nemlig satt oss der borte, og nikket mot en trapp hvor mennesker stadig kom å gikk . 

Jeg spurte han da om han synes det var en lur ide å ta et intervju blant så mange mennesker, 

og foreslo at vi kunne avbryte og heller ta intervjuet en annen dag om han ikke hadde tid der 

og da. Han ville gjerne bli intervjuet, så vi tok da tog til en mer egnet plass for intervju.   

2.4.2.5 Intervjuguide  

Jeg hadde på forhånd utarbeidet en intervjuguide til de forskjellige instansene. Jeg så ganske 

tidlig at informantene utgjorde et nokså vidt spekter av forskjellige yrkesgrupper. Det ble da 

mange forskjellige spørsmål å forholde seg til. Jeg valgte derfor å strukturere mine spørsmål 

slik at personene ble stilt noenlunde like spørsmål der det lot seg gjøre. 



20 

 

Første skritt videre var å sette meg inn i de forskjellige intervjuformene. Thagaard hevder at 

kvalitative intervju kan være delvis strukturerte, lite strukturerte og relativt strukturerte (Tha-

gaard 20009:88-89). Jeg har i mitt arbeid vært gjennom alle disse tre. I starten av mitt arbeid 

med gruppe 2 har jeg i hovedsak holdt meg til lite strukturert intervju. Dette er en samtale-

form mellom forsker og informant hvor hovedtemaet allerede er bestemt. Fordelen med en lite 

strukturert tilnærming er at forskeren kan følge informantens fortelling, og dermed kan utdype 

temaer som informanten bringer opp, og som forskeren ikke har tenkt på i forkant (Thagaard 

2009: 89). 

Etter hvert gikk jeg mer over til å bruke delvis strukturert intervju. Temaene er her på forhånd 

fastlagt, men rekkefølgen på temaene bestemmes etter hvert. Også her er det viktig at forske-

ren er åpen for at informanten kan ta opp temaer som ikke var planlagt på forhånd (Thagaard 

2009:89). 

I første møte med alle jeg intervjuet brukte jeg intervjuguiden. Jeg valgte å bruke et dramatur-

gisk perspektiv, som i Fangen (2010) blir omtalt som en meningsskapende prosess som har 

fokus på hvordan uformell utveksling og gjensidig åpenhet bidrar til å utdype meningsinnhol-

det i det som blir sagt (Fangen 2010:96). 

 Dramaturgisk perspektiv er hentet fra Goffman (1974) ”Vårt rollespill til daglig”, hvor han 

tar opp den sosiale interaksjonen mellom mennesker, og hvordan personer ønsker å fremstå på 

sin egen bestemte måte. Jeg gikk derfor heller inn i en samtalerolle med informantene, hvor vi 

kunne samtale om temaet og dele tanker. Det viste seg at dette var en bedre måte, hvor jeg da 

fikk innhentet en hel del relevant informasjon jeg ellers med mine spørsmål ikke ville fått svar 

på. 

2.5 Veien mot å gjennomføre intervju 

I en posisjon som intervjuer er det viktig at en ikke ivrer etter å komme seg fortest mulig i 

gang. Det er viktig å se hele informanten, også kroppsspråket. Tillit og lojalitet er også viktige 

elementer som kan være med å sette intervjuene i en trygg ramme. 

2.5.1 Kroppsspråk 

Kroppsspråket kan ofte si mere enn mange ord. Thagaard (2009) stiller spørsmålet om hvor-

dan intervjueren skal forholde seg i situasjoner hvor kroppsspråket uttrykker en motsetning til 

det som blir sagt. En informant vil som regel ikke være klar over at kroppsspråket ofte kan 
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være i motstrid mot det hun eller han forteller. Det kan da være hensiktsmessig å vurdere de 

kroppslige signaler som utgangspunkt for videre spørsmål i intervjuet (Thagaard 2009:98).  

Eksempler fra eget arbeid er flere, men jeg vil her kort komme inn på ett av disse. Når spesielt 

en av informantene forteller, sitter hun hele tiden og tvinner på et tøystykke og ser ned. Jeg 

spør flere ganger om det går bra, og informerer om at vi godt kan avslutte. Hun svarer at det 

går bra og at hun ikke har noe imot å fortelle sin historie så mange år etter.  Da jeg forsto at 

det ble for vanskelig for henne, og så hun hadde tårer i øynene, valgte jeg å dreie samtalen 

over til noe annet, for så å vende tilbake til spørsmålene senere.  

2.5.2 Hvordan skape tillit 

Viktigere enn både min alder og at jeg er kvinne, tror jeg nok at tilliten til meg er. Disse unge 

menneskene hadde i mange år opplevd å ikke kunne ha tillit til mange, om noen i det hele tatt. 

Som små har de vært utsatt for handlinger som ikke er akseptert av andre, de har opplevd å 

hverken bli sett, hørt eller tatt på alvor av hverken barnehage, skole, barnevern eller helseve-

sen. Spørsmålet var da hvordan jeg skulle komme inn i rollen som intervjuer og skape den 

tilliten.  

Jeg hadde på forhånd bestemt meg for at jeg ikke ville starte direkte med intervju, etter jeg 

hadde fortalt om oppgaven og bedt dem skrive under på informert samtykke. Langt viktigere 

var det å bli litt kjent. Jeg spurte dem derfor om de syntes det var greit at vi i de to eller tre 

første møtene vi hadde ble litt bedre kjent, og at de da kunne føle på om dette var noe de had-

de lyst til og at de kunne opparbeide tillit til meg ved å bli kjent med meg.   

En av grunnene til at det er viktig å opparbeide tillit, er at uten dette, kan en risikere å ikke få 

tilstrekkelig innpass hos informantene, og dermed blir observasjonene tilsvarende overflatis-

ke. Men selv om en oppnår tillit, kan en oppleve at tilliten er sårbar gjennom hele forskings-

arbeidet. Spesielt kan dette være et faktum i den tiden en er i ferd med å avslutte sitt skrivear-

beid. Informanten kan undres hva som står skrevet om dem. Det er derfor viktig å gi informa-

sjon om hele prosessen en masteroppgave medfører. For meg var det viktig å tilby informan-

tene å lese det som omhandler dem, slik at de kunne rette på eventuelle feil før den endelige 

masteroppgaven foreligger (Fangen 2010:61).   

Flere av mine informanter har lest gjennom det som omhandler dem, for å godkjenne dette. 

Andre igjen ville heller at jeg leste opp for dem det jeg hadde skrevet, og godkjente dette. 
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Også når det gjelder intervjuene med personer fra det offentlige og frivillige organisasjoner, 

har de lest gjennom intervjuene og godkjent disse. 

2.5.3 Lojalitet 

I denne oppgaven skal jeg foruten å intervjue ungdom også intervjue personer fra frivillige 

organisasjoner, samt personer fra barnehage, skole og politi. Jeg så da viktigheten av å sette 

meg ned og tenke på lojaliteten i dette arbeidet. Ungdommen er ofte såre og motvillige mot 

nettopp sistnevnte personer, som de føler ikke har sett dem i en situasjon hvor ungdommen 

virkelig trengte å bli hørt og sett. Jeg ville at lojaliteten min skal ligge først og fremst hos 

ungdommen, og ville ikke bli sett på som en person som jobbet for hverken de frivillige orga-

nisasjonene, barnevern, psykiatri eller politi. 

I et feltarbeid kan en lett bli oppfattet som part på vegne av sine forskingssubjekter ifølge 

Fangen (2010). Men et feltarbeid kan allikevel sjelden reduseres til et spørsmål om hvilken 

side en er på. En kan være tro mot den tilliten en har opparbeidet seg hos informantene og 

samtidig ha et kritisk syn på det som blir presentert for en under et intervju. Det handler ikke 

om «Enten er du med oss, eller så er du mot oss» (Fangen 2010:166).  

I mitt tilfelle som intervjuer handlet det ikke om hvilken side jeg skulle stille meg på. Det som 

er viktig er å tro på det informantene mine forteller. Historiene de deler kan være av en karak-

ter som kan vær vanskelig å forholde seg til, og en stiller seg spørsmål om kan dette være 

sant.  Etter hvert som jeg så likhetstrekk i volden som er utført mot mine informanter, klarte 

jeg mer å ta til meg at slike voldsepisoder faktisk var reelle. 

2.6 Elementer som skiller informant og meg   

2.6.1 Alder 

Hva alder angår var det spesielt i gruppe to jeg undret meg på hvordan min for så vidt høye 

alder ville spille noen rolle siden jeg skulle intervjue ungdom fra nitten til tjuefem år, med 

unntak av en informant som var passert tretti år. 

Fangen (2010) skriver at E. Goffman har påpekt at ” fordelen med å være ung når en er i et 

feltarbeid, er at det kan virke rimelig at en ung person vandrer rundt i halvsvime og funderer 

over hva de andre holder på med. Men med en gang forskeren blir eldre, kan en oppleve at de 

en studerer, forventer at en er mere seriøs enn en ung forsker, og derfor stiller mer kritiske 

krav til det å være ute i felten” (Fangen 2010:147).  
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Spørsmålet er hvilket felt en beveger seg ut i for å forske. I mitt arbeid kan nok det å være 

godt voksen være en fordel. Personlig tror jeg det gav en tryggere situasjon enn om jeg skulle 

være rundt deres alder, til tross for ungdommenes negative erfaringer med voksne. 

2.6.2 Kjønn 

Kjønnsforskjell mellom forsker og informant kan også spille en rolle. Som eksempel kan her 

nevnes A Prieur sitt arbeid med meksikanske transvestitter, hvor hun var en moden kvinne 

som kom inn i forskerrollen. Her opplevde hun å bli dratt inn i rollen som tante, som en sam-

talepartner og veileder, noe som igjen kan kreve store forventninger en i et for så vidt kort 

arbeid ikke kan innfri.  

Det kan også i flere tilfeller være enklere for en kvinne enn en mann å få innpass i enkelte 

miljøer (Fangen 2010:156). Ser jeg på mitt eget arbeid, mener jeg det er en fordel at jeg er 

kvinne. Flere av mine informanter, spesielt de unge kvinnene, gir tydelig uttrykk for at de 

ikke stoler på menn på grunn av deres opplevelser i barndommen, hvor far er den som har 

utøvd volden i hjemmet.  

Mine informanter er både unge kvinner og menn, noe jeg synes er viktig. En jevn kjønnsfor-

deling kan vise om jenter og gutter utsettes for ulik type vold som barn. Jeg vurderte altså i 

forkant av intervjuene at jeg hadde en fordel med å være godt voksen, dame og selv mamma. 

2.7 Etiske overveielser  

Allerede tidlig i oppgaven kom den største utfordringen. Etter å ha innhentet informert sam-

tykke, begynte den ene informanten å ringe meg til alle døgnets tider. Det var tydelig at hun 

også helst ville ha et nært venneforhold til meg, der jeg skulle være tilnærmet en omsorgsper-

son for henne. Dette var noe jeg ikke kunne oppfylle, og måtte på en forsiktig måte fortelle 

henne hvordan mitt opplegg var i forhold til henne som en informant i min oppgave.  Jeg be-

nytter meg av Kathrine Fangen (2010) ”Deltagende observasjoner” , hvor hun tar opp distanse 

og nærhet til informanten i den perioden hun forsket i et nynazistisk miljø, og hvordan man 

kan finne aktuelle informanter. Etter å ha lest boken grundig fant jeg ut at det var jeg selv som 

måtte sette grenser for hvordan kontakten mellom informantene og meg skulle foregå. Det var 

også viktig å presisere at jeg kun var inne i deres liv en kort periode mens jeg skrev oppgaven, 

for så å trekke meg tilbake i skrivearbeid, men også videre som yrkesaktiv. 

Jeg så for meg forskjellige løsninger på hvordan jeg kunne få informanter, men bestemte meg 

for at i første omgang var det viktig å innhente tips og råd fra andre som hadde forsket på det-
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te feltet for å konsentrere meg om temaet og kanskje også få en eller flere problemstillinger på 

plass, før jeg gikk videre til å finne aktuelle informanter som hadde vært utsatt for skjult vold 

i nære relasjoner, og så å finne en egnet intervju- eller samtaleform. Kanskje var jeg både for 

ivrig i å finne informanter og for «umoden» i akkurat dette feltet på dette tidspunkt.  

Etter hvert som jeg har arbeidet med oppgaven, har jeg også måttet forholde meg til flere 

etiske overveielser. Spesielt har dette vært aktuelt i mitt arbeid med ungdommene jeg har in-

tervjuet. Thagaard (2009) tar opp de etiske dilemmaene som kan oppstå der hvor det er direk-

te kontakt mellom den som intervjuer og informant. De valgene forskeren tar i løpet av forsk-

ningsprosessen, kan få konsekvenser for de personer det blir forsket på. Derfor er det også 

viktig å få frem de de etiske aspektene som er knyttet til hele forskningsprosessen, ikke bare 

til intervjuene. Her kan det også oppstå dilemmaer i forbindelse med innsamling av data, når 

de forskjellige analysemetodene skal presenteres (Thagaard 2009:23). 

Videre vil jeg her ta for meg andre etiske overveielser jeg har gjort i løpet av min masteropp-

gave. 

2.7.1 Hvordan behandle personopplysninger  

Etter å ha bestemt meg for hvilket tema jeg ville skrive om og hvilke foreløpige problemstil-

linger jeg ville ta opp, skrev jeg en prosjektbeskrivelse. Dette ble meldt inn til NSD (Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste), hvor jeg også vedla mitt forslag til informert samtykke 

og intervjuguide.  

Personvernombudet vurderte prosjektet og fant da at behandlingen av personopplysningene er 

meldepliktige i henhold til personopplysningsloven § 31, og at behandlingen tilfredsstiller 

kravene i personopplysningsloven.    

Personopplysninger er opplysninger som enten direkte eller indirekte kan knyttes til enkelt-

personer, noe som er tilfelle i min oppgave. Videre har jeg anonymisert alle mine informanter 

med fiktive navn, og jeg nevner ikke konkrete steder i landet de kommer fra. Jeg velger å ikke 

navngi stiftelsen jeg skriver om. Selv om denne består av mange ungdommer, ville det allike-

vel ved enkle tastetrykk på pc være mulig å finne frem til mine informanter dersom navnet på 

denne ble oppgitt. Jeg har også valgt å ikke oppgi hvilke krisesenter og politi jeg har vært i 

kontakt med. 
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2.7.2 Informert samtykke 

Etter å ha snakket med mine informanter i alle grupper jeg har intervjuet, har jeg sendt disse 

et informert samtykke hvor jeg har fortalt om oppgaven min. Jeg har så langt det lot seg gjøre 

også tatt de informerte samtykkene ut i papirform, slik at mine informanter fra frivillige orga-

nisasjoner og det offentlige har kunnet signere. Når det gjelder informanter som har vært ut-

satt for vold, har også disse fått informert samtykke, men de signerer ikke med navn. 

I et informasjonsskriv vil opplysninger om masteroppgaven være noe forkortet, men jeg har 

gitt all den informasjon som har betydning i dette informasjonsskrivet.  

Det viktigste for meg i dette informasjonsskrivet har vært å informere om at alle opplysninger 

som blir gitt meg vil bli behandlet konfidensielt. Dette gjelder barnehage, skole, politi, krise-

senter og frivillige organisasjoner. Når det gjelder informanter som har opplevd vold i nære 

relasjoner, har det derimot vært viktig å informere om at alle opplysninger vil bli behandlet 

med full anonymitet.  

Personene har blitt fortalt i dette skrivet at det er frivillig å delta og at de på et hvilket som 

helst tidspunkt kan trekke seg. Dersom det hadde blitt vanskelig for personene med lange in-

tervjuer, ville dette bli tatt hensyn til og det ville bli brukt lenger tid på intervjudelen. 

 Det er også her viktig å ta hensyn til at disse ikke skal presses på noen måte hva opplysninger 

angår. (Brymann 2011) 

Jeg har også etter at de har lest skrivet spurt om de har noen spørsmål i forbindelse med dette, 

og har så godt det lar seg gjøre fortalt mere om hva oppgaven går ut på.  

2.8 Informantenes opplevelse av møtet med meg  

Kathrine Fangen skriver at på samme måte som feltarbeidet kan lede en inn i ulike roller i 

ulike situasjoner, kan det oppstå en uklarhet i hva forskerens rolle egentlig er. Situasjoner som 

skaper uklarhet om forskerrollen kan både oppleves ubehagelige og skape konflikter, samt at 

det kan være vanskeligere å få den kunnskapen en er ute etter (Fangen 2010:87). 

I intervju med ungdommene var det viktig for meg å tenke over nettopp spørsmålet om hvil-

ken rolle jeg selv tar på meg, eller hvilken rolle de tilskrev meg.  
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2.8.1 Lytterrollen  

I en intervjusituasjon hvor det blir tatt opp temaer som omhandler barn og de traumene de har 

vært utsatt for, kan det ofte være vanskelig å forholde seg til historiene de forteller. Ikke fordi 

en ikke tror på det de forteller, men fordi en aldri kan bli profesjonell nok til å ikke la slike 

historier påvirke en. Ved flere anledninger har jeg blitt preget av det de forteller, og jeg har 

måttet bite meg selv hardt i kinnet for å ikke komme med kommentarer, men vente til de er 

ferdig med å fortelle før jeg stiller spørsmål om det jeg lot være å kommentere. Selv om mø-

tene kan være svært emosjonelle, mener jeg det er viktig å la informantene få fortelle sine 

historier på en måte de selv ønsker, og dermed innta rollen som lytter.  

Thagaard (2009) skriver at en lyttende holdning innebærer at oppmerksomheten er fullt og 

helt rettet mot informanten, hvor forskeren viser interesse ved å engasjere seg og gi respons til 

informantens fortelling. En bør lytte med «åpent sinn». 

Mitt møte med informantene vil være i forbindelse med at jeg skriver en masteroppgave og 

det derfor er viktig å innta en lyttende rolle for å få mest mulig innlevelse.  

2.8.2 Vise omsorg  

Ingen av mine informanter har noen gang bedt meg om hjelp hverken til å oppsøke kontorer 

eller videreformidle sine historier. Jeg tror grunnen til dette er at jeg hele tiden har vært helt 

klar på hvordan min rolle overfor dem i dette arbeidet skal være.  

Jeg føler at lytterrollen har vært den viktigste i denne oppgaven. Allikevel har det også blitt 

naturlig gjennom mitt arbeid at vi har snakket om hverdagslige ting. For ungdommer som blir 

intervjuet om et så sårbart tema som her, er det viktig at det også er rom for at de får snakke 

om ting som ikke bare dreier seg om denne oppgaven.  

Det har også hendt at jeg har fått sms eller telefon om at de har noe viktig å tilføye intervjuet. 

Som regel har det vært ting som har vært fint å få med i oppgaven, men det har også noen 

ganger vært fordi de egentlig har lyst å slå av en prat. Jeg har stilt meg positiv til disse samta-

lene, og spurt om det er greit at vi møtes for å snakke om den informasjonen de ønsker å gi 

meg, noe mine informanter alltid har gitt uttrykk for er greit . Jeg har også fått flere henven-

delser fra informantene mine om bøker jeg bør lese, noe jeg har sett på som positivt.  
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DEL 2. Unges opplevelse av å leve med vold i barndommen  

3  Unges erfaring med vold 

Jeg vil i dette kapittelet drøfte hvordan unge mennesker jeg har intervjuet opplever å vokse 

opp i et hjem hvor de blir utsatt for fysisk og psykisk vold, samt omsorgssvikt. Jeg vil 

beskrive hvordan hjemmet deres blir omgjort til en lukket gruppe, hvor barna lever i en 

uforutsigbar hverdag. Jeg vil se dette i lys av diskusjonen om tette og løse samfunn, jf. 

Christie (1982) og Yngve Hammerlin (2011) sin artikkel ”Om barn i Norge, vold og traumer”.  

Det er ikke bare slag og spark informantene har blitt utsatt for, men det som går igjen blant 

flere som forteller sine historier er «det begynte» med vonde ord, før det så bygget seg opp til 

slag og spark. Også i en mors historie, som jeg vil komme tilbake til i et senere kapittel, kan 

vi se hvordan hennes frustrasjon gjorde at hun sa nedvurderende og stygge ord til barna.  

En informant forteller at det vondeste i hjemmet hennes var omsorgssvikten hun var utsatt for, 

deretter alle de vonde ordene og nedvurderingene moren kom med. Fortsatt tenker hun på om 

hun er så stygg og dum som moren fortalte at hun var, og tilføyer at hun ikke har fått 

bekreftelse på noe annet av noen andre.  

Når det gjelder opplevelse av vold er vel ingen mere eksperter og kan forklare bedre enn de 

voldsutsatte selv. Jeg mener det er et vesentlig poeng at ofre som har vært utsatt for skjult 

vold får komme fram og fortelle sine historier.  Jeg vil derfor presentere fem av mine 

informanter og deres historier om hvordan de opplever både volden og omsorgssvikten de var 

utsatt for i sine hjem.  Av mine informanter er det spesielt noen som beskriver vold og 

omsorgssvikt i hjemmet godt. De øvrige informanter vil jeg komme tilbake til i senere 

kapitler, der deres historier hører bedre hjemme.  

 

3.1 Fem fortellinger om vold og omsorgssvikt 

«Slag og spark var vondt, men det brant seg i alle fall ikke inn i hjerne og hjerte.» 

3.1.1 Maria 

Maria, en ung kvinne på tjue år, forteller fra sin barndom: 

Når jeg kom til denne verden var jeg så, liten, skjør og uvitende, med en forventning 

om å få nærhet og omsorg, noe alle barn forventer. 4100 gram tung og et hode fylt av 

svart hår, viste 2 stolte foreldre frem sin nyfødte datter. Men denne dagen var også 
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starten på et mareritt de fleste ikke klarer å se for seg. Det var starten på mange år med 

smerte, usikkerhet, utrygghet, sinne og tårer.  

Hun husker lite fra de aller første årene sine, men sier at noen glimt har brent seg fast i 

hukommelsen hennes. Det aller første hun husker er fra da hun var i 4-årsalderen:” Min egen 

mamma prøvde å kvele meg, og når jeg var 5 år så jeg mamma slå pappa i hode med en 

stekepanne slik at han datt i gulvet. Dette fordi han var full som vanlig”.   

Maria beskriver videre hvordan hun opplever de følgende år, som for henne var fulle av vonde 

minner. Maria oppfatter sin mor som en som ikke klarer å passe på barnet sitt, og det verste av 

alt: Hun klarte ikke å elske sitt barn, i alle fall klarte hun ikke å vise det. Minnene som også er 

brent fast er en sjanglende full pappa som detter i veikanten. Ofte var hun vitne til at moren 

ble slått av faren, og like ofte det omvendte. Knusing av gjenstander og kjeftende mor eller 

far. Hun gikk alltid på tå hev så ikke faren skulle bli sinna på henne. Den minste ting kunne få 

ham veldig sint og det var helst noe hun ville unngå.” Tenk å være redd sin egen pappa? å ha 

en mor som ikke brydde seg om meg”. ( Intervju med Maria 2014). 

Maria har gitt meg et dikt jeg her vil referere, som forteller om en barndom full av vonde 

minner: 

Et lite barn som kryper inn i seg selv. Liten, redd og skjør ble det et offer for pappa 

sine slag og vonde ord. Et lite barn som ikke en gang hadde fått begynt på livet, før 

noen rev det ut av hendene på det. Lite, uskyldig og forsvarsløst ligger det der og 

tenker "er det snart over?" Kroppen ligger der, slapp og livløs- sjelen har dratt langt 

langt avsted, og kommer ikke tilbake før den lille kroppen har fått fred. Imellom tiden 

har hjernen laget en annen personlighet som tar over (Sitat Maria 2014) 

3.1.2 Stine  

Stine er en kvinne som nettopp har fylt nitten år. Hun er ett av de barna hvor det aldri ble 

fattet noen mistanke til at det foregikk vold i hjemmet. Til tross for psykisk og fysisk vold i 

hjemmet er det på tidspunktet hvor intervjuet ble foretatt, kun noen måneder siden hun flyttet 

hjemmefra. Det siste hun fikk høre fra sine foreldre var at hun ikke skulle vise seg i det huset 

mer. Stine forteller at hun ikke klarer å ta seg nær av disse ordene, men i stedet føler en god 

følelse av endelig å bli fri fra ”helveteshuset”, som hun kaller det. 

Stine er svært opptatt av dikt, og vil gjerne at diktet til Arnulf Øverland (1937) «Du må ikke 
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sove» skal brukes sammen med intervjuene. Selv tenker jeg dette er et dikt som viser hvordan 

vi tar avstand for enkelte situasjoner, og hvor lite det hjelper i etterkant at vi ikke sa fra. Diktet 

vil bli sitert flere steder i forbindelse med intervju av Stine. ”Det er ofte ting som setter mer 

spor i hukommelsen enn andre ting. Når jeg tenker meg om er det vel det at ingen var glad i 

meg som er vondest å tenke på. Men jeg har også mange mareritt om fysisk vold som skjedde 

hjemme hos oss”. 

Hun forteller at i hennes lille familie som består av far, mor, farmor, en søster, en bror og 

henne selv, har det alltid eksistert fysisk vold og de groveste ord i heimen. Ord som «jævel», 

«satans hore» og «forpulte drittsekk» var helt vanlige ord for henne, og egentlig lukket hun 

ørene litt når de voksne brølte disse ordene til hverandre. Også hun fikk høre at hun var en 

horeunge, og sier at det liksom ble en vane etter hvert. 

Slag med belte, dytting ned trapper og brenning med sigarett var også vanlig i familien den 

tiden hun bodde hjemme. ”Jeg kjenner jeg ikke klarer å glemme disse hendelsene, spesielt 

ikke når jeg ser arr på kroppen min og tenker, det var den gangen faren min var forbanna og 

tok og køya røyken i armen min”. Stine synes det er vanskelig å fortelle en spesiell episode, 

for det var så mange, men det er en hun tenker mye på ennå. 

Stine tror hun må ha vært 5 år. Hun husker at hun skulle begynne på skolen, men at 

skolestarten ble utsatt fordi familien flyttet til en annen kant av landet. 

Hun våknet av at noe ble knust, og hørte moren skrike til faren ” Du er en forpult drittsekk 

som faen ikke gadd hjelpe meg å pakke”. Også farmoren støttet moren verbalt. 

Hun turte ikke gå og se hva som skjedde, men var så redd at hun tisset i sengen. For Stine 

føltes det som hun lå der i evigheter, knuget seg til bamsen sin og ba til Gud om at det ikke 

måtte «bli blod». Det ordet betydde at enten hadde faren slått noen så det var blod overalt, 

eller moren hadde slått spesielt søsknene så blodet sprutet.  

Farmoren kom inn på rommet og sa at barna fikk være med å hjelpe og pakke, men Stine turte 

ikke si et ord. Stine visste at om hun så at hun hadde tisset på seg, ble det bråk. Farmoren kom 

bort til sengen og dro av Stine dyna. Hun ble rasende da hun så den våte flekken i sengen. 

”Neste gang, sa hun … Da skal jeg trykke trynet ditt ned i det pisset”. Stine forteller at hun 

skalv og var våt og kald. 

De gangene farmor passet på meg var et reint helvete, hun brukte vold som var så 
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grusomt vond. Som en gang hun tok fingrene sine inn i munnen min, liksom oppe på 

tannkjøttet. Hun knep til alt hun kunne, så jeg kjente jeg fikk vondt langt oppe i hodet. 

Jeg fikk store sår i munnen, og det var grusomt å spise noe. Andre ganger lugget hun 

meg så jeg liksom følte at hårbunnen løsnet fra skallen.  

En gang var faren skikkelig sint, egentlig visste hun ikke hvorfor. Stine husker at hun satt på 

gulvet i stuen og tegnet. Han kom bort til henne og brølte ” få opp det jævla rotet”, så tok 

røyken han hadde tent på og stumpet denne mot hånden til Stine. 

Søsknene mine fikk også masse slag og spark, men de løp alltid vekk. Jeg var liksom 

Askepott jeg, og var den ungen som ikke var ønsket, jeg var også den som aldri klarte 

å løpe vekk, kanskje fordi jeg var minst? Når jeg fylte 18 flyttet til en gutt jeg nettopp 

hadde møtt.  

Nå, flere år etter hendelsene har jeg jobbet med meg selv i terapi, blir jeg mange gang-

er slått ut av følelsen av maktesløshet ... Hvordan kan folk være så onde? Vold mot et 

så lite og uskyldig barn. Hvorfor ville de meg så vondt? Hvorfor mente de at jeg ikke 

var verdt noen ting og at de eide meg? 

Hvorfor var det ingen som SÅ at jeg hadde det så jævlig? Eller var det slik at mange så 

«noe», at de «hadde en dårlig magefølelse», men ikke maktet å gå videre med saken? 

For det har vært nok av «signaler» på at noe var alvorlig galt. Mine sykehuspapirer 

forteller en historie om ei lita jente som flere ganger holdte på å dø. Ikke en kort og 

brutal død, men en sakte seigpining av et ungt liv. Alle syreforgiftningene, der den lille 

kroppen vred seg i smerte, med innsunkne øyne. Og hva med alle de gangene jeg enten 

var alt for undervektig, eller det helt motsatte? Hvorfor var det ingen som reagerte på 

det? At jeg stoppet opp i utviklingen, både kroppslig og mentalt gjør meg kvalm bare 

jeg tenker på det. 

De som skulle ha gitt meg all den omsorgen og kjærligheten et lite barn skulle fått, 

gjorde ikke det. De gav meg sitt eget sinne og hat på en så rå og grusom måte at den 

ikke kan omtales som menneskelig. Og de var ikke bare en, de var flere både kvinner 

og menn. De fikk meg til å tenke at det var min feil ... at jeg var feil. Så hva skulle da 

ei lita forvirret jente gjøre? Jeg måtte «flykte» for å overleve. Jeg måtte «glemme». Jeg 

gjorde alt for å få deres kjærlighet og det visste de så inderlig godt. Jeg bar deres skyld 
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og skam som om det var deres egne. Jeg vendte det inn mot meg selv, ikke ut mot 

andre slik som de gjorde. Allikevel fikk jeg høre gang på gang hvor «slem», «ond» og 

«vanskelig» jeg var. 

«Jeg roper med siste pust av min stemme; Du har ikke lov til å gå der å glemme» (Arnulf 

Øverland 1937) 

Ei lita jente som er meg ligger på gulvet og blir sparket, slått med hender og belte. Jeg 

blir om og om igjen kalt en horeunge og at det er min feil at de må forgripe seg på 

meg. Jeg har vært uskikkelig, sier jeg dette til noen truer de med å drepe meg. Så fort-

setter overgrepene om og om igjen. 

Kjære, vene, jeg var jo bare 3-4 år og er helt uten skyld i det som skjer… Men det 

visste jeg ikke da, for jeg var bare et barn. Og hvilken kamp det er, det måtte stole fullt 

og helt på at det er trygt å fortelle.  

Jeg sto der, så ensom og alene med min egen smerte.. skjønner ikke hvorfor jeg bare 

gjør feil hele tiden? Jeg prøvde og prøvde, slik at de skal bli fornøyde med meg, men 

de blir aldri det.  

På skolen slet jeg, klarer ikke å konsentrere meg. Jeg skjønte ikke hvorfor, men det jeg 

lærte ble bare borte. Jeg prøver virkelig, men det endte bare opp med å få enda mere 

kjeft. Ikke nok med det, da en av overgriperne fikk kjennskap til dette, setter han seg 

sammen med meg for å overvåke leksene. Det hjelper jo ikke i det hele tatt, for jeg ble 

bare enda mer usikker og redd. Jeg vet hva som ventet, jeg må sitte der uten å få gå på 

do eller spise. Og selv om jeg strevde og fortsatt ikke klarte leksene, ble det brukt som 

«unnskyldning» til enda nye overgrep.     (Sitat Stine november 2014)  

«Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig. Hva er det du 

vil meg»? (Arnulf Øverland 1937) 

Stine forteller at det å «våkne opp» fra så mange år med psykisk og fysisk terror og overgrep 

er både vondt og vanskelig. 

 Så er det allikevel noe som alltid har ligget der under overflaten. noe jeg ikke har 

kunnet sette ord på, noe som har sittet i hele kroppen. Det har tatt meg flere års kamp 
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med mye sorg og smerte før jeg nå endelig føler jeg virkelig EIER min historie. Det er 

meg Stine som har overlevd alle disse årene med overgrep og det er jeg som i dag står 

her og kan fortelle min historie. 

Det er ikke alltid foreldrene som utøver vold. Som i Stine sitt tilfelle, der vi ser at farmor er 

delaktig i voldshandlinger som blir utført. I en annen av intervjupersonene sitt tilfelle, Silje, er 

det broren som utøver vold mens mor stiller seg på sidelinjen og lar ham utøve denne volden 

mot søsteren.  

 I dette intervjuet ser vi at også temaer som ønske om å bli sett, ensomhet, smerte og skam blir 

tatt opp. Jeg har valgt å ta hele intervjuet under ett, da dette gir en større forståelse av smerten 

Stine opplever. Jeg vil omtale ønske om å bli sett og skam også i senere kapitler. 

3.1.3 Silje 

Silje er en kvinne på tjuefem år som har bodd alene med mor og bror. Selv mener hun at 

broren ble styrt av moren til de voldshandlingene som ble utført.   

Det var egentlig et helvete å vokse opp med de to der. Broren min støttet alltid moren 

min, og de gangen jeg fikk juling, beordret moren min han til å gi meg juling, hun selv 

sto bare der og så på. 

Jeg var en vilter liten jente som egentlig forvandlet meg til en veldig stille, redd jente. 

Jeg visste jo liksom aldri når jeg hadde gjort noe galt, eller hva tid moren min mente 

ting var galt. Hun var i skikkelig berg-og-dalbanehumør nemlig, av og til var ting greit 

og andre ganger ikke. Jeg husker jeg bannet masse, det hadde jeg jo lært på skolen. 

Moren min tok fatt i meg og stappet et såpestykke inn i munnen min og holdt det der 

lenge. Jeg følte det skummet av kjeften min i flere dager etterpå. Banning var nemlig 

ikke tillatt i menigheten og skulle straffes. Menigheten ja, der gikk vi ofte. Da var hun 

så smørblid og fortalte hele tiden om den flotte sønnen som hjalp henne med alt. Jeg 

var liksom bare en sånn usynlig kladd som ikke var der.  

Veldig viktig var det og at jeg spiste den maten jeg fikk, men var det en ting jeg ikke 

orket smaken på, så var det fiskepudding. Jeg husker jeg bare satt der og pirket i 

maten. Moren min ble rasende, kom bort og tok fatt i tungen min og vrei den, og 

kommanderte meg til å spise opp maten.  

Jeg husker jeg puttet maten inn i munnen som allerede gjorde veldig vondt og svelget 
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det helt. 

Broren min syntes det var veldig morsomt å spenne ben på meg, spesielt når jeg skulle 

gå ned trappen. Moren min så dette flere ganger, men reagerte ikke på det. 

En annen ting broren min syntes var morsomt var å skremme meg. Jeg var livredd for 

snegler, for broren min hadde fortalt de kunne bite og suge seg fast i huden og krype 

inn i blodårene. Av den grunn ble jeg livredd disse krypene. Broren min plasserte 

sneglene rett utenfor trappen, så om jeg skulle ut, turte jeg ikke gå ut hoveddøren, men 

snek meg ut et vindu på andre siden av huset. Hvis moren eller broren min så det, ble 

de rasende, og slang meg opp på et rom.  

En dag tok broren min inn en å snegle og la på gulvet. Jeg kjente angsten i hele 

kroppen og løp på rommet mitt, fra stuen hørte jeg moren og broren min le og si at jeg 

var så dum at jeg burde faktisk få betalt for det.  

3.1.4 Stian 

Stian er en ung gutt på 19 år. Han har vokst opp med far, mor og søster på en liten plass i 

Norge hvor alle kjente alle og en skulle tro miljøet fanget opp vold som foregikk i et hjem. I 

Stian kan sitt tilfelle vi se hvordan det kan være for et barn å vokse opp i en lukket familie, 

eller totalitær familie, som jeg vil omtale i kapittel 4. 

Stian forteller:  

Jeg var rundt sju år. Pappa kom hjem fra jobb og vi merket at det var en dag han var 

sint. Mamma som inntil pappa kom hadde stått på kjøkkenet og smånynnet og virket 

så varm og god, stivnet til når hun hørte han låste seg inn i huset. Det var noe med at 

vi alltid gjenkjente de forskjellige lyder når han kom hjem og kunne da merke om han 

var sint eller blid. 

Han rev opp døren, smalt den kraftig igjen, for så å ta ut dørklinken. Videre marsjerte 

han bort til vinduene og dro ned persiennene med en kraft så disse holdt på å falle helt 

av. 

Han snudde seg brått og kikket på middagen som sto ferdig på bordet. Rasende var 

han, fordi dette var tredje dagen han måtte spise kjøttkaker.  

Min søster, som han tross alt hørte litt på, grep inn og sa at det var vel ikke så farlig 
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om vi hadde rester til middag, vi hadde jo ikke så mye penger.  

Han reiste seg opp tok, tak i mamma og spurte om det var hun som hadde fortalt oss 

unger at vi ikke hadde penger. Vi prøvde fortvilet å fortelle at ingen hadde sagt noe om 

økonomien. Men pappa hørte ikke på oss i det hele tatt, det var akkurat som vi ikke var 

i rommet. Han overså oss totalt og gikk rett bort til mamma og gav henne et slag så 

blodet rant. Jeg løp og stilte meg mellom, men det forhindret ikke pappa å hamre løs 

videre på mamma. Han raste og fortalte henne hvilken hore hun var, og om det ikke 

hadde vært for henne og at hun hadde fått oss jævla retard unger, så hadde han hatt et 

jævla mye bedre liv, og slapp å jobbe seg ihjel og hadde sluppet å spist den 

søppelmaten mamma serverte. Søstera mi som ellers turte si imot han, begynte å grine. 

Pappa tok fatt i både meg og henne. Holdt oss hardt inn til veggen og fortalte oss at om 

vi ikke holdt kjeft med en gang, skulle han virkelig gi oss noe å grine av. Det ble helt 

rolig i rommet, vi satt helt rolig, livredde for neste utbrudd. 

Pappa gikk bort til et skap, og satte vinflaska foran munnen. Gikk deretter bort til 

vinduet og dro opp persiennene, før han etter en stund satte dørklinken på igjen.  

For oss var det med å ta ut dørklinker, dra for persienner, ja flere andre sånne låseting, 

helt vanlig. Han lukket oss liksom inn i en boks, hvor han var kongen og vi andre ikke 

eksisterte til annet enn å bli hamra løs på eller høre på alle de drit tingene som kom ut 

av kjeften hans” (Intervju Stian september 2014) 

3.1.5 Milla 

Hun forteller om en far som har alkoholproblemer og som slo henne når han hadde drukket 

alkohol, men han kunne også slå i periodene han var edru. 

De slagene jeg fikk når pappa hadde drukket var det bedre de slagene som kom når 

han var edru, for da var det en på tryne også ferdig med det, og ikke synes jeg at 

slagene så veldig harde heller. Når han var edru, brukte han alltid vold som gjorde 

skikkelig vondt. Når pappa var edru slo han sånn at jeg ikke fikk merker. Jeg tror 

faktisk han gjorde det for at ingen skulle se at jeg hadde merke.  

Jeg husker en gang han sa jeg motsa han, han tok fingrene sine inn i munnen min der 

oppe med tannkjøttet veit du. Han klemte skikkelig til, så tårene bare spratt i ”tryne” 

mitt. Noen dager etterpå fikk jeg sånn hvite prikker der som gjorde skikkelig vondt når 



35 

 

jeg spiste. 

Andre ganger spente han meg nedentil der med tissen vet du, eller bokset meg i magen 

så jeg ikke fikk puste nesten. 

En gang tok han og dro meg etter håret så jeg følte hele hue løsna. Han sto der med 

masse av håret mitt i hendene sine. 

En gang slo han til meg sånn at jeg sprakk leppa, jeg fikk skikkelig hoven leppe og 

silblødde. Jeg så han ble redd og ba meg tørke det blodet i en jævla fart, sånn at ingen 

så det. 

Hvordan volden skjules ved å utsette barna for vold på plasser som ikke er lett synlig, vil jeg 

komme tilbake til senere i kapittel 4. 

Jeg har presentert fem av flere informanters historie om hvordan de opplevde å være utsatt for 

fysisk, psykisk vold og omsorgssvikt. Noe jeg merker meg som går igjen når informantene 

fortelle sine historier, er den volden som blir utøvd mot munnen, ved å stikke fingrene inn i 

munnen, og det å dra barnet etter håret. Lignende beskrivelser kan en finne blant annet i 

Mogens Møller (2000)” I fars vold”, Sigrid Beate Edvardsen (2013)” Pappas prinsesse”, 

Gangdal (2011)” Jeg tenker du skjønner det sjøl” og Trine Pettersen (2012) ”Lyspunktet”. 

Mangel på nærhet er et stort savn de har båret på i alle år, og som for flere av mine 

informanter har skapt bitterhet. Flere av mine informanter har aldri opplevd å kunne sitte trygt 

på et fang, få en klem eller bli trøstet. Flere føler det å ikke få trøst og omsorg av den ene 

forelderen, kan være vondere enn slagene fra den andre forelderen. 

Jeg er klar over at jeg her har videreformidlet ”brutale” handlinger, men dette er momenter 

mine informanter også trekker fram og som har satt spor i deres liv. 

 Senere vil oppgaven omhandle hvordan de ulike krenkelsene de har vært utsatt for har hatt 

betydning i livene deres, og hvordan de bærer sine historier med seg i sine voksne liv.  

4 Ulike former for vold  

 Begrepet vold kan variere over tid, alt etter om en tillegger dette et juridisk, sosiologisk, 

psykologisk eller helsemessig og samfunnsmessig perspektiv.   

Hedda Giertsen (2007: 178-179) skriver at ” Kriminologi refererer til at begrepet vold er vidt 
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og vagt, og at det ikke finnes noen absolutt feil eller riktig definisjon av vold, men heller mer 

eller mer rimelige definisjoner ut fra vårt daglige språkbruk. Allikevel sitter en igjen med 

noen ord som går igjen i lovens forstand og ved å lese kriminalstatistikk ” Dette er forbrytelse 

mot liv, legeme og helbred ” 

Ved å ta utgangspunkt i Giertsen (2007) finnes det flere måter å beskrive volden på. Det første 

er å gå inn i kriminalstatistikken og se hvordan de omtaler voldsforbrytelser, hvor en da må se 

hva lovene eller jussen betegner som vold, for så å bevege seg videre til et 

samfunnsperspektiv og se hvilke følger volden som blir utøvet gir. 

Yngve Hammerlin og Ragnar Kristoffersen (2001) viser i sin rapport om «Vold og trusler i 

kriminalomsorgen» til hvordan vold og trusler i ulike fag og skoleretninger blir definert 

forskjellig. Vanligvis tas det utgangspunkt kun i fysisk og psykisk vold. Dette er to uklare 

begreper i måten vi ser disse ofte blir anvendt. Videre hevdes det i rapporten at begrepet vold 

bør gjøres videre, og at en bør relatere voldsforståelse til flere voldsformer. Samtidig bør en 

også snakke om vold i et videre faglig perspektiv (Hammerlin/Kristoffersen (2001:19). 

I voldsforskning kan en skille mellom personorienterte og situasjonsorientere teorier, hevder 

Yngve Hammerlin og Ragnar Kristoffersen (2001). Videre skiller de mellom deterministiske 

og interdeterministiske voldsteorier.. Jeg vil her gi en kort forklaring av disse uttrykkene. 

Personorientert teori tar utgangspunkt i særtrekk ved individet, mens den situasjonsorienterte 

mer forklarer volden ut fra situasjonen volden oppstår i (Hammerlin/Kristoffersen 2001:19). 

Senere i denne oppgaven vil en kunne lese episoder der situasjonene har vært slik at barnet er 

blitt utsatt for vold, som for eksempel en liten bemerkning fra barnet som har gjort at far 

reagerer kraftig og utøver vold. 

”I de deterministiske teoriene blir den enkelte voldsutøver mer eller mindre fremstilt som å 

tenke og handle robotaktig og mekanisk, som igjen er påvirket av sosiale eller miljømessige 

forhold” (Hammerlin/Kristoffersen 2001:20). 

Vi kan også se Kristin Skjørten (1994) referere til de moralske normene, normer som blir møtt 

av andre mennesker med sterke reaksjoner. Hun refererer her til kvinnemishandling, men en 

kan også se i dagens samfunn de sterke reaksjonene vi finner og den harmen det skaper når en 

leser om barn som har blitt mishandlet av sine omsorgspersoner.  
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Videre skriver Skjørten at kvinnemishandling er eksempel på en voldsform som kan ha 

forskjellige betydninger i det moralske landskapet. Selv om handlingen i seg selv er 

kriminalisert, ser vi ulike holdninger utbredt i samfunnet, fra forakt til aksept. Dette mener jeg 

også kan overføres til vold mot barn. De fleste i samfunnet vil se på dette med forakt, men 

allikevel finnes det mennesker som ser på volden som et ledd i oppdragelse og mener det må 

være lov å «ta» i sine barn. Vi kan da spørre oss hvor går grensen for det ikke tillatte. 

Christie (1982) beskriver «det tette samfunnet» som et sted der mennesker er bundet tett 

sammen, og hvor det råder gjensidighet.  Foreldre og barn ”ser og opplever hverandre som 

helheter, de liker eller misliker hverandre, de elsker eller hater hverandre. Allikevel og 

samtidig er de tett knyttet til hverandre i et varig bånd, der gjensidighet og avhengighet råder. 

Konflikter av enhver art er slik at enten må en leve med dem, eller så må en løse dem, 

konfliktene kan ikke bare forlates” (Christie 1982:6).   

Det som tydelig kommer frem i mine informanter sine fortellinger er at det er fravær av 

gjensidighet mellom foreldre og barn. Familien er bundet sammen med fysisk tetthet, men her 

slippes ingen inn. Vi kan ane et hierarki, hvor den ene eller begge av foreldrene besitter makt. 

Mine informanter lever ikke i et tett samfunn slik Nils Christie beskriver det med gjensidige 

og varige bånd, hvor de tar vare på hverandre og beskytter hverandre for farer, samt viser 

gjensidig respekt for hverandre. Derimot lever de i et så tett samfunn at det ikke er mulig for 

utenforstående å få innsyn i hva som foregår i hjemmet. Som eksempel på dette kan vi se på 

Stians historie, hvor far låser dører og trekker for gardiner før barna utsettes for vold.  Vi kan 

heller ikke spore gjensidighet i form av respekt, omtanke og kommunikasjon i historiene mine 

informanter forteller, heller det motsatte, som verbal og fysisk vold. 

På mange måter kan det virke som det nevnte mønsteret i en isolert familie er noe en finner i 

familier hvor volden får eskalere. I intervjuet med Stian som det tidligere er referert til i 3.1, 

ser vi også hvordan Stians søster prøver å forhindre voldsepisoder ved å gå mellom eller 

snakke til far. Søsteren til Stian var den personen i familien faren tross alt hørte litt på. Også 

her ser vi hvordan det er mangel på gjensidighet i forholdet mellom faren og barna. 

Sammenligner vi med det ideelle tette samfunn, hvor gjensidighet råder, mangler denne 

gjensidigheten også her. 

 Vi ser igjen brudd på gjensidighet i Hammerlin sin fortelling, hvor faren bare feide dem 

brutalt til side, helt upåvirket slo han bare videre på den personen som han denne gangen 
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hadde utpekt til offer: 

 Oppveksten og familielivet var preget av et hverdagsliv i ufrihet under despotisk 

kontroll der min far higet etter absolutt makt. Det var et overherredømme med en 

ideologi, maktlogikk og et menneskesyn der han ga seg selv rett til å bruke vold, 

undertrykke og krenke. 

 Heimen ble et avsondret sosialt rom fylt av frykt, kynisme, gru og smerte. Men det 

var også et rom der solidariteten og omsorgen gradvis vokste fram som en motkraft til 

tyranniet (Hammerlin 2011:24). 

 

4.1 Dagliglivets definisjon av vold 

Kriminalstatistikken og loven pakker inn definisjonen av vold for oss, og forteller oss i ord 

hva som er forbudt etter norsk lov. Men er det alltid slik at loven har den rette definisjonen av 

vold?  Hedda Giertsen (2007:180-181) refererer til at i undersøkelser beskrives ofte vold på 

forskjellige måter, slik at vi kan skimte både jussen og dagliglivets språk. Inntrykket av 

volden, hva volden går ut på og hvor alvorlig den fremtrer, kan være avhengig av hvilket 

språk vi benytter og hvem som definerer. Det er derfor viktig å merke seg hvilket språk en 

artikkel, et nyhetsoppslag eller en person velger å ta i bruk når en definerer volden. 

Vi kan ta utgangspunkt i at vold er slag og spark, i alle fall noe som synes på kroppen i form 

av merker eller andre kroppsskader. Men trenger volden ha synlige merker? Og hva med 

trusler: Er det vold, eller hva vil vi kalle det?  

Kristin Skjørten (1994) tolker Nils Christie dit hen i ”Hvor tett er et samfunn” at det ikke 

finnes noen riktig voldsdefinisjon, men at vurderingen av slike handlinger hviler på 

nyttebetraktninger. Der det strides om definisjonene, vil definisjonen fremme en parts 

interesse. Christie mener at definisjonen derfor bør forankres i den svakes interesse, og bør gi 

den svake part en mulighet til å bli hørt:” Voldsdefinisjonens nytteverdi bør forankres i de 

etiske verdiene” (Skjørten 1994:118). 

Jeg har i denne oppgaven valgt å definere vold ved å se på voldsforsker Yngve Hammerlin sin 

definisjon, samtidig som jeg ser på en av mine informanter sin forståelse av vold, og hvordan 

psykolog Per Isdal definerer begrepet. Det vi ser er at alle tre har samme oppfatning av hva 

vold er Allikevel går min informant lenger enn de andre i beskrivelsen av psykisk vold, ved 
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også å ta omsorgssvikt med i denne definisjonen.  

4.2 Begrepsavklaring av ulike typer vold 

Yngve Hammerlin (2011) skriver i sin artikkel om vold «Barn i Norge-rapporten Vold og 

Traumer» at mange myter preges av menneskers tenkemåter hva vold angår. Volden blir i det 

daglige ofte omtalt kun som to typer vold, den fysiske og den psykiske volden. I motsetning 

til Isdal sin definisjon av vold, mener Hammerlin at en slik voldsforståelse er altfor spinkel, 

og utvider dermed også voldsbegrepet til å innbefatte makt. Volden forutsetter dermed makt, 

men dette betyr ikke at all makt er voldelig” (Hammerlin 2011:22-23). 

Et eksempel på dette kan sees der foreldrene kan få sin «makt» igjennom til å bestemme hva 

barnet skal gjøre, uten at det dermed blir brukt vold i barneoppdragelsen. Ser vi på fysisk 

refselse som inngår i barneoppdragelse, kan en se at dette var en normal handling for noen tiår 

siden. En kan også se at forskjell på kulturer gir ulikt syn på hva som er normalt innenfor 

barneoppdragelse. Det er ikke bare fremmede kulturer som har forskjellig syn på 

barneoppdragelse, men også forskjellige kulturer i Norge. 

I definisjonen av de ulike voldsformer vil jeg ta utgangspunkt i et forskningsarbeid av 

Hammerlin (2011), og samtidig drøfte disse voldsforståelsene i lys av hva min informant 

Maria legger i de forskjellige voldsbegrepene. Jeg vil også se på volden som et sosialt 

fenomen, og vise hvordan vold og makt kan sies å være flettet inn i hverandre.  

4.2.1 Fysisk vold 

Hammerlin (2011) legger til grunn handlinger som legemsvold både med og uten gjenstander å 

slå med, og vold mot gjenstander – det vi også kaller materiell vold. Det vanligste er å se 

på legemsvold, som i dette arbeidet dreier seg om vold mot barn, som å påføre en person smerte 

eller ubehag. Det er ikke bare snakk om fysisk ubehag, men som oftest er legemsvolden også en 

psykisk og sosial belastning, og omvendt kan en si at psykisk og sosial vold også er en kroppslig 

plage. Det alvorligste tilfellet av legemsvold er drap, men også andre typer handlinger som ørefik, 

spytting, lugging og uønskede tilnærmelser hvor den personlige integritet blir krenket kan være 

eksempler på legemsvold.  ”Slike integritetskrenkelser må ikke bagatelliseres. De kan både være 

og oppleves svært voldelige – alt avhengig av situasjonen de utfoldes i, eller sett i forhold til den 

enkeltes personlige verdi- eller kulturforankring” (Hammerlin 2011:26). 

Mogens Møller (2000) viser viktigheten av handlingens intensjon i ”I fars vold”, og hvordan 

faren brukte legemsvold som middel for å hevne, presse, skremme, straffe eller disiplinere. Hans 
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fysiske overlegenhet var total. Faren hadde ikke sadistisk nytelse ved å banke løs, men han ville 

demonstrere den absolutte makten han mente å ha, ifølge Hammerlin (2011:25-26). Maria legger 

vekt på at fysisk vold er når noen gjør vonde ting mot deg, fysisk, mot kroppen din, som kan 

være lett synlig for andre. Eksempler på dette kan være slag, spark, lugging, 

klyping, brenning, pisking med belter, osv. Alt som skader deg fysisk, er fysisk vold (Intervju 

Maria 2014). 

Fysisk vold kan synes, men kan også være vold som er langt mer alvorlig og ikke synlig. 

Eksempler kan være skade på bløtdeler i kroppen og brudd på for eksempel hjerne, noe som 

er tilfelle i flere voldssaker vi har kunnet lese om (Isdal 2000:43). Eksempler på slag uten 

merker finner vi også i litteratur om vold, som for eksempel historien om Christoffer, Gangdal 

(2011) ”Jeg tenker nok du skjønner det sjøl”, hvor gutten ble mishandlet og en ikke alltid 

kunne observere synlige merker på ham. Viktig er det også at volden foregår i hjemmet, hvor 

ingen andre er til stede og ser hva som foregår, eller hører det som blir sagt. Vi kan her 

sammenligne Kristin Skjørten (1992) ”Voldsbilder i hverdagen”, hvor hun refererer til 

kvinnemishandling. Mannen kan mishandle sin kone ved å utføre vold som ikke blir synlig for 

omgivelsene. Han passer også på at handlingen foregår i hjemmet, hvor det ikke er vitner til 

stede. Jeg vil i senere kapitler gå nærmere inn på hemmeligheter og hvordan barn og foreldre 

prøver å skjule volden. 

Som eksempel på fysisk vold vil jeg også trekke fram eksempler mine informanter forteller 

om, som tidligere nevnt i kapittel 3. Stine forteller om slag med belte, dytting ned trapper og 

faren som tok røyken han hadde tent på og stumpet denne mot hånden når hun var ganske 

liten, som en straff for at hun ikke ryddet. Noe som er verdt å merke seg er hvordan barna 

også blir utsatt for vold som ikke er synlig, hos mine informanter kan se ut som vold mot 

tannkjøtt er en gjentagende handling.  

4.2.2 Materiell vold 

Hammerlin mener den materielle volden ofte blir glemt og bagatellisert. Han forklarer den 

materielle volden i sin artikkel om Barn i Norge (2011): 

Resolutt og spontant grep far ting med en innskytelse om å forsterke effekter gjennom 

ødeleggelse og støy. Harpesering er en effektiv hersketeknikk. Ting ble knust og kastet 

for å markere og sjokkere.  

Jeg kan ennå høre glass, kopper og annet knuses mot gulv og vegger; det var 
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kvalmende ubehagelig å oppleve frenesien og støyen da ting ble knust. Hvordan tror 

man dette oppleves av et barn fylt av redsel? Enkelte gjenstander ble også valgt ut med 

kynisk beregning. Det var sårt å se mor forsøke å reparere ting som betydde mye for 

henne. Oppryddingen ble foretatt i ettertenksom fortvilelse (Hammerlin 2011:27). 

 Per Isdal hevder at materiell vold for barn er omtrent som å vokse opp i et slags minefelt; når 

som helst kan det smelle (Isdal 2010:49). Maria snakker om materiell vold når det går ut over 

døde ting. Eksempler på dette kan være knusing av glass, kasting av ulike gjenstander, 

knekking av stoler. Noen kaster også ting på hverandre. Mange bruker også materiell vold 

mot barna sine ved å ødelegge lekene deres, kaste lekene deres, ødelegge yndlingsbamsen 

osv., slik at barnet på den måten blir såret. Maria mener at det som regel går utover de tingene 

som betyr alle mest for barnet (Intervju Maria 2014). 

Når vi ser på forklaringene av denne type vold, kan vi se at de forskjellige har samme 

oppfattelse av hva materiell vold går ut på. Et eksempel fra mine informanters historier er 

Stian som forteller om faren når han kommer hjem fra jobb. 

4.2.3 Psykisk vold 

Hammerlin (2011) skriver at psykisk vold et velbrukt voldsbegrep. Han definerer psykisk vold 

som det som skaper negative konsekvenser for den enkeltes psykiske helse. ”Fars mål var å skape 

psykisk ubehag, redsel og usikkerhet hos oss, men han brukte også psykisk vold som middel for å 

få psykisk makt over oss” (Hammerlin 2011:27). 

Maria mener psykisk vold er det som ikke synes på kroppen, men som skjer i form av ord, 

som igjen da går utover barns psykiske helse. Eksempler på dette kan være mye kjefting, 

mange stygge kommentarer, ignorering, skremming, trusler, straff. Hvis man kun klager på 

barnet, aldri roser det, ignorerer det når det trenger deg, kjefter hele tiden, sier stygge ting til 

barnet, aldri sier at du elsker det, straffer det for den minste lille ting, er det ifølge henne 

snakk om psykisk vold. 

 "Your words hit me harder than your hand". (sitat Maria 2014) 

 Maria forteller videre at hun mener psykisk vold er minst like farlig som fysisk vold, hvis 

ikke verre. Det å hele tiden bli rakket ned på er noe man aldri glemmer, det vil alltid sitte «i 

hjertet ditt» og det vil ødelegge selvtilliten din, mens et slag gjør vondt akkurat der og da, så 

går det over. De sårende ordene brenner seg derimot fast.  
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”Psykisk vold kan sees som kronisk holdning eller handling hos foreldrene som er 

ødeleggende for barnet, men kan og forhindre utviklingen av et potensielt selvbilde hos 

barnet” (Isdal 2000:49). 

Vi kan også lese i K. Skjørten (1994) hvordan hennes informanter beskriver den psykiske 

volden som den verste; den opplevdes som å smuldre opp innvendig, som en av hennes 

informanter så treffende sier. 

En av mine informanter, Silje, forteller om psykisk vold i form av skremming, som går over 

til fysisk vold når Stine blir redd. 

4.2.4 Symbolsk vold  

”Denne formen for vold har mange sider som for eksempel bruk av tegn, symboler, verbale 

ytringer, mimikk og kroppsspråk” (Hammerlin/Kristoffersen 2001:21).  

I I fars vold får vi innblikk i forfatterens oppvekst og familieliv. Her blir hjemmet beskrevet 

som et avsondret sosialt rom fylt av frykt, kynisme, gru og smerte. Her slapp ingen andre inn 

og dagliglivet var preget av ufrihet og kontroll, hvor faren hele tiden higet etter absolutt makt. 

Barna fortalte ikke hvordan det var hjemme hos dem, dermed fikk volden og makten faren 

utsatte dem for fortsette (Møller 2000).   

Når en omtaler den isolerte familie, vil det også være naturlig å ta med det Yngve Hammerlin 

skriver om den totalitære familie: 

Begrepet kan vi også finne hos den franske sosiologen Pierre Bourdieu (1996) i Den 

maskuline dominans. Her skriver han at symbolsk vold er ”stille umerkelig vold, 

usynlig selv for dens ofre, og som hovedsakelig utøves ad rent symbolske veier for 

kommunikasjon og erkjennelse, eller mer presist miskjennelse, anerkjennelse, eller i 

siste instans for følelsene. Dette ualminnelige alminnelige forhold gir således god 

anledning til å se logikken i dominansen, som utøves i et symbolsk prinsippets navn, et 

prinsipp som er kjent og anerkjent av den dominerende, et språk, en uttale, en livsstil, 

eller rett og slett en måte å snakke og handle på” Bordieu 1996:8).  

Fra mine egne intervjuer kan jeg sammenligne dette mønsteret i den totalitære familie blant 

annet med Stian sin fortelling, hvor faren får med seg hver minste ting som blir gjort og sagt i 

hjemmet. I Siljes tilfelle ble det også lagt merke til den minste ting hun gjorde galt; fra å være 

en naturlig vilter jente, ble hun et stille barn som voktet seg vel for å gjøre noe som medførte 
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straff.  

Yngve Hammerlin (2011) beskriver hvordan det er å vokse opp i en familie preget av vold, 

det han selv kaller «totalitær familie». Han forteller hvordan han og hans søsken i mange 

voldssituasjoner var et direkte mål for farens brutalitet, og hvor desperate barna var i frykten 

de følte når de så moren eller noen av søsknene bli utsatt for overgrepene. 

Hammerlin/Salvesen (2014) beskriver i ” I voldens ansikt” hvordan volden skjer ofte i den 

totalitære familie, hvor hverdagslivet til den voldsutsatte er mettet av kontrollvirksomhet og  

disiplinering: Den totalitære familien er preget av at den lever i et fortettet sosialt rom fylt av 

ufrihet, frykt og kulde (Hammerlin/Leer Salvesen 2014:32).   

Hverdagen er voldsarenaen. Livet i en voldelig totalitær familie er ett av flere 

eksempler på min fars maktutfoldelse, han var kynisk hardhendt med råbarket 

brutalitet. Han brukte også et arsenal av mer raffinerte, subtile og ikke synbare 

voldsformer og maktanordninger. De var repressive og lidelsesproduserende gjennom 

hverdagsstrukturen, samhandlings- og virksomhetsformer. De situasjonelle 

voldshendelsene var ofte så hensynsløse og råe at jeg ennå kan kjenne den angstfylte 

kvalmen; den strukturelle makt- og voldspåkjenningen var så trykkende 

avmektiggjørende at jeg også i dag kan føle dens knugende resignasjon (Hammerlin 

2011:24). 

Begrepet «totalitær familie» utviklet Hammerlin (2011:24) for å bedre kunne forstå det som 

skjer i en familie der krenkelser, undertrykkelse, makt og voldsbruk er et varig og strukturelt 

trekk ved familielivet. Totalitære voldelige familier skiller seg fra familier og forhold der den 

situasjonelle voldsutfoldelsen kan være like brutal, men hvor den er mer episodisk. 

Han fylte rommet med rå makt, skremte til underkastelse. Vi er ikke bare vitner til 

vold – som om vi skulle stå på utsiden og betrakte. Volden var eksistensiell. Den 

okkuperte væren den knuget, smertet og plaget. Følgene av dette var at barna var 

«underkastet en systematisk makt- og voldsutfoldelse som krenket oss fysisk, psykisk 

og sosialt. Det var et liv i fars vold der vi var fastklemte i hans herrevelde. Som offer i 

en totalitær familie lever vi ikke bare med volden, vi er i volden – vi lever i den» 

(Hammerlin 2011:24). 

En totalitær familie er metaforisk inspirert av Michael Foucault (1977), som hevder at makten 

er overalt. Som i det «panoptiske system» utvikler og produserer vokteren, det vil si den som 
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utøver volden, et kontroll- og disiplineringssystem som familien må underordne seg. Det er 

ikke alltid de som voktes ser vokteren, men allikevel føler de utsatte at de alltid er under 

oppsyn (Hammerlin/Salvesen 2014:189). 

Møller beskriver i ”I fars vold” (2000) hvordan faren i familien arrangerte det slik at han fikk 

med seg alt som skjedde i hjemmet. Feller ble lagt og barna ble avslørt, morens og barnas 

minste bevegelser ble kontrollert. Barna begynte derfor å disiplinere seg selv og formet en 

væremåte som var tilpasset farens strukturelle makt (Møller 2000:45-52). Den isolerte familie 

og den totalitære familie viser oss hvor skjev maktbalansen er mellom voldsutøver og barnet, 

og den manglende gjensidighet som tidligere er omhandlet i tilknytning til «tette samfunn». 

De viser også at makt kan utøves på så mange ulike måter overfor et barn. Ikke bare av 

foreldre, men også av personer som arbeider innen stat og kommune elller som frivillige, og 

som etter hvert av ulike grunner kommer inn i deres liv. 

”Det strukturelle maktforholdet er en sosial organisering og differensiering i et makt- og 

avmaktforhold” (Hammerlin 2004:4). Vi ser her hvordan den ene parten opplever 

undertrykkelse av livsbetingelsene:”En kan se at ofte blir den strukturelle volden betraktet 

som en indirekte voldsform der kontroll og maktstrukturer som for eksempel rutiner, formelle 

og uformelle regler, normer fører til dårlige livsbetingelser for de som står lavest i samfunnet, 

for eksempel barn” (Hammerlin 2004:4).  

4.3 Omsorgssvikt  

Jeg vil også ta med omsorgssvikt som en egen type vold. Dette fordi vi i (november 2014) har 

kunnet lese om en 10 år gammel gutt som døde som følge av omsorgssvikt. Maria beskriver 

omsorgssvikt som når barnet ikke får trygghet, kjærlighet, omsorg, nærhet, 

oppmerksomhet, nok mat og hvile. Når barnet ikke får alle disse behovene dekket, mener 

Maria at barnet blir utsatt for omsorgssvikt.  

Når voksenpersonen i barnets liv ikke klarer å gi omsorg, som alle barn trenger i de 

første leveårene sine. Eksempler på omsorgssvikt er mangel på nærhet: aldri få kos, et 

fang å sitte på, en hånd å holde i. Ignorering: Når barnets behov for å bli sett blir 

ignorert av de voksne, barnet kan skrike i lange tider uten å bli tatt opp, små barn kan 

gå med full bleie i lange tider, uten at noen bytter den, aldri få ros og 

komplimenter. Mangel på omsorg: Når man som barn aldri får høre at de voksne er 

glad i en, når de ikke sender med matpakke på skolen eller i barnehagen, ikke følger 
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opp skole, aktiviteter, møter, barnehage, bryr seg ikke om barnets hygiene, barna kan 

gå lange tider uten å dusje og pusse tenner. Mangel på grensesetting: Når barna får 

gjøre som de vil, sitte lenge oppe om kveldene, spise godteri hele uka, ingen faste 

innetider, ingen regler eller opplæring i folkeskikk. Omsorgssvikt kan være så mangt, 

dette er bare et lite utdrag (Intervju Maria 2014).  

4.4 Det gikk så veldig galt 

Stian forteller i et intervju hvilke alvorlige konsekvenser vold i hjemmet kan medføre: 

 ”Jeg fikk bare liksom nok en dag av pappa sin jævelskap og mamma sin 

ikketilstedeværelse.Jeg husker jeg tenkte allerede som sjuåring hvordan jeg kunne forgifte 

han, sånn at vi kunne få det bedre”. 

Han forteller hvordan han spurte moren om hun ikke kunne finne en ny pappa til dem, men 

ingen ting ble gjort. Hun fortsatte å leve med faren. 

Skolen ble fristedet til Stian. Han var flink og pliktoppfyllende, og endelig fant han en plass 

hvor det var rom for å hvile. 

Videre forteller han også hvordan angsten stadig kom krypende, og redselen for å være alene, 

men allikevel var det var aldri hjelp å få, han følte seg alene i verden. 

Stian ble voksen og tankene om barndommen var stadig der. Ofte ønsker Stian at han hadde 

gitt beskjed om volden og anmeldt faren lenge før, eller at noen hadde sett de lidelsene han 

hadde vært utsatt for. Og han mener at han da ville ha sluppet mange år i fengsel. 

”Det skjedde en kveld. Søsteren min og jeg traff min far ute ute. Vi begynte å konfrontere han 

med ting som skjedde med oss da vi var små. Jeg fikk en voldsom reaksjon og tenkte at nå 

orker jeg ikke mer. Jeg fant en kniv, egentlig skulle jeg skade meg selv, i stedet stakk jeg han 

med kniven og jeg ble tiltalt for drap, og måtte sitte inne i mange år”. 

 

5 Barnets ønske om et annerledes liv 

5.1 Ønske om anerkjennelse  

Mine informanter forteller meg om deres ønske om anerkjennelse og å bli akseptert av sine 

egne foreldre, noe de aldri har opplevd. I stedet har livet deres vært preget av fysisk og 

psykisk vold. Filosofen Axel Honneth sitt anerkjennelsesbegrep består av tre former for 
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anerkjennelse: kjærlighet, rettighet og solidaritet. Til disse svarer tre former for krenkelse: 

fysisk krenkelse, sosial krenkelse og  krenkelse av verdighet.  

Innen flere fagfelt vises det til viktigheten av anerkjennelse. Gro Therese Lie, forsker ved 

Universitetet i Bergen, har diskutert Honneths anerkjennelsesbegrep i Lie og Gravby (2011) 

”Mennesket bak rusen”. Om Selbu-kollektivets historie, ungdommenes utviklingsprosess og 

betydningen av anerkjennelse. Her tar hun opp hvordan vold eller overgrep mot kroppen er et 

brudd mot kjærlighetens forutsetning, truer personens fysiske og personlige integritet, og 

samtidig bryter forutsetningen personene har for å danne et tillitsforhold til den motsatte part. 

Barnet blir forhindret i å øve motstand mot vold, eller å snakke om forholdene til andre 

mennesker. Dette kan ha ansees som nektelse av barnets rettigheter, som igjen kan sees på 

som fratakelse av anerkjennelse, og kan dermed sees på som et uttrykk for å ikke bli funnet 

verdig til å ha samme rettigheter som andre mennesker, og dermed bli oversett og 

usynliggjort. 

Honneth (2008) analyserer de formelle betingelsene for selvrealisering, og viser videre til 

hvordan individets selvtillit, selvaktelse og egenverdi er avhengig av anerkjennelse, både i det 

private liv, som rettssubjekt og i det sosiale liv. Anerkjennelse er kun et begrep for disse 

barna. De har kanskje aldri opplevd de formene for anerkjennelse som Axel Honneth (2008) 

skriver om i sin bok ”Kamp om anerkjennelse”. Jeg vil her se på Honneths tre former for 

anerkjennelse og hans tre former for krenkelse og vise at det er nettopp denne anerkjennelsen 

for eksempel Maria mangler, og slik krenkelse hun utsettes for.  

Den første formen for anerkjennelse er ifølge Honneth (2008) kjærlighet. Kjærlighet gir 

grunnlaget for hvordan en skal forholde seg til andre mennesker. Dette kan sees i gjensidige 

avhengighetsforhold, hvor emosjonell støtte finnes; som eksempel her kan nevnes båndene 

mellom foreldre og barn. I Tidsskrift for Norsk psykologforening (2011) hevder professor i 

klinisk medisin Erik Falkum at ”opplevelsen av anerkjennelse formes i nære relasjoner, og 

først og fremst gjennom barnets relasjon til de primære omsorgspersonene som mor og far. 

Barnets følelsesmessige modning avhenger av foreldrenes tilgjengelighet. Kjærlighet kan sees 

på som et fundament til selvtillit”.  

Som barn trenger man og ønsker man seg kjærlighet i form av nærhet, klemmer, 

oppmerksomhet, ros, trygghet, å høre ordene "jeg elsker deg". Maria mener alle barn trenger 

dette for å kunne vokse seg til trygge voksne. ”Jeg fikk aldri dette i min oppvekst, jeg ble 
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aldri fortalt at jeg var et elsket barn, fikk aldri trøst eller den oppmerksomheten et barn 

trenger. Barn trenger at de voksne tar ansvar for dem, men i mitt tilfelle var det motsatt”. 

(Intervju Maria 2014) 

Om rettigheter sier Honneth (2008) det er den andre formen for anerkjennelse, og at denne 

formen vises gjennom at barnet får realisere sin egen selvbestemmelse, eksempelvis å 

bestemme over sin egen kropp. Maria tolker rettigheter som at hun som barn ikke visste hva 

slags rettigheter hun hadde, og den dag i dag tenker hun at hun hadde rett på en trygg og 

omsorgsfull hverdag. ”Jeg hadde rett til å få være et barn, når det var det jeg tross alt var. Jeg 

hadde rett på kjærlighet! - slik som alle barn har rett på. Jeg hadde rett til å si fra om at jeg 

ikke hadde det bra hjemme og om alt som skjedde, men det visste jeg ikke noe om så jeg turte 

ikke annet enn å tie”.  

Den siste formen for anerkjennelse, solidaritet, skjer gjennom relasjonen barnet har til 

gruppen, i dette tilfellet familien, fellesskapet eller samfunnet, hvor barnets deltagelse blir 

anerkjent. Verdsettelse er her et viktig begrep: Når barnet blir verdsatt av sine foreldre, er det 

lettere for barnet å verdsette seg selv. Det vi her kan se er at anerkjennelse legger grunnlaget 

for selvverdsettelse: Blir man verdsatt av andre kan man også verdsette seg selv, og dermed 

legger denne formen for anerkjennelse grunnlag for selvverdsettelse. Maria forteller hva hun 

legger i ordet verdighet. ”Jeg husker ikke hva jeg følte som liten angående min egenverdi, 

men jeg tipper at jeg ikke følte meg noe verd, i og med at ingen av mine nærmeste gav 

inntrykk av at jeg ikke var noe verdt, eller at de satte pris på meg. Den dag i dag, føler jeg 

meg fortsatt ikke verdig”.  

5.2 Krenkelser 

Alle mine informanter har opplevd det Axel Honneth (1984) betegner som krenkelse. Det 

finnes ifølge ham tre typer krenkelser, fysisk krenkelse, sosial krenkelse og krenkelse av 

verdighet. Disse vil jeg omtale i lys av hva to av mine informanter forbinder med krenkelse. 

Den første typen er fysisk krenkelse, som er den mest grunnleggende formen. Honneth bruker 

voldtekt som eksempler, og jeg forstår det dit hen at dette også gjelder psykisk og fysisk vold 

utøvet mot barn. Vold som i seg selv er en krenkelse skaper ifølge Honneth varig skade hos 

personen og er ødeleggende for den grunnleggende selvtilliten. Konsekvensene av 

mishandling kan beskrives som en «psykisk død». 

Den andre formen han viser til er sosial krenkelse. Her handler det om utelukkelse fra 
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rettigheter som andre personer har i samfunnet. Som et lite barn utsatt for vold, er det mange 

rettigheter en har krav på, men som allikevel blir utelukket i den sfæren en lever i. 

Den tredje formen for krenkelse er den som omhandler verdighet, og innebærer negativ 

påvirkning på individers eller gruppers sosiale verdi. Som eksempel kan være den skammen 

barnet føler ved å tilhøre en familie det blir snakket om, og som naboene helst vil unngå. Kari 

Killèn (2009) viser i sin bok Sveket til hvordan barn som føler seg elsket og akseptert får et 

godt grunnlag for utviklingen av et godt selvbilde og en god selvfølelse. 

Barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt får derimot på et tidlig stadium i livet formidlet at 

de ikke er gode nok og at ingen er engasjert i dem, eller at foreldrene er engasjert i dem på feil 

måte, via makt og vold (Killèn 2009: 150). Maria opplevde stadig krenkelser i barndommen, 

som psykisk vold og mangel på de grunnleggende livsbetingelsene.” I min barndom opplevde 

jeg mer krenkelser enn det jeg opplevde de tre punktene om anerkjennelse. Jeg følte ingen 

tilhørighet noe sted, ikke engang hos mine egne foreldre. Jeg hadde ingen mennesker rundt 

meg, jeg hadde nesten ingen venner heller. Jeg var mye alene i mine tanker” (Intervju Maria 

2014). 

Marius: ”Mamma sa jeg var en horunge, du skulle faen meg aldri vært født. Du har gjort livet 

mitt til et helvete, og det er din skyld at vi ikke har penger”.  

Marius forteller at det ikke var få ganger han hørte disse ordene fra moren. Det som fortsatt 

gjør ham trist og lei seg er når han ser barn som sitter på fanget til moren eller faren sin, og 

kjenner savnet etter at moren er glad i han. Ønsket om å få en klem når de møtes eller i alle 

fall et ” glad i deg” er alltid til stede. Selv passer han alltid passer på å si til sin mor de få 

gangene de møtes eller snakker sammen i telefonen. Noe han beskriver som et stort lyspunkt i 

livet, er at han har nå funnet en kjæreste og har blitt godt mottatt av familien hennes. Han 

føler for første gang i sitt liv at noen er glad i han og at han blir satt pris på for den han er. Han 

føler han har fått bedre selvfølelse, og er nå godt i gang med både jobb og skole. I Maria har 

sitt tilfelle hun vært utsatt for krenkelser både fysisk, psykisk og sosialt, og hun opplever 

mangel på verdighet.  

Vi kan også se på Morten sitt tilfelle, hvor han i sitt unge liv har vært utsatt for psykiske og 

fysiske krenkelser, og etter flere år i et dårlig miljø føler at han ikke lenger har noen 

verdighet. Hans ønske om anerkjennelse blir realisert den dagen han finner seg en kjæreste, 

og han føler han får tilbake sin rettigheter ved å bryte med barnevernet, og at han da selv kan 
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bestemme over hva han vil gjøre med sitt liv.  

 

DEL 3 Eksempler på ekstrem kontroll 

Når man skriver om vold og omsorgssvikt som barn utsettes for, er det lett å feste seg ved 

selve handlingene som blir utført. Det er ofte vanskelig å få med seg hele bildet av 

opplevelsene som barna har i form av de hemmelighetene de bærer på, og hvordan de omgjør 

situasjonen i deres hjem til å være normal. Jeg vil i de følgende kapitler beskrive hvordan 

mine informanter omgjør volden de opplever til noe hemmelig. Foreldrene «oversetter» 

volden til bagateller, noe også barna til en viss grad fører videre. Ofte er familien isolert fra 

omverdenen, så egentlig trenger kun et fåtall å vite hva som skjer innfor husets fire vegger, 

noe mine informanter sier de har følt som tryggest, selv om de allikevel bærer på et ønske om 

at andre visste. Vi kan tenke oss at tausheten blir en overlevelsesstrategi. 

6 Ingen må få vite vår hemmelighet   

Flere av mine informanter forteller at de tidlig lærte hva som kan snakkes om både i og uten-

for hjemmet. Avgjørelsen om å ikke fortelle hva som skjer hjemme hos dem kan ha ulike 

grunner. For mine informanter er de viktigste grunnene redsel for ytterligere vold om de 

”sladrer”, truslene om å miste ting de var glad i, men også skammen det medførte å leve med 

volden. Jeg vil i dette kapittelet ta opp trusler, løgner og hemmeligheter som kan føre til at 

situasjonen hjemme blir hemmeligholdt av barnet. I dette kapittelet vil jeg komme nærmere 

inn på hvordan de spiller et rollespill for å beskytte seg selv mot trusler og løgner de utsettes 

for i familien, før jeg i kapittel 7 omtaler hvordan barn kan”normalisere” hjemmesituasjonen 

for å kunne bære skammen og stemplingen de føler over å leve i et voldelig hjem, og hvordan 

tausheten kan føre til ensomhet. 

Kanskje kan en tolke det dit hen at tausheten fører til et slags ”skammens hjørne” i et sinn, og 

at ting blir omdefinert for barnet til å være ”normalt”.  

Tausheten kan dessuten være et resultat av trusler eller løgner innad i familien. 

Jeg vil starte med å vise til mine informanters opplevelser av å omgjøre hjemmesituasjonen til 

en hemmelighet, før jeg går videre til å vise at hemmelighetene kan føre til taushet, muligens 

fordi trusler og løgner spiller en rolle her, i tillegg til at det i seg selv er et overgrep.  
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6.1 Trusler fra foreldre til barna 

Maria: Pappa som utøvde volden truer ofte med veldig alvorlige ting som da gjør at jeg 

forble taus. Trusler som stadig gikk igjen er: " hvis du forteller noen om dette komme moren 

din til å dø" eller "hvis du sier det til noen kommer jeg fengsel" 

Flere av mine informanter forteller at truslene var mange og forskjellige. Det kan se ut til at 

det som er felles for dem er at det ble truet med mennesker og ting som betydde utrolig mye 

for barna, antagelig fordi det da var enda større sjanse for at de ikke ville tørre å si noe. Maria 

forteller videre: ”Ofte var jeg også livredd for at jeg skulle bli flyttet hjemmefra, for selv om 

det var mye dritt der var jeg veldig knytta til foreldrene mine, samme hvor slemme de var, 

også hadde jeg jo en lillesøster jeg også måtte passe på da.  Ikke bare skjedde det meg at jeg 

ble truet til taushet, men jeg tror nok det er en av de vanligste årsakene til at mange barn ikke 

forteller om vold og overgrep. De som utfører vold eller overgrep truer ofte med veldig 

alvorlige ting som da gjør at barnet forblir taus. Trusler som stadig går igjen er, hvis du 

forteller noen om dette kommer moren din til å dø, eller hvis du sier det til noen kommer jeg 

fengsel. For meg var det tross alt var det bedre å leve i et kjent helvete enn i et ukjent 

paradis”. 

 ”I fars vold” (2000) forteller Møller om truslene som kunne være både verbal og nonverbal 

vold, og kunne oppfattes som maktsterke midleri hjemmet han vokste opp i. Det er ikke bare 

snakk om verbale trusler; også blikk, kroppsspråk og mimikk kan oppleves som trusler.  ”Ofte holdt 

det med et iskaldt blikk; vi frøs fast. Tegn og symboler kan også bli tillagt en truende 

betydning for eksempel ved gjenstander som kan assosieres som redskap for vold. Jeg var 

alltid utrygg når han sto med brødkniven i hånda og skar opp sin mat (Møller 2000:66-67). 

 ”Trusler tærer på et barn, de skaper angst fordi en hele tiden bærer på tanken og frykten om at 

disse kan bli virkeliggjort. Det kan være vanskelig å skille mellom alvorlige og ”tomme” 

trusler, spesielt for barn som til stadighet opplever foreldrenes forskjellige voldsformer og 

råskap. For oss barn var det umulig” (Hammerlin 2011: 31). 

6.1.1 Løgnene i den voldelige familie 

Parallelt med trusler velger foreldrene også å benytte seg av løgner. Ved at foreldrene forvrenger 

virkeligheten om vold i familien, kan de muligens også få barna som utsettes for volden til å vrenge på 

sannheten. Kanskje er det som Maria sier ”for farlig å snakke sant og la andre få vite hva som skjer i 

deres hus”.  
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Hammerlin (2011) hevder i sin artikkel om ”Barn i Norge” at i en familie hvor vold er en del 

av hverdagen kan løgnene ha forskjellig betydning. Det kan lyves for å skade, eller det kan 

lyves for å verne om volden som blir utført. Å lyve med vond hensikt kan bli sett på som et 

overgrep mot menneskets integritet. En slik løgn kan ansees som vold i den forstand at den 

som lyver, her en av foreldrene, bevisst forleder et annet menneske, altså barnet, til å forholde 

seg til virkeligheten på feil premisser. Et herskervelde kan også kreve løgn, gjennom at den 

som vil herske gjør bruk av manipulering ovenfor barnet. Men løgnen kan også være som en 

alliert for barnet, ved at det beskytter seg med hvite løgner. Løgnene kan være som et 

beskyttende skjold, mens sannheten derimot er selve trusselen mot liv og død (Hammerlin 

2011:33). 

Barna kan utsettes for trusler fra foreldrene og kan oppleve at om de forteller om volden til 

noen, skylder foreldrene på barnet, eller de sier at barnet overdriver sin fortelling.  Løgnene 

og forvrengning av ansvar for skyld kan sees på som brudd av viktige verdier barna burde hatt 

med seg videre i livet. Stine forteller meg at hver gang hun var utsatt for vold i hjemmet, fikk 

hun høre at det var til pass for henne, og at om hun fortalte om det til noen andre, ville disse 

andre forstå hvor umulig hun var, og da ville hun komme på barnehjem. 

Øyvind Ashjem viser til et eksempel hvor far og sønn er til behandling. Far sitter hele tiden og 

skraper med fingrene mot armlenet. Gutten forteller at pappa ofte er sint. Faren bryter inn med 

at gutten ikke skal si han er sint, for det er han ikke, og gutten blir stille. I dette eksempelet 

kan man klart se hvem som har makten til å definere (Nils Christie En passende mengde 

kriminalitet, 2004:14).  

6.1.2 Belønning  

Maria forteller at hun ikke bare ble truet til å ikke fortelle om hva som skjedde hjemme hos 

dem:” Det ble også skiftet taktikk, og trusler gikk over til belønning for å holde meg taus. Jeg 

ble lovet gull og grønne skoger så lenge jeg lovet å ikke si noe, og å gjøre som jeg fikk 

beskjed om. Godteri er vel det som er den mest vanlige belønningen. I den alderen jeg var da, 

var det klart jeg ville ha godteri, og da kommer tausheten også med på kjøpet” (Intervju 

Maria oktober 2014). 

En ser her hvordan foreldrene bruker ulike midler ovenfor barna for å få de til å tie. Barna blir 

her ambivalente. Maria gikk mot sine egne ønsker om å fortelle mot å ta isen.  
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6.1.3 Bagatellisering av volden  

Som Kristin Skjørten (1994: 104) skriver, kan også volden bagatelliseres ved å definere 

handlingen til noe annet enn vold. Jeg tenker her at volden blir omdefinert til 

barneoppdragelse. Barnet ble ”bare” holdt hardt i armen, eller det var bare fortjent at barnet 

fikk seg en lusing når han var så frekk. Eller som flere av mine informanter gir uttrykk for, her 

i en av dem sine ord:; ”Jeg kunne være slem jeg også, kanskje jeg fortjente en lusing”. En 

lusing eller et slag kan ha forskjellig betydning avhengig av hvem som definerer handlingen.  

6.1.4 ”Hjemme hos oss var vold normalt” 

Barn og unge som utsettes for vold, tenker ofte at det er normalt fordi det har blitt en del av 

hverdagen. Barna lever i et fastlåst, hermetisk samfunn hvor ingen kan se hva som foregår, og 

volden får herske. Maria forteller at hun gjorde volden og omsorgssvikten om slik at de ble 

helt normale, og tenkte at det sikkert var hennes skyld at hun hadde det sånn: ”Det var helt 

normalt at en får straff for gærne ting en gjør”. 

Maria: ”Jeg snakket ikke om det som skjedde hjemme, fordi det er ingen andre hjemme som 

snakker om det, så da tenkte jeg at det var meg det var noe galt med og at jeg sikkert har vært 

slem og fortjente den julingen jeg fikk”.  

Mads: Hjemme hos oss var det alltid sånn at det skulle være helt stille når vi spiste 

middag, respekterte vi ikke det, ble pappa veldig sint og tallerkene fløy vegg imellom 

så maten sprutet overalt. Søsknene mine og jeg fikk oss en lusing, og ble sendt på 

rommene våre. Derfra kunne vi høre hvordan pappa fortalte mamma at hun var en 

udugelig mor som ikke klarte å oppdra oss unger. Noen smalt igjen døren og vi hørte 

pappa kjøre fort fra huset. Jeg snek meg ned i stuen og så mamma. Øynene hennes var 

helt hovne av gråt og hun hadde en stor hoven leppe etter pappa sitt slag. Når jeg 

tenker over dette nå var dette helt normalt hjemme hos oss.  

For et barn som utsettes for mye vold, kan volden etter hvert bli en normal handling for dem, 

og deres virkelighetsoppfatning kan gå tapt, hevder Carolina Øverlien (2012). Studier av barn 

som har vært utsatt for vold viser at enkelte barn kan ha den forestillingen at det å være far gir 

en rett til å utøve vold, og at det å utøve vold er en del av farsrollen. Normaliseringsprosessen 

handler om de forhold som muliggjør relasjoner der barna utsettes for vol , og en prosess der 

isolasjon og veksling mellom vold og varme er sentrale. Prosessen innebærer at vold med 

tiden oppfattes som normalt av den voldsutsatte. Som alt annet som oppfattes normalt, blir det 

ikke stilt spørsmål ved volden, og volden kan til og med forventes (Øverlien 2012:94). 
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Morten: Når pappa ble sint ble han skikkelig forbanna og ordene haglet, han dro meg 

opp på rommet i et hardt grep, noe som var veldig skremmende. Det var ikke mye gøy 

å være hjemme så jeg dro ofte til vennene mine. 

Venner, hmmm … jojo, en kan jo kalle de det, for de ble jo vennene mine. Men det var 

ikke alle jeg kunne være venner med. Det var nemlig mange som visste at mamma 

brukte piller fordi det var noe psykisk galt med henne, og da fikk ikke barna være med 

meg hjem, at pappa drakk og var en jævel med mamma og meg var det ingen som 

visste. Dermed ble det jo til at det bare var noen unger jeg hang med.  

Hjemme hos dem var det også slag som haglet, og en gang husker jeg faren til 

kameraten min tok en kniv og stakk kameraten min i magen. Han måtte ikke på 

sjukehus, men altså sånne ting bare skjedde hjemme hos dem. Jeg fikk jo masse kjeft 

og fikk høre at jeg var en evneveik drittunge, og mange andre ting jeg faktisk ikke 

visste hva var, men skjønte jo med så forbanna sur som pappa var, så var det i alle fall 

ikke ok ting. Men sånn var det jo hjemme hos de jeg var sammen med også, så dermed 

var det vel helt normalt at fedre var sånn da.  

Samme med de gangene jeg ble slått, sånn var det jo hjemme hos de andre også. Det 

som kanskje ikke var helt normalt var at det ble brukt kniver liksom for å skade. Jeg 

hadde det vel kanskje bedre enn kameratene mine, og trodde at sånn som jeg hadde det 

hjemme var helt normalt, selv om det ikke var greit. Ingen fortalte meg at det ikke var 

normalt å bli skjelt ut og få juling.  

Man kan fjerne nødvendigheten av å måtte forklare en handling, ved at man normaliserer 

denne.” En kan gjøre handlingen så vanlig eller upåfallende at det ikke er noe grunn til å 

problematisere denne”, hevder Isdal (2000:232-234).  

Maria: ”Å hvis jeg noen gang forteller om det til noen, opplevde jeg at det ble bagatellisert 

og at jeg ikke ble trodd på, det er en av grunnene til at jeg sluttet å fortelle. Jeg ble ikke tatt på 

alvor og da er det lett å tenke nei da er det vel sånn det skal være da og det er helt sikkert 

”normalt " eller det er vel ikke så farlig da. Siden det var normalt at jeg har det sånn, hadde 

sikkert andre barn det akkurat likt meg da”. 

”Den som utsettes for vold, spesielt gjelder dette i familien, kan ofte selv normalisere volden 

og dermed blir muligheten til å forstå og reagere”, skriver Isdal (2000:233). Barna vil ofte se 
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på sin egen familie som sentrum i verden, kanskje fordi de ikke omgås så mange andre 

mennesker hverken innad i familien eller utenfor familien, før de er så store at de begynner på 

skolen. 

Maria: ”Vi var aldri på besøk hos noen, kanskje fordi mamma alltid hadde et merke i ansiktet 

etter at pappa hadde slått henne, men for oss var det helt normalt å se mamma sånn etter at 

pappa hadde slått. Vi visste det var pappa som hadde slått, men hun skyldte det på at hun 

hadde dunket seg borti noe”. 

Også på grunn av at volden stadig gjentas over tid, vil det kunne skje en 

normaliseringsprosess Isdal (2000:234).  

Marius: Jeg har aldri blitt skikkelig slått, kun fått en ørefik av og til. Men mamma sa 

alltid at jeg var en drittunge, at jeg ikke var verdt noe, at jeg ikke skulle være født. Jeg 

husker når jeg satt og lekte med bamsene mine, brukte jeg de samme ordene til de som 

mamma gjorde til meg, og omtalte de alltid som drittunger eller slemme.  

Jeg lekte som oftest helt for meg selv, jeg fikk aldri være sammen med andre barn. 

Mamma sa hele tiden at disse barna måtte jeg holde meg borte fra fordi de kom fra 

dårlige familier. Mange av dem omtalte hun som horunger, akkurat som hun gjorde 

med meg også faktisk. 

Mine venner ble derfor alt som levde i naturen, steiner og pinner.  

Jeg hadde en egen busk jeg alltid satt og lekte under. En gang husker jeg at jeg satt 

under denne busken og snakket med en svart liten bille. 

Jeg fortalte den at siden den var en jævla horunge fikk den i alle fall ikke spise middag 

i dag, og så jævla evneveik som den var, trengte den i alle fall ikke se på tv, for den 

forsto ikke det som var på tv engang.  

Plutselig lurte jeg på hva horunge og evneveik egentlig betydde. 

Jaja det var vel ikke så farlig hva det betydde, det  var helt normalt å si sånn, når folk 

snakket sånn til hverandre, mamma gjorde jo det til meg i alle fall.  

6.2 Hemmeligheter 

I denee delen vil jeg beskrive hvordan den andre siden av løgn kan bli til hemmeligheter. 
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Ved å lese Kristin Skjørtens bok ”Voldsbilder i hverdagen”(1994: 142), ble jeg først 

oppmerksom på hva ordet hemmelig opprinnelig betyr, og velger å referere dette her: ”Ordet 

betyr hjemmelig, særskilt, privat eller det som hører hjemmet til”, med andre ord kan en se det 

er et nært og språklig bånd mellom hemmeligheter og familieliv.  

En situasjon jeg synes å finne igjen i mine informanters historier er at deres barndoms 

opplevelser av å leve i en familie med psykisk og fysisk vold lærte dem ganske tidlig at 

enkelte ting snakker man ikke om. Informantene forteller meg at den eneste måten å komme 

seg gjennom hverdagen som ofte var preget av vold og omsorgssvikt på, var ved å ikke 

fortelle andre om hva som skjedde. 

Jeg velger å sammenligne dette med Kristin Skjørten (1994: 142-144) sine funn om 

hemmeligholdelse i et parforhold. I min avhandling blir parforholdet byttet om til forholdet 

foreldre og barn. Familien prøver å framstille seg mest mulig vellykket utad, og er redd for 

konsekvensene av å fortelle hvordan deres familieliv er. I verste fall kan volden eskalere. 

6.2.1 Gode hemmeligheter  

Maria: ”De gode hemmelighetene som gir deg det faktisk sommerfugler i magen, og de gode 

gode hemmelighetene kan man holde på”. Når hun blir bedt om å fortelle litt mer utdypende 

om de gode hemmelighetene, rødmer hun lett, får en litt fnisete latter. Hun forteller at det 

handler om kjærester det, og rare ting hun og venninnene gjør.  

6.2.2 Vonde hemmeligheter 

For barna er det flere grunner til å hemmeligholde volden eller omsorgssvikten de opplever. 

Dette kan være fordi barna er lojale mot sine foreldre, normaliserer volds hendelser eller selv 

føler skyld.  

Maria: Det var pappa og min sin hemmelighet. Han fortalte meg stadig ting jeg ikke 

måtte fortelle til noen, for da ......  

Jeg var veldig opptatt av hemmeligheter, og så lojal som jeg var gjorde jeg alt for å 

holde ting hemmelig om noen ber dem om det, og sier det derfor ikke til noen andre.  

De vonde hemmelighetene som gjør deg redd. og det er hemmeligheter som bør deles 

med noen voksen som man stoler på de vonde må man dele med noen voksne som 

man stoler på.  
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Men selv om jeg visste at jeg burde dele de vonde hemmelighetene var det ikke lett, 

for hvem ville høre på meg da uten å tro jeg løy   

Jeg var ofte redd for hva som kunne skje om jeg fortalte om familiens hemmeligheter, 

spesielt om kveldene når jeg hadde lagt meg tenkte jeg mye. Om jeg sladrer vil han bli 

satt i fengsel? Må jeg flytte hjemmefra, eller kanskje kommer jeg til å bli straffet? 

Kanskje kommer jeg til å miste pappa, og det er vel egentlig ikke det jeg vil?  Jeg vil 

jo ikke foreldrene eller noen andre i nær familie noe vondt, samme hvor mye vold 

noen kan oppleve slutter jeg aldri å være glad i sine nærmeste, spesielt slutter jeg  ikke 

å være glade i foreldrene mine og lillesøsteren min.  

Marius: Jeg tror mye av grunnen til at jeg ikke fortalte hva som skjedde hjemme hos 

oss var fordi at jeg var så glad i mamma uansett hvor mye stygt hun sa til meg. Og det 

var jo ikke sånn at mamma alltid sa stygge ting. De gangene hun klarte å holde seg 

borte fra alkohol og bare brukte piller var hun faktisk veldig grei og vi kunne finne på 

ting sammen. Jeg var redd for at om jeg sladret på mamma så kom de og hentet meg 

og plasserte meg bort. Det måtte ikke skje, da kunne jeg ikke passe på mamma lenger 

og hjelpe henne når hun trengte meg. 

Maria forteller at hun ble verdensmester i å holde på hemmeligheter.  

Milla forteller: ”Når pappa var full og slo meg og jeg prøvde å fortelle dette til 

mamma, sa hun at det er noen ting vi aldri snakker om, og i alle fall ikke til andre der 

ute. Hva ville da familien, læreren og de andre barna jeg lekte med tro, når de fikk 

høre dette? Da var det vel best at jeg gjorde som mamma sa da og ikke fortelle det til 

noen. Og de få gangene pappa var edru var han jo egentlig en skikkelig grei pappa, så 

da kunne jeg jo heller tenke på det. Dessuten var det jo heller aldri noen som spurte 

hvordan jeg hadde det hjemme, hverken noen andre i familien eller på skolen. Det 

viktigste for meg var at jeg hørte på hva mamma sa og ikke fortalte hemmeligheten 

min til noen.  

6.3 ”Å leve med sin «hemmelighet” 

 I denne delen vil jeg derfor ta opp de langsiktige virkningene å leve med sin hemmelighet. En 

vesentlig følge av å leve med sin hemmelighet, er at flere av barna kan bli tause, ikke bare om 

hemmeligheten de bærer på. Mine informanter forteller at de lukket seg inn i sitt egen lille 

boble, de snakket lite, de visste rett og slett ikke hva som var rett og galt å snakke om. 
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Stine forteller meg hvordan det er å leve med en hemmelighet: ”Å leve med sin 

«hemmelighet» er en ensom ferd full av frykt og smerte. Når alt ser perfekt ut på overflaten 

og ingen ser den ondskapen som virkelig ligger bak, gjør det ikke saken noe lettere”. 

Å være utsatt for trusler og løgner, og å leve med hemmeligheter, gjorde at mine informanter 

ble tause, en taushet som også gjorde dem ensomme. 

6.4 Taushet 

Men det finnes en taushet til, nemlig tausheten innad i familien. Jeg vil her ta opp hvordan 

barna preges av den ”dirrende” stillheten før voldssituasjonen oppsto, og stillheten som 

oppsto etter situasjoner preget av vold. Dette vil jeg illustrere med hvordan Mads opplevde 

tausheten i hjemmet, et dikt av Stine og et eksempel fra Møller (2007) . 

Mads: ”Mange ganger når jeg satt der på rommet mitt, tenkte jeg meg langt bort fra 

det som hadde skjedd. Jeg prøvde å tenke på fine gode ting , det var ikke så lett. Men 

noe som hjalp var at jeg sang for å glemme. Jeg sang en spesiell sang som mormor 

hadde lært meg. Den heter liten spurv til jorden falt, og da måtte jeg konsentrere meg 

masse for å huske sangen.  

Jeg ville i alle fall ikke tenke på det som hadde skjedd , jeg ville glemme det og ikke 

snakke om det i alle fall”    

Mogens Møller beskriver også hvordan tausheten føltes for han, ”Tausheten fyller rommet. 

En uforutsigbar spenthet oppstår. Vi var da også mange ganger fjetret i vår usikkerhet. 

Tausheten og den påtrengende stillheten gjorde oss skrekkslagne, frykten gjorde også oss 

tause – men det var en annen taushet, en underkuet tilbakeholdenhet, en taushet som var 

fullstendig ulik den maktfulle ordløsheten”. (Møller 2007:62) 

Stine forteller om den ensomheten hun bar inni seg ved aldri å kunne fortelle hvordan hun 

hadde det hjemme: 

Jeg husker der var flere morgener jeg knapt sovet et sekund. Kveldene før hadde som 

vanlig vært full av frykt og redsel. Ofte satt jeg lenge alene i trappen med   tankene 

mine, før jeg i det hele tatt turde å legge meg. 

Jeg kjente på en redsel jeg ikke forsto.. Jeg lyttet… Hvordan var «stemningen» der ne-

de? 
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I mange timer satt jeg ofte helt alene i trappen før jeg turde å gå å legge meg. 

Mange timer senere, lå jeg i sengen min og frykten ble bare enda større. 

Bare den minste lyd fikk meg til å kveppe til, var  det noen som kom opp til meg ? 

Kroppen var i helspenn og jeg skvatt til ved den minste lyd. 

Jeg husker jeg  lenge å tenkte hvordan dagen hadde vært. Som regel var morgenene  

ganske rolig. Jeg sto opp, spiste frokost og gjorde meg klar til en ny skoledag.  Jeg kan 

aldri huske at jeg vasket meg eller pusset tenner, eller at jeg i det hele tatt tok på meg  

rene klær. Det var ingen voksne der som passet på og ville lære meg eller følge opp 

sånne ting. Jeg laget min egen matpakke, mens jeg kjente at klumpen i magen ble stør-

re og større. Skoleveien og skoledagen ventet, jeg grudde meg alltid. Hva om noen 

voksne spurte meg om noe jeg ikke ville svar på, eller kunne svare på . 

Hun forteller videre at gymtimene på skolen var ekstra ille, det å skulle kle av seg sammen 

med alle de andre var et mareritt, det var ingen som sa noe, men hun følte selv at alle kunne se 

hvor «skitten» hun var, hvor andreledes hun var, at hun bar på en hemmelighet hun selv enda 

ikke kunne sette ord på. 

Dager hun ble innkalt til skoletannlegen var også et mareritt. Tankene streifet om hva hun 

skulle hun si når han så inni munnen hennes. Hun var ikke redd skoletannlegen, for han så 

snill ut, men hun kunne jo ikke fortelle at det var vondt å pusse tenner og at hun rett og slett 

ikke klarte det. Hun forteller videre at hun hadde hvite blemmer inni munnen som gjorde så 

altfor vondt, og hadde flere hull i tennene , de var så store at hun kunne se dem. Tannstell var 

noe hun måtte passe på selv, ingen hjalp henne eller fortalte at tenner måtte pusses, eller 

hvordan. 

Stine forteller at å komme hjem fra skolen det verste. Det var alltid vanskelig for henne å få 

en sammenheng i hvordan dagene var når de voksne var hjemme. Hun fikk alltid straff for et 

eller annet.  

6.5 Kontakten med familien innskrenkes  

Morten forteller i et intervju at savnet etter bestemor og bestefar er stort. Da han var liten så 

han dem en gang iblant, og han husker dem som varme og trygge personer, hvor han fikk sitte 

på fanget og bli sunget for.  

Kanskje kunne jeg ha gått til dem når det var skikkelig ille hjemme. Jeg føler det er 

vanskelig å bare dukke opp nå, og kanskje spør de meg om ting jeg ikke klarer å svare 
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på, som for eksempel hvordan det går hjemme . Mamma sin familie bodde langt fra 

oss, så dit kunne vi ikke dra. Pappa var aldri edru nok og mamma hadde ikke penger til 

å ta oss med. Pappa sin familie bodde derimot ikke så langt fra oss, men vi hadde ikke 

noe særlig kontakt med de heller, jeg tror helst det kom av at pappa aldri var edru, og 

at han var sint når han var full.  

Barna håper hele tiden på en forandring, og gjør alt for å holde familien samlet. Barnet har 

også en forestilling om at de ikke kan fortelle i frykt for å bli tatt ut av familien og dermed 

ikke lenger kan være i familien for å beskytte den andre av foreldrene eller søsknene. Ikke 

bare ser man tapet og savnet av familie hos disse barna, men man må også tenke på at 

familien kan være en ressurs for barna, et sted de kunne ha følt seg trygg, kanskje også trygg 

nok til å fortelle om sin situasjon. 

 

7 Barnas overlevelsesstrategier 

Flere av mine informanter lærte seg tidlig hvordan de skulle håndtere hverdagen, både dager 

med og uten vold. Flere tok på seg rollen som beskytter ovenfor den ene av foreldrene eller 

søsken. For mange ble vold en ”normal” handling i hverdagen, og de påtok seg skylden for 

volden, men levde i skammen.  

7.1 Barnets rollespill    

 Mange av barna kan dermed sette seg selv inn i et rollespill for at volden ikke skal 

oppdages. Mogens Møller skriver i sin bok ”I fars fold”: ”Det å snakke om hendelsene som 

foregikk hjemme var umulig, når de var utenfor hjemmet. Da røpet de seg, giftige rykter og 

fordommer ville bli bekreftet og den sosiale utstøtningen ville bli forsterket. Og hvilken 

garanti hadde de, relatert til den tidligere trusselen, for at myndighetene ikke kunne gripe inn? 

I verste fall kunne myndighetene splitte barna ved at de ble omplassert. Det var trusler over 

alt, og tausheten ble et nødvendig onde” (M Møller 2000:59). 

Barnet må kanskje også ta på seg en rolle for ikke å avsløre hva som foregår i hjemmet. Dette 

vil jeg belyse med Goffman (1992) «Vårt rollespill til daglig». Her refereres det til dette som 

dramaturgisk modell av det sosiale liv. Det sosiale samspillet mellom menneskene 

sammenliknes med et teater, hvor hver enkelt person i hverdagen er skuespillere på en scene, 

hver person spiller en rekke forskjellige roller. Publikum, det vil si vi som står utenfor, 

observerer dette rollespill og reager på forestillinger, eller kanskje det er nettopp det vi ikke 
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gjør. Vi kan ikke reagere på noe som utad virker normalt. I sosialt samspill, som i 

teaterforestillinger, er det en «front stage» der skuespillerne er på scenen og blir betraktet av 

et publikum. Eksempler her er foreldrene som spiller en annen rolle når de er i det offentlige 

rom. Vi ser en mor eller far som pliktoppfyllende møter på foreldremøter, og ingen skulle vel 

tro det foregikk vold i deres hjem, slik de fremstår utad. Men hverdagen har to sider: Det er 

også en «back stage», eller «bak scenen», der skuespilleren er en helt annen person enn den 

en ser i det sosiale liv. Her kan han eller hun fremstå som en tyrann, en person med makt, som 

bare ser seg selv og sine egne behov (Goffman 1992: 15).  

7.1.1 Rolletap 

Jeg vil her trekke frem et eksempel fra Maria, som hevder at det rolletapet hun opplevde 

sterkest var det å være beskytter for sin yngre søster. I «Samfunnets stebarn» (2009) skriver 

Kjersti Ericsson om barnehjemsbarn og hvordan disse barna som har blitt omplassert fra sine 

hjem på grunn av omsorgssvikt opplever en krenkelsesprosess som også handler om rolletap.  

For barna kan det se ut til at det er flere roller som blir vanskelige å fylle, og hvor rollen de 

allerede har på tidligere skole og blant venner blir tatt fra dem. Ericsson (2009) viser også til 

at det som muligens kunne uroe mest var for eksempel som den beskyttende ovenfor søsken 

som enten ble igjen i hjemmet, eller også ble plassert bort, og rollen som den som passet på at 

det ikke skjedde noe med den av foreldrene som ikke utøvde volden (K Ericsson 2009:73-

75).  Ofte kan det være vanskelig å holde volden skjult for andre slektninger, foreldrene 

velger da å holde seg borte fra familien.  

7.2 Å bære en annens skyld og egen skam  

Et argument for at barna velger å forbli tause og ikke fortelle til noen utenfor hjemmet er den 

stemplingen de er redd for at de blir utsatt for. Når barna forholder seg tause, kan dette også 

beskytte mot skammen og den eventuelle stemplingen de utsettes for. Stine forteller om sin 

opplevelse av å føle skam: 

 «Familie hemmeligheter» er ofte godt skjult og de rommer mye skam. Den skammen 

vi snakker om her er både farlig og destruktiv. Ofte kan en hel familie og slekt bli be-

rørt av ting og hendelser som har skjedd i «fortiden». Denne skammen kan forplante 

seg på mange måter i generasjoner. Skammen liker seg best i skyggen og mørket der 

den får vokse og gro. Ofte kan vi tenke at det er bedre når vond fortid forblir skjult, for 

vi kan jo ikke gjøre noe med fortiden? Jeg har levd mesteparten av mitt liv med stor 
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skam, en skam som egentlig ikke hører hjemme hos meg, men hos alle de som utsatte 

meg for all ondskapen, torturen, volden og ikke minst alle svikene. Skammen ble alli-

kevel min … Og dessverre er jeg ikke alene om å føle det slik. Kanskje tenker du nå, 

at det er da ikke du som skal skamme deg? (Intervju Stine 2014) 

Vi ser her hvordan skammen blir festet til barnet, uten at den av foreldrene som utøver vol-

den, tar del i denne skammen. Ved å forholde seg taus, får heller ingen vite, og barna slipper 

stempling fra de andre barna på skolen, og ikke minst blikkene fra foreldre, lærere og naboer. 

Maria forteller at hun ville at hjelpeinstansene skulle vite, men ikke venner og foreldrene de-

res. Slik stilles da barna i nok et dilemma om hva de skal eller bør gjøre. 

Når jeg gikk i annen klasse, ville jeg ikke at de andre barna skulle vite hvordan jeg 

hadde det hjemme. Kanskje trodde alle at det var min skyld at jeg fikk juling fordi jeg 

var slem, eller kanskje tenkte de at jeg kom fra en dårlig familie. Jeg ville så gjerne 

være som alle de andre, og da var det nok best jeg tidde stille og slapp å få stempel på 

meg som den umulige ungen, var vel derfor jeg hele tiden gjorde alt jeg kunne for å 

være flink å pliktoppfyllende elev (Intervju Maria 2014). 

Her går det an å trekke en linje til hvordan tausheten kan legge en demper over stemplingen, 

ikke bare for voldsutsatte barn, men også hos andre grupper. Et eksempel som her kan nevnes 

er «tyskerbarna og deres mødre», som K. Ericsson skriver. (2009). Det var bedre å leve i 

taushet om sitt opphav, fremfor stempelet som tyskerunge. 

Taushet kan og sees blant prostituerte og stoffbrukere, som Ida Halvorsen skriver om (1982). 

Tausheten overfor andre mennesker kan også være et forsvarskjold mot andres stempling av 

en selv. Det er bedre å ikke fortelle, slik at en har mulighet til å starte et nytt liv med blanke 

ark uten at noen vet. Kanskje det er slik overfor venner, men er stemplingen verre enn å leve i 

et helvete?  

Hammerlin tar også opp flere lidelsesproduserende forhold som kommer til uttrykk i en 

voldsutsatt familie. Det er ikke bare på det fysiske og psykiske plan; også den sosiale 

tapslisten i slike familiesituasjoner er ofte stor. Familievoldsofre kan i mange tilfeller også 

være plaget av den sosiale isoleringen ved at de holder på sin hemmelighet for omverden. 

Men selv om barna gjør sitt for å skjule sannheten, hender det allikevel at for eksempel naboer 

får med seg hva som skjer bak husets fire vegger.  
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«Vi var stigmatiserte», skriver Møller i I fars vold (2000), og fortsetter: ”Vi var  nabolagets 

bunnfall. Ikke rart, det fantes ikke de murveggene som kunne skjerme naboene fra støyen og 

oss fra skammen” (Møller 2000:54). 

7.3 Hva prøver barnet å fortelle? 

Flere barn som utsettes for vold har sine måter å prøve å fortelle at de ikke har det bra på, men 

deres forsøk på å fortelle kan ofte for andre være vage. Det er ikke lett å tolke at en liten gutt 

med en altfor stor ransel som går hjem veldig sakte fra skolen, kanskje ikke har det så bra og 

helst ikke vil hjem til det som for ham er en plass hvor han er utrygg. Men dette kan også 

være en liten gutt som drømmer seg bort på veien hjem og studerer naturen. Det finnes også 

situasjoner der mor og far bor hver for seg, og barnet ikke vil til den andre av foreldrene en 

gitt helg. En må da være forsiktig med å dra slutningen at det kanskje er fordi barnet ikke har 

det så bra dette stedet. Svaret kan ligge i at barnet er i en sosialiseringsprosess hvor han heller 

vil ut og spille ball med kameratene sine. At barnet ikke vil fortelle hvordan en har hatt det 

hos den andre av foreldrene, trenger heller ikke bety at barnet ikke har hatt et bra samvær, 

men rett og slett at barnet selv ikke ønsker å blande seg inn i konflikten mellom foreldrene. 

 

Disse eksemplene er for å illustrere hvor vanskelig det kan være å fange opp barn som utsettes 

for vold i hjemmet. Vi som ikke er fagpersoner skal være forsiktig i tilfelle vi feiltolker, sam-

tidig som vi skal være observante. Hvorfor er det så vanskelig for et barn å fortelle om volden 

hjemme hos ham eller henne? Og hvorfor er det vanskelig for oss som står utenfor å oppdage 

volden? Det finnes ingen lette svar på disse spørsmålene. 

Hammerlin (2011) hevder i Vold og Traumer, en årsrapport om barn og unges psykiske helse: 

 

Barn er eksperter på sin egen virkelighet. Små barn kan gjenkalle og fortelle om selv-

opplevde hendelser i livet sitt. Barn må føle seg trygge for å tørre eller ville fortelle om 

sine overgrepserfaringer. Barn som er overgrepet, er vare på de voksnes signaler og 

reaksjoner.Voksne har en viktig rolle når det gjelder å hjelpe og motivere barn til å 

fortelle. Samtalens forløp er den voksnes ansvar, barn blir aldri bedre til å fortelle enn 

de voksne er til å lytte .  
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Videre hevder Hammerlin at det er sjelden et barn forteller om sine selvopplevde hendelser av 

sensitiv og traumatisk karakter. De som er bærere av negative erfaringer privat som vold, vi-

ser ofte skam og skyldfølelse. 

”Det er uendelig skadelig og ensomt å bære på voldelige historier, ytterst få blir fanget opp av 

de ulike hjelpeinstansene, de resterende barna lever videre med taushet og skam” forteller 

gruppeleder og terapeut ved Alternativ mot Vold (ATV) Telemark Øivind Aschjem.        

 

Jeg vil belyse disse spørsmålene senere i denne oppgaven, hvor mine informanter forteller 

hvor vanskelig det er å nå fram med sine fortellinger av forskjellige grunner som lojalitet til 

foreldrene og trusler fra foreldrene, men også fordi de ikke vet hvem de skal snakke med. 

 

 

 

 

DEL 4 Når systemet svikter. Informantene forteller om både gode og 

dårlige erfaringer  

 

8 Hva skjer når systemet svikter  

Jeg har i tidligere kapitler referert til mine informanters historier og hvordan de har beskrevet 

deres opplevelser av volden og omsorgssvikten de har vært utsatt for. Jeg har vist hvordan de 

hele tiden har opptrådt lojalt mot sine foreldre, og derfor ikke forteller andre, hverken familie 

eller andre de eventuelt har omgitt seg med, om deres opphevelser i hjemmet.  Det eneste de 

har ønsket er et liv i trygghet og anerkjennelse. Men for mine informanter ble det ikke slik; i 

stedet forteller de hvordan krenkelsene fortsetter med at det er de som blir sett på som umuli-

ge og i noen tilfeller også blir sykeliggjort, i stedet for å få den hjelpen og tryggheten de 

trenger til å bearbeide sine traumer.   

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hvordan mine informanter beskriver sine liv etter at 

det offentlige har grepet inn, og hvordan de oppfatter at systemet svikter. Vi vil se hvordan 
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systemsvikt kan oppleves som håpløshet, men også at det kan snus til positive erfaringer for 

mine informanter. Jeg stiller meg derfor spørsmålet om volden blir individualisert eller sett 

som et familieproblem, og hvilke følger disse forståelsene får for den som har vært utsatt for 

volden. 

 

8.1 Systemsvikt kan også få en positiv vending  

Maria forteller om hva som skjedde etter at volden i hjemmet ble avdekket:  

 Jeg husker en ettermiddag i september, jeg hadde vært på å SFO. Den første setningen 

jeg blir møtt med når jeg kommer hjem er «Det gikk rett i vasken», sa mamma. Den 

setningen husker jeg som om den skulle ha blitt sagt i går. De hadde vært på møte og 

det hadde blitt bestemt at vi skulle flyttes fra foreldrene våre. Jeg husker ikke hvordan 

jeg reagerte, men jeg har blitt fortalt at jeg ikke sa noe på det, jeg var verken glad eller 

lei meg, men helt nøytral. Kanskje jeg ikke skjønte alvoret i det som skjedde?  

For Maria ble skolehverdagen vanskeligere å takle; hun var mer hos sosiallæreren sin enn det 

hun var i timene. Hun forteller at hun var mye hos helsesøster, og hadde mange samtaler med 

lærerne. Hun er også glad for at de var forståelsesfulle og trodde på det hun hadde å fortelle. I 

tillegg måtte hun veies hos legen, som var ved siden av skolen, en gang i uken. Hun måtte 

også følge en diger kostplan fordi de mente vekten hennes var for lav. Hun veide da 42 kilo, 

og gikk i 10. klasse. Maria var på dette tidspunktet kommet i et fosterhjem hvor hun trivdes 

veldig godt, og mener selv at det matpresset hun ble utsatt for med hensyn til stadig veiing 

hos legen og oppfølging av matinntak i fosterhjemmet, ødela forholdet mellom Maria og 

fostermoren. Det førte til mye krangling og endte med at hun ville flytte. 

Hun ble flyttet tilbake til foreldrene sine etter å bodd i tre forskjellige fosterhjem på to år. 

Etter noen uker boende hos foreldrene sine, hadde barnevernet funnet ut at de skulle flytte 

Maria på en institusjon, noe som var det hun fryktet mest, i tillegg til at barnevernet tidligere 

hadde lovet henne at de ikke skulle flytte henne på institusjon. Denne gangen ble det allikevel 

slik; de mente at hun ikke klarte å bo sammen med noen, og at det var for sent å få et nytt 

fosterhjem i en alder av 17 år.  

Jeg har aldri vært så sinna i hele mitt liv, som det jeg var det året jeg bodde 
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på institusjonen. Jeg knuste alt som gikk an å knuses, jeg sparket hull i døra, jeg smalt 

i dørene, jeg raserte rommet mitt, ble satt i håndjern av politiet, truet de ansatte, kjeftet 

og stakk av på nettene. 

Jeg var så sinna og lei meg at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg selv. Jeg 

hadde det bare vondt inni meg, men det var det ingen som prøvde å snakke med meg 

om – de skjønte ikke språket mitt. De bare kjeftet på meg fordi jeg ikke oppførte meg. 

Og til slutt straffet de meg med å gi meg rom nede i kjelleren, der nede var jeg livredd. 

Maria forteller videre hvordan psyken hennes ble verre på denne tiden. Hun prøvde å ta livet 

sitt flere ganger. Hun skadet seg ofte og spiste minimalt. Tilbudet hun fikk var 

innsovningstabletter. På denne institusjonen fikk hun diagnosene borderline, anoreksi, 

depresjon, angst og relasjonsskade. Maria forteller at denne diagnosen fikk hun til tross for at 

hun kun hadde vært på institusjonen en måned, og ingen hadde spurt henne eller latt henne 

fortelle alt hun ville si om sin barndom. 

Etter at den ene måneden var gått, kom hun i kontakt med et psykisk helseteam som gav 

henne tilbud om å bo i et bofellesskap innenfor psykiatrien der det var bemanning hele 

døgnet. I denne tiden ble også diagnosen hennes endret fra moderat depresjon til alvorlig 

depresjon, noe som kan forklares med de stadige flyttingene hun var utsatt for, og hennes 

opplevelse av å være en kasteball i samfunnet.  

Det gikk nedover og nedover med Maria og psykologen purret på at hun måtte få riktig 

behandling. Men da hadde hun allerede vært så langt nede i over en måned, at det var 

vanskelig å komme seg opp igjen. Hun forteller: 

”Jeg ble denne gangen innlagt i to uker og fikk nå antidepressive tabletter, men den 

behandlingen i form av terapi som jeg ønsket, uteble. Jeg følte jeg kun var til oppbevaring og 

medisinering. Det eneste som skjedde med meg var at jeg på denne tiden opparbeidet meg 

mye angst, turte ikke sove, jeg gikk bare rundt og rundt i ring på rommet og skalv”. 

Den dag i dag har Maria fortsatt diagnosene anoreksi, alvorlig depresjon og angst. Hun har 

forruten fosterhjemmene og institusjon vært innlagt fem ganger på psykiatrisk og flere ganger 

blitt hentet av politi og ambulanse enten på grunn av selvskading eller på grunn av utagerende 

adferd.  

Hun sliter med å stole på mennesker, og beskriver seg selv som en kald og avvisende person 



66 

 

som holder folk på avstand. Hun er mye redd og føler seg veldig sjelden trygg, noe som gjør 

at hun ikke klarer å spise noe særlig.  

Tanken på å avslutte alt surrer rundt i hodet mitt mange ganger. Jeg er sliten, og lei av 

å være ensom og alene. Jeg sliter med selvfølelsen, jeg føler meg ikke noe verdt, og 

jeg tror ingen liker meg eller kan være glad i meg. Åssen er det å føle at noen er glad i 

deg? Åssen er det å føle at noen setter pris på deg? Og det vondeste av alt: jeg klarer 

ikke kjenne på gode følelser. Jeg klarer ikke kjenne på glede, lykke og kjærlighet, for 

jeg er ikke vant til det, jeg har aldri kjent på slike følelser. Og det er vondt. 

                                                                ( Intervju med Maria september 2014) 

Maria har i skrivende stund kommet seg videre med hjelp av gode støttepersoner rundt seg, og 

at hun får holde foredrag eller skrive om traumer fra barndommen. For Maria er det terapi å få 

hjelpe andre slik at de også tør å åpne seg. 

En viktig moment om går igjen hos mine informanter som har vært utsatt for vold, er at 

volden som var et familieproblem, har blitt individualisert. Det vil si at her er det ikke satt i 

gang noen form for hjelp innad i familien, som for eksempel familieterapi. I stedet er det blant 

mine informanter blitt gitt et syndebukkstempel. Både ved at de påtar seg skyld for volden, 

men også fordi omverdenen har forvekslet deres reaksjon på traumer med trekk fra «umulige 

barn», og ikke forstår at adferden er en del av deres språk.  For mange har dette blitt starten på 

en avvikskarriere.  

Barnets problem, altså volden i familien, blir ikke sett, men sett forbi, i den forstand at det 

pulveriseres til andre instanser som barnevern, institusjoner, for så å havne i psykiatrien hvor 

barnets problem igjen blir omgjort til å bli en diagnose. 

Hvordan er så dette mulig når en også snakker om barnets adferd og omgjør det til diagnose. I 

stedet for å få klarhet i om barnet har en spesiell adfed på grunn av traumatiske hendelser, blir 

det ofte sett på som et problembarn og i flere tilfeller gis det en diagnose.  

Som en konsekvens av volden barna lever under, kan vi se at noen får en diagnose innen psy-

kiatrien. Som om ikke dette er nok, ser en også hvordan barna blir sosialt isolert og ikke har 

kontakt med familien sin. Flere barn opplever også å være stigmatisert. 
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8.2 Følelsen av håpløshet når systemet svikter 

Etter å ha intervjuet mine informanter er det med undring jeg ser at flere av dem som har fått 

stilt diagnosen ADHD og blitt behandlet for dette, tidlig i ungdommen har blitt rusbrukere. 

Jeg stiller meg da spørsmålet om rusbruken er et middel for å rømme fra vonde opplevelser, 

eller om det er dannet en avhengighet.  

Morten forteller i et intervju hvordan han opplevde å ikke bli sett hjemme. I stedet var det han 

som ble stemplet som den” umulige”: 

”Volden hjemme hos oss ble oppdaga på en feil måte av barnevernet. Jeg var utagerende på 

skolen og havna stadig i konflikt med lærere og elever, aner ikke hvor mange elever jeg smalt 

til og hvor mange lærere jeg havna i slåsskamp med. Jeg ble sendt på en institusjon for gærne 

unger. Der skulle jeg være til de fant en fosterfamilie.”  

Morten fikk diagnosen ADHD i den institusjonen han kom til, og ble satt på Ritalin. 

Foreningen for ADHD definerer ADHD som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst 

innebærer økt uro og vansker med oppmerksomhet 

(http://www.adhdnorge.no/index.asp?id=26001). Behandling av ADHD hos barn over 6 år 

skal utføres som del av et omfattende behandlingsprogram når det er vist at hjelpetiltak alene 

ikke er tilstrekkelig. Behandlingen skal initieres og gjøres under tilsyn av spesialist innen 

atferdsforstyrrelser hos barn, hevdes det i Felleskatalogen (2014). 

Behandlerne så ingen fremgang på Morten til tross for startdosen av antall milligram han var 

satt på, noe som resulterte i at dosen med Ritalin ble økt.  

”Jævla lurt å sette folk på Ritalin når de ikke har ADHD, veit du hva det betyr eller? Jeg ble jo 

faen meg gal av de tabletter” 

Fra gutten var åtte år til han var femten år hadde han vært i fem fosterhjem, resten av tiden ble 

det opphold på institusjoner. Det lengste oppholdet han fikk i et fosterhjem var et halvt år. 

Selv mener han det ikke var så merkelig, for han oppførte seg som det han selv kaller «en 

jævel». I noen fosterhjem likte han seg godt, men allikevel gjorde vonde tanker fra han var 

mindre det slik at han ikke klarte å oppføre seg, som han selv kaller det. Mye av tiden var 

preget av angst og uro. 

Han husker spesielt godt en plass han var, og betrakter seg selv som snill den tiden han var på 

denne plassen. Han beskriver også hvordan han klarte å snike seg unna å ta Ritalin da han var 
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der. Tablettene mener han gjorde ham rar i hodet, han ble redd og følte at folk var ute etter 

ham.  

En dag ble det bestemt at han skulle på møte med barnevernet, og han måtte snakke med 

barnevernsansatte alene.  

Jeg hatet jo de folka så jeg ble skikkelig forbanna. Det endte med en ny institusjon. 

Når jeg kom dit mente de jeg skulle ta disse jævla tablettene igjen. Jeg ble så forbanna 

at jeg rasere hele jævla institusjonen . Jeg heiv på møbler og knuste det jeg så. Alle 

papirene bare feia jeg på gulvet. Om det er tablettene som gjorde at jeg startet på stoff 

tror jeg ikke, jeg tror nok heller det er en kombinasjon av barndommen, som kasteball 

i samfunnet og miljøet. 

Reaksjonen på Morten sin rasering og sinne uteble ikke. Morten forteller at politiet kom 

ganske fort til institusjonen, og fikk roet han. Men det varte ikke lenge, for plutselig sto bar-

nevernet der også. Han forteller at han vet ikke hva som skjedde, men det var en politimann 

der som gikk bort og snakket med de barnevernsansatte, og etter en kort samtale var de borte, 

og han følte seg igjen rolig. ”Politiet forresten var en jævla kul fyr, han brydde seg han å satt 

seg ned å snakket med meg. Jeg begynte å grine”. 

Endelig følte han at det var det noen som snakket skikkelig til ham og brydde seg om hva han 

sa. Morten beskriver dette møtet med politiet som andre gangen noen brydde seg om han, den 

første gangen var det fosterhjemmet der han sluttet med Ritalin. 

Han fikk være på institusjonen, og  politiet han hadde kommet godt overens med fortalte at 

han kunne få begynne i en gruppe med andre ungdommer som også hadde hatt det vanskelig. 

Dette syntes han var veldig fint, og han trivdes svært godt der. I denne gruppen gikk de på 

turer i skogen og lærte å spikke og tenne bål. De satt rundt bålet og snakket sammen, samtidig 

som Morten alltid hadde mulighet til å snakke med en av lederne. 

Selv om det tilsynelatende gikk bra for Morten, ble han sint hver gang han tenkte på faren.  

Han klarte ikke å sette ord på følelsene. I stedet utøvet han vold, eller dro inn til byen hvor 

han kjøpte seg tabletter, som han ruset seg på for å glemme. 

Da han var 18 år ville han ikke ha noe mere med barnevernet å gjøre, til tross for protester fra 

disse. Han flyttet til en helt annen by, men her kom han inn i et nokså hardt narkomiljø, hvor 
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det meste var tillatt for å få fatt i stoff.  

For et halvt år siden fant Morten ut at han ikke ville leve i dette miljøet lenger. Han kjente en 

”strait” kar, som han selv sier, og flyttet til en annen kant av landet.   

Han oppsøkte selv en forening, som hjalp ham med å komme i kontakt med en terapeut. Her 

snakket han i timevis om barndommen, og følte han ble hørt. Selv føler Morten at han har fått 

mye hjelp, selv om han ofte kjenner at han er fly forbanna på faren ennå. Moren har han ikke 

kontakt med i det hele tatt. Han mener moren sviktet ham under hele barndommen, ved å ikke 

gå fra faren og leve alene med barna. 

I Carolina Øverliens studie ”Barn som opplever vold i hjemmet” (2010) forteller hun hvordan 

barn som opplever vold i hjemmet risikerer å få alvorlige psykiske og atferdsmessige 

problemer. Dette kan gi seg utslag i depresjon, angst og aggresjon.  Her viser hun også til 

studier foretatt av (Edwards et al., 2003), som viser en klar sammenheng mellom vold i 

hjemmet og narkotikamisbruk og alkoholmisbruk i senere faser av livet .  

Øverlien (2001) viser også til en studie foretatt i USA av Herrera & McCloskey (2001), hvor 

299 barn som har opplevd vold i hjemmet under oppveksten har blitt intervjuet. Fem år senere 

undersøkte de dommer fra ungdomsdomstoler og fant ut at et stort antall av disse barna hadde 

blitt dømt for et eller annet lovbrudd. Studier som disse mener Øverlien gir en viss støtte for 

sosial læringsteori, som sier at man i barndommen lærer seg atferd gjennom sitt sosiale miljø. 

Denne atferden fører man senere med seg i voksen alder.  

8.3 «Fra helvete til himmelen»  

Mads har også sin historie å fortelle, en historie som viser at barn som har vært utsatt for vold 

også kan få bearbeidet sine traumer og leve et godt liv: 

”Jeg var veldig stille og rolig på skolen, helst innesluttet, var liksom redd så mye. 

Jeg klarte ikke konsentrere meg på skolen og leksene, jeg skjønte de ikke engang. Ikke fikk 

jeg hjelp hjemme heller med dem. 

Tror jeg var veldig et sånt ensomt barn”. 

Mads forteller at et år han gikk på barneskolen ble han innkalt til helsesøster. Herfra ble han 

henvist til BUP, nok et sted hvor han ikke ville fortelle om hjemmesituasjonen. Der ble det 

konstatert etter en diskusjon med moren at han hadde ADD (Attention Deficit Disorder). 
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Ifølge nevrolog Geir Øgrim er dette barn som er passive hyperaktive 

(http://www.adhdnorge.no/novus/upload/file/Abstract%20ADD%20%C3%98grim.pdf) 

Det ble gitt en resept til moren på medisiner som skulle prøves ut, hvorpå det skulle være 

oppfølgingstimer hvor mor også skulle være med. 

Han så på seg selv som et problem, og mente at han måtte jo være det, siden det ble gitt 

medisiner. Følelsen av håpløshet over at problemet ble plassert hos ham og ikke kom 

hjemmesituasjonen snikende. 

Jeg begynte på ungdomskolen og der traff jeg folk som huka fatt i meg , de var 

egentlig utrolig kule å greie. Problemet med disse var at de festa en god del og røykte 

hasj.  Jeg startet også med dette, spesielt i helgene var vi skikkelig heftig på både 

flaske og røykte ofte. Hjemme merket de ingen ting, de merka ikke at jeg ikke var 

hjemme om nettene en gang. Sånn gikk det i et år da. Egentlig hadde jeg det helt ok, 

det var i alle fall noen som brydde seg om meg, og jeg slapp å være hjemme. 

En dag vi satt ute i et friminutt, hadde vi skikkelig lyst på noe å ruse oss på etter en 

helg med bare rus. Vi dro bak et digert bygg like i nærheten, der vokste det Fleinssopp. 

Vi heiv i oss noe av dette før vi dro på skolen igjen. Helt forskrudde i hodet som vi var 

ble vi tatt av en lærer. 

De ble så innkalt til rektor, som etter en lengre samtale fortalte dem at dette måtte rapporteres 

til foreldrene, samt at det var så alvorlig at også barnevernet måtte få beskjed. Det ble flere 

møter både med både barnevern og Bup, og det ble bestemt at han måtte på institusjon. Det 

ble ikke med den ene institusjonen. På grunn av adferd som betjeningen ikke klarte å hanskes 

med ble han plassert i fire forskjellige institusjoner. Mellom hver ny institusjon han kom til, 

ble det også en tvangsinnleggelse på psykiatrisk avdeling. 

”Men altså, det er jo bare evneveikt å plassere barn på institusjon. Har du ikke kunnet noe om 

rus og kriminalitet før, så lærer du det der. Jeg har ikke anelse hvor mange ganger vi hoppa ut 

av vinduet for å få fatt i rus, men først måtte vi gjøre brekk for å få penger. De fleste gangene 

ble vi ferska, og så var det tilbake til gærnesjappa.” 

Først som 19-åring fikk han tilbud om å kunne bo i en leilighet med oppfølging.  

Gjennom årenes løp var det kommet noen anmeldelser til politiet for bruk og besittelse av 



71 

 

stoff, og en del voldsepisoder. Det ble rettssak med påfølgende tre måneders ubetinget 

fengsel. Mads mener selv at fengselsoppholdet var en av de bedre tingene han hadde opplevd 

i sitt unge liv. Her fikk han snakke med en terapeut som han klarte å åpne seg for. Etter soning 

fikk han hjelp av denne terapeuten til å søke jobb på en annen kant av landet. 

Mads traff ei jente som han fortsatt er sammen med og har tre barn med. Mads forteller at han 

taklet farsrollen dårlig og var kjeftende og hardhendt med barna sine. Kjæresten tok imidlertid 

affære og fikk ordnet møter med familieveiledning, barnevern og psykiater. I dag med god 

hjelp av konen føler han endelig at han har et godt famlilieliv, hvor han og føler han har fått 

bearbeidet traumene fra barndommen.  

Det vil her være passende å sammenligne med en artikkel skrevet av Erik Falkum m. fl (2011) 

i Tidsskrift for Norsk psykologforening, der det hevdes at i en klinisk hverdag er fortellingene 

om krenkelse i nære relasjoner svært vanlige. Tydeligst kommer de kanskje til uttrykk hos 

personer med alvorlige personlighetsproblemer, som ofte har opplevd omfattende 

omsorgssvikt og vold. I flere av disse tilfellene er foreldrene preget av likegyldighet, 

uforutsigbarhet, men også fysisk og psykisk vold.  

Nettopp dette vises igjen i Mads sin oppvekst, hvor han gjennom hele barndommen har vært 

utsatt for likegyldighet og krenkelser fra sin mor, noe som han selv tar med seg i oppdragelsen 

av egne barn. 

Øyvind Aschjem er initiativtager til boken Sinna Mann (2005)som er skrevet av Gro Dahle, 

en bok som handler om familievold og barn som har vært vitne til vold. I et intervju forteller 

han at barn som har vært utsatt for vold ofte kan mangle de rette ordene på grunn av at barnet 

dissosierer seg ut av voldssituasjonen. Å dissosiere seg ut av en situasjon kan være som når 

Stine forteller at hun tenkte på helt andre ting enn det som skjedde der og da. Hun forteller: 

 Det var som jeg uten at jeg visste det satt meg ut av min egen kropp, hvor tankene 

bare ble borte, det var som om kroppen liksom tok seg en pause fordi jeg ikke klarte å 

forholde meg til den vonde situasjonen. Jeg kunne bli borte mens volden ble utført, 

men også for eksempel dagen etter på skolen når det kom et lite glimt av situasjonen i 

hjernen min. En ting er i alle fall sikkert, denne dissosiasjonen stjal mye tid fra meg, 

og jeg fikk på en måte en følelse av å være usynlig. 

Et annet eksempel er når en av mine informanter forteller at han begynte å synge for å prøve å 
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ikke tenke på det vonde som nettopp hadde skjedd ham. 

Ikke bare er det barnet som dissosierer, men også den som utøver volden kan dissosiere. For 

en far eller mor kan det å utøve vold også være et traume i deres liv, og derfor setter de seg i 

en annen situasjon. 

8.4 Fra voldsoffer til klient  

Felles for mine informanter er at de fra volden ble oppdaget har vært plassert i fosterhjem. 

Ingen av informantene har opplevd å komme til et fosterhjem for så å bli i dette fram til de er 

atten.  De har ofte etter noen måneder blitt flyttet til nye fosterhjem uten å få noen 

begrunnelse om hvorfor de har blitt flyttet. Maria forteller at dette var en ting hun reagerte på 

og som gjorde henne usikker, derfor utagerte hun også overfor barnevernet, noe som igjen 

førte til at hun ble innlagt på institusjon.  

Flere av mine informanter har vært innom forskjellige institusjoner som 

barnevernsinstitusjoner og psykiatriske institusjoner, og ofte har deres tenåringsliv vært en 

runddans mellom forskjellige institusjoner. Etter fylte atten år, hvorpå flere av mine 

informanter har gått ut av barnevernet på grunn av mangel på tilbud om videre oppfølging, 

har noen av informantene fått kontakt med straffesystemet, hvor de har sont dommer for vold 

og narkotikabruk. 

Margaretha Jærvinen og Nanna Mik-Meyer (2003) gir en definisjon av institusjon i ”Å skape 

en klient, institusjonelle identiteter i sosialt arbeid”. Her blir det henvist til 

velferdsinstitusjoner som har i oppgave å hjelpe, avklare, behandle og vise omsorg til 

personer; eksempler på slike steder kan være institusjoner for utilpassede unge mennesker. I 

stedet kan vi i enkelte tilfeller undre oss på om velferdsinstitusjonene heller skaper 

problemidentiteter. I det sosiale arbeidet som foregår er det viktig å diagnostisere klientens 

problem. (Jeg vil i det følgende ikke omtale den unge som klient, men bruke begreper som 

«den unge».) Det kan se ut som institusjonens arbeid i stor grad handler om å krisemaksimere 

menneskelige problemer. Vi kan i noen tilfeller se at et hjelpsøkende individ blir forvandlet til 

en hjelpeberettiget klient, for så å ende opp som en ”sak” i velferdsinstitusjonen. 

Det forutsettes også at barnet eller den unge tilpasser seg institusjonen i sin væremåte. Det er 

viktig at barnet eller den unges problem gjøres til et format som passer inn i institusjonens 

problemkategorier, regler eller rutiner. Vi kan her ta Morten som eksempel, hvor ingen så at 

problemet hans var volden han hadde vært utsatt for, mens barnevernet omgjorde hans 
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voldsproblem til å bli diagnosen ADHD. Vi kan også si at barnet får en problemidentitet som 

institusjonen kan arbeide videre med.  

Jærvinen, Mik-Meyer (2003) hevder at et barns identitet har mange dimensjoner og 

fremføringsformer alt etter hva en fokuserer på. Eksempler på dette er barndomshistorien, 

familiehistorien og sykdomshistorien, men ingen institusjoner fokuserer som regel på  alle 

disse aspektene ved barnets liv. Derfor skapes, omdefineres og kategoriseres barnet og hans 

eller hennes problem. Det er i denne prosessen at barnet blir en klient. Barnevernet, for 

eksempel, konstruerer her et byråkratisk språk, hvor det kan oppfattes som enveis 

kommunikasjon, hvor igjen den unge opplever å ikke bli sett eller hørt angående det primære 

problemet som er vold.  Ofte kan det også være slik at barnets ønsker og behov står i konflikt 

med institusjonens løsningsmodell, og da har barnet lett for å oppfattes som fastlåst og svakt 

med manglende selvinnsikt. Det vises også til Erving Goffman (1997) sin diskusjon av den 

”onde sirkel”. Her ser vi hvordan en persons motvilje mot behandling av behandlere sees på 

som at personen virkelig har et behandlingsbehov (Jærvinen , Mik-Meyer 2003: 9-20). 

Som et eksempel på dette kan vi trekke fram Maria sin historie. Her forteller hun at da hun var 

atten hadde hun ikke lenger et tilbud fra barnevernet, men psykiatrien overtok . Hun ble 

plassert på en institusjon hvor det ikke var noen oppfølging. En ”oppbevaringsboks”, som hun 

kaller det. Selv mener hun at dersom hun hadde fått en terapeut som kunne hjelpe henne å 

bearbeide de traumene hun hadde fra barndommen, hadde hun kanskje kommet videre i livet. 

Men som det fungerer nå, føler hun seg liten og redd i denne institusjonen. Hun mener selv å 

ha kommet inn i en ond sirkel med selvskading og spisevegring, som igjen fører til 

tvangsinnleggelse på andre institusjoner.  

Følger for barn som utsettes for vold, er ikke bare minnene om barndommen, men også 

diagnosene de får som resultat av at de ikke blir hørt om sin barndom, og en følelse av å være 

kasteballer i samfunnet. Det er sannsynlig at dette gir dem en følelse av å være stigmatiserte, 

og bærere av et avvikerstempel.  

Torunn Laudal / Nina Winger (1989) forteller i sin bok ” Egen lykkesmed, om individualitet, 

individ og avvik” at for at en skal kunne definere noe som avvik, er det naturlig at en har en 

forestilling om hva som er normalt. Å skille mellom normalt og avvikende blir en slags 

strategi for å skape ”orden i et kaos”. Etter hvert skapes det kriterier for hva som passer inn 

som” normalt” , og det som ikke passer inn blir møtt med frykt og skepsis, eller med 
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medlidenhet og omsorg, og et ønske om å gjøre noe med dette (Laudal/Winger 1996: 74). 

Om vi setter dette i sammenheng med mine informanter, kan vi se hvordan barnas reaksjoner 

kan fortolkes som avvik i deres væremåte både blant barnevernsansatte og i en institusjon.  

Dette blir møtt med frykt for barnas utagering, samt en skepsis til å gi barna et trygt 

fosterhjem, et fosterhjem som kanskje ville ha hjulpet barnet i større grad enn en 

institusjonsplass. Som eksempel på dette kan Marias historie her nevnes. Både Maria og 

Morten har tilbrakt tid i fosterhjem hvor det kom til konfrontasjoner, og hvor barnevernet grep 

inn. Morten mener det er feil at barnevernet grep inn i en situasjon hvor han utagerte, og sier: 

”Meningen er vel at fosterhjem skal være som et vanlig hjem? Og i vanlige hjem er det vel 

sånn at barna er sinte uten at det blir krisemaksimert? Men for meg var det da sånn at jeg ble 

tatt ut av fosterfamilien jeg trivdes veldig godt i, og heller plassert i institusjon. Hele fotfestet 

mitt forsvant liksom og utryggheten jeg hadde følt hjemme kom tilbake.” 

Dette viser igjen hvordan de profesjonelle gruppene gis en stor makt over barnas liv. De skal 

også iverksette tiltak som kan få store konsekvenser for barnets liv. En lærer kan for eksempel 

karakterisere en elev som vanskelig og kontakte barnevernet, mens barnevernet på sin side 

kan mene barnet bør ha hjelp av en psykolog, som igjen kan føre til at barnet blir henvist til 

institusjonsopphold for nærmere utredning, ” Selv om meningen med institusjonsoppholdet er 

å hjelpe, kan konsekvensene av hjelpen være at barnet får stilt en diagnose og det skapes en 

”klient”. Vi ser her hvordan samfunnets kontrollagenter har makt over disse barna 

(Laudal/Winger 1996: 77). 

 

DEL 5 Hvorfor er vi så redde for å gripe inn? 

9 Ønske at volden skal bli sett  

Mine informanter har alle et ønske om å både bli sett og hørt. Jeg har tidligere omtalt dette i 

kapittel 7 om anerkjennelse, hvor mine informanter uttrykker et ønske om et annerledes liv, 

hvor de kan få leve i trygghet.  

Jeg viser også i kapittel 8 til hvordan mine informanter blir sett til en viss grad, men i stor 

grad blir misforstått og framfor å få den tryggheten de ber om, blir gjort til ”klienter”. Jeg vil i 

dette kapittelet ta for meg på hvilken måte mine informanter ønsker å bli sett, og stiller meg 

spørsmålet om vi som står utenfor er redde for å gripe inn i situasjoner hvor vold og 
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omsorgsvikt rammer barn.  

9.1 Å bli sett  

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si; Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så 

inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» (A Øverland) Som flere av mine intervju-

personer forteller også Stine:  

At «noen» i min oppvekst både har sett og forstått at noe har vært galt, er jeg ikke i tvil 

om. Både skole og helsevesen burde ha gått videre med de «mistankene» de hadde. Vi 

kan kanskje «skylde» på at det var en «annen tid»? Men, det holder ikke … Jeg mistet 

min barndom og oppvekst og deler av mitt voksne liv på grunn av menneskers ond-

skap. Da blir det for enkelt å bare si at det hører fortiden til, noe vi kan feie under tep-

pet og glemme. 

Det blir for enkelt at noen mennesker som påstår at de bryr seg om meg forteller meg 

at de ikke kan ta side, uten engang ha hørt på min side av historien. Det føles kvalmt 

og ekkelt at disse fortsatt ønsker å være sammen med og støtte overgripere. De fortel-

ler meg i stedet hvor synd det er på dem og at de ikke ønsker å involvere seg. De for-

teller meg at de ikke vil at deres barn skal vite at noen i familien er slik, men de lar 

barna sine omgås slike mennesker. Nå vet jeg at disse menneskene er omgitt av de 

samme menneskene som utsatte meg for overgrep og jeg vet at disse er mestere i å 

manipulere og lure andre med på sitt spill. Men ... det er ingen unnskyldning. De har 

tatt sitt valg og det er de som må leve videre med det valget. 

Maria: På SFO ble jeg kjent med en god dame, som jeg søkte mye trygghet hos. Hun 

var min livbøye når jeg hadde det vanskelig. Hun reddet meg fra en strevsom hverdag. 

Jeg var med henne hjem, jeg var alltid sammen med henne på SFO, hun sa hun var 

glad i meg.  

 Dette var noe de andre ansatte reagerte på, at vi hadde så tett kontakt, det likte de ikke 

noe særlig. Etter hvert gikk det rykter om at hun var støttekontakten min.  

Hun var den som prøvde å si fra til SFO-lederen at jeg ikke hadde det bra, hun sa ifra 

om sin bekymring for meg. Hun har selv hørt pappa drita full i en telefonsamtale der 

han gir meg skylden for at han kommer til å dø av hjerteinfarkt fordi jeg ikke hadde 
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sagt fra hvor jeg var hen. Det var første gang hun så meg gråte. Men SFO-leder ville 

ikke høre, det var ikke deres sak og det var ikke noe de kunne blande seg inn i. En dag 

hadde de et foredrag om noe som dreide seg om barn som ikke har det bra.Hun SFO-

dama jeg hadde god kontakt med delte sin bekymring med mannen som holdt dette 

kurset/foredraget og svaret hun fikk var " Det må gjøres noe, ikke vente til i morgen. 

Dette er alvorlig. Da begynte de å åpne øynene.  

Vi kan ut fra Maria sin historie se hvor vanskelig det kan være for et barn å henvende seg 

direkte til det offentlige, i dette tilfelle sfo-ledelsen. For Maria, som også for andre av mine 

informanter, var det viktig å forholde seg til en person, en de kunne føle seg trygg på , og hvor 

det tok tid å etablere et tillitsforhold.  

9.2 Usynliggjøring 

De seneste tiår har det vært økt fokus på vold i nære relasjoner. Vi kan se at begrepet vold nå 

også innbefatter psykisk vold og omsorgssvikt. Krisesentrene jobber aktivt for at barn som er 

vitne til vold også skal gis hjelp. Politiet har i de fleste kommuner fått voldskoordinatorer. 

Regjeringen har egne handlingsplaner som Handlingsplanen for vold i nære relasjoner (2004-

2007), og det foreligger også en del forskning på området. Her kan nevnes Carolina Øverlien 

(2010) Barn som opplever vold i hjemmet. Også flere fagfolk har gått inn for å synliggjøre 

volden. Allikevel forblir noe av volden usynlig. Nettopp denne volden som ikke synes er 

lettere å fortsette med enn den volden som blir avdekket og problematisert (Isdal 2000:228). 

Hammerlin (2011) sammenligner usynliggjøring av vold mot barn med usynliggjøring av 

mishandlede kvinner. Ofte hevder disse kvinnene at de mister seg selv, de blir usynlige for 

omverdenen. I I fars vold (2000) forteller Hammerlin hvordan faren skapte en avstand til 

moren ved at han hele tiden nedvurderte henne. Han betegnet henne stadig som sjuskete, en 

person som kunne foraktes. Ved å skape denne forakten, ble det også skapt en 

fremmedgjørende avstand, kanskje nettopp for å kunne utøve denne volden. 

Det finnes også andre eksempler på fremmedgjøring, blant annet kan en lese om dette i 

Baumann (1997). Her kan man finne mange eksempler fra konsentrasjonsleirer hvor de 

nazistiske fangevokterne skapte en avstand til fangene ved å fremheve det uskjønne og det 

urene. Konfliktene om de moralske spørsmålene oppsto aldri, fordi moralen som lå i 

handlingen ikke egentlig var noen gjenstand for diskusjon (Baumann 1997). 

Når ingen ser hva som foregår i hjemmet, og ingen heller snakker om det, ingen ser 
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blåmerkene barnet har på bakenden, eller sårheten i blikket, kan barnet føle seg alene og 

svakt. 

Milla: ”Utad virker alt perfekt: far har god inntekt, flink i jobben sin og har mange venner. 

Hvem vil vel ødelegge det flotte ryktet foreldrene mine har klart å lure på seg? Det er vel 

ingen som tror at en velutdannet, flink og godt likt mann slår sitt eget barn eller sin egen kone 

når ytterdøren er lukket og låst? Eller hvem skulle vel tro at mamma egentlig gikk i en stadig 

pillerus ? ” 

Isdal (2000) hevder at usynliggjøring faktisk kan trekke i retning av at barnet selv 

ansvarliggjøres for den volden det utsettes for. 

Eksempler på dette kan vi finne i Hammerlins artikkel ”Barn i Norge 2011 om vold og 

traumer”, hvor han refererer til selvopplevde hendelser:  

 

De fysiske voldsmerkene var umulige å skjule; de var ikke bare fysiske og psykiske 

blåmerker på kropp og sjel; de var også sosiale stigmaer eller «skammens flekker», 

som mor betegnet dem. Men den sosiale tapslista ble også produsert på andre måter:  

Hvem kan tro at barn som opplever denne råe maktutfoldelsen, er i stand til å være 

konsentrert på skole og i andre sosiale sammenhenger? 

 Hvem tenker lekser når frykten, sorgen, fortvilelsen og usikkerheten besetter og kaps-

ler inn enhver tanke? 

 Hvor ofte var jeg ikke livredd for å finne mor i en blodpøl når jeg kom hjem. De 

søvnløse nettene – bråket, gråten og støyen – satte også dype og smertefulle avtrykk i 

kropp og sjel: Man var så usigelig livsmatt.  

Og hvor ofte møtte vi ikke naboer og andre med skammens nedslåtte blikk?  

 (Hammerlin 2011:26-27) 
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9.3 Hvorfor er vi redde for å bry oss og gripe inn i ting vi vet ikke er som 

de skal være? 

I et intervju forteller Øyvind Aschjem at mange mennesker kan ha en aversjon eller frykt for å 

bry seg eller gripe inn i en situasjon som er preget av et tabubelagt tema. For flere som befin-

ner seg rundt barnet, kan en undre seg på om det at vi ikke ser er frykten for ikke å bry seg, 

eller om det er mangel på kunnskap om voldens dynamikk.  I barnehager og skoler kan en se 

mangel på denne kunnskapen. Dette er i våre dager tenkt som innlagt i fagplanen, et utdan-

ningsfokus på vold. Det er mulig at barnehage- og skolepersonalet eller deres assistenter unn-

later å spørre om det foregår vold i hjemmet til et barn i frykt for at svaret blir positivt, eller 

fordi de ikke vet hva de skal gjøre videre med disse eventuelt positive opplysningene. Dess-

verre er det også mange ledere og medarbeidere i skoler og barnehager som heller ikke greier 

å balansere hensynet mellom nødvendig taushet og åpenhet (intervju Øyvind Aschjem februar 

2014). 

Til tross for diverse tiltak, er det bare fire prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet 

som kommer fra barnehager, og elleve prosent fra skolene. Flere personer tar heller ikke bar-

nevernloven, der det sies at en har plikt til å melde der det er mistanke om vold og omsorgs-

svikt, på alvor. Skolen og læreren er oftest opptatt av at det å være lærer er en person som 

videreformidler kunnskap om fag, og ofte har de ikke ressurser til å se etter tegn på barna 

hvor en hadde hatt mulighet til å avdekke omsorgsvikt i hjemmet (intervju med Øyvind As-

chjem februar 2014). 

Det er også mulig at vi ser ting, men ikke tar innover oss hvor alvorlige tingene egentlig er. 

Kanskje en tenker at ting blir verre om en melder fra til barnevernet.  

Det er viktig nettopp for de som skal prøve å forstå og hjelpe familier, å se at gjennom volden 

skapes en type virkelighet som organiseres i dominans og underkastelse. Det har i altfor liten 

grad vært sett på vold som et resultat av skjeve eller ubalanserte familiesystemer. Nettopp på 

grunn av en slik forståelse har de som egentlig skal være der som hjelpere vært med på å til-

sløre viktige maktforhold som finnes både i familien og ellers i samfunnet, og dermed også 

fratatt voldsutøveren ansvaret for sine handlinger. Det er ikke familiesystemet som er årsaken 

til volden, men det er volden som skaper voldsfamilier, og disse fungerer med sine helt egne, 

særlige betingelser.  Det er her vesentlig at volden blir familiens hovedpremiss. I slike fami-

lier kan ingenting forandres, og de kan heller ikke hjelpes så lenge ikke volden synliggjøres, 

og ansvaret for handlingene legges hos voldsutøveren. ”Enhver forståelse fra utenforstående 
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som tilslører voldens kraft eller utøverens ansvar, blir direkte støttespillere til den mektiges 

fortsatte tyranni over den andre” (Møller 2000:9).  

Barna ønsket å bli sett, men ble de sett og fikk hjelp med volden de har vært utsatt for? 

 

9.4 Å å se barnet også der det er tvil om det kan være vold i hjemmet  

Jeg vil her presentere helsestasjon, barnehage og skole og hvordan de opplever situasjonen 

dersom de har mistanke om vold i hjemmet. Jeg har kun snakket med få personer, derfor blir 

det ingen vid tolkning av hvordan se barna, kun en snever beskrivelse. Det som er viktig å 

bemerke er at nettopp de personene jeg her intervjuer jobber i kommuner hvor arbeidsplasser 

som jobber med barn ser det som viktig å avdekke vold i nære relasjoner.  

9.4.1 Helsestasjoners oppgave å avdekke vold i nære relasjoner  

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i sin stortingsmelding 15 (2012–2013) om Fo-

rebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er 

et gratis lavterskeltilbud til alle barn og unge i alderen null til tjue år og deres foreldre. Det er 

rundt 1,1 millioner personer i målgruppen for tjenesten. Formålet for tjenesten er å fremme 

psykisk og fysisk helse, og fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge syk-

dommer og skade. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har kontakt med de fleste barn og 

familiene deres, og kan arbeide forebyggende og delta i samarbeid om barn som er direkte 

utsatt for vold eller lever med vold, og foresatte til disse barna. 

En skolehelsetjeneste med rett kapasitet er tilgjengelig for barn og unge fordi den er gratis og 

har alle barn som målgruppe, er lokalisert et sted barn og unge oppholder seg og er et sted 

barn og unge kan komme uten å bestille time. Skolehelsetjenesten er et sted barn og unge kan 

gå uten å føle seg stigmatisert. En «ufarlig» henvendelse om et ubehag et sted i kroppen kan 

være innfallsporten til en samtale om mer følsomme temaer som sosiale problemer eller psy-

kiske problemer. 

Fordi skolehelsetjenesten har en kontaktflate mot alle barna i skolen, har tjenesten en mulig-

het til å fange opp barn i sosial eller helsemessig risiko på et tidlig stadium. Tjenesten skal ha 

et tett samarbeid med skolen, elever og foresatte om elevers arbeids- og læringsmiljø, og bidra 

med undervisning og deltakelse i foreldremøter. I tillegg til å følge opp elevene i skolehelse-

tjenesten, vil tjenesten kunne henvise til spesialisthelsetjeneste eller ta kontakt for forsterket 
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støtte av andre tjenester i kommunen i forhold til levevaner, levekår, familieforhold, psykisk 

og fysisk helse. En velfungerende skolehelsetjeneste er viktig for at barn som lever med vold i 

nære relasjoner fanges opp og får nødvendig hjelp og oppfølging. Det kan være en sammen-

heng mellom det å oppleve vold i familien og det å falle ut av skolen, og skolehelsetjenesten 

kan i denne sammenheng fange opp disse barna (Justis- og beredskapsdepartementet Meld. St. 

15 2012–2013). 

 

Helsestasjonen er et frivillig tilbud, hvor foreldre kommer med sine barn både for å få vaksi-

ner, bli tilsett av lege på jevnlige kontroller, og for å få råd og veiledning om barnets utvik-

ling. På helsestasjonen er det barn i barnehagealder som kommer, når barnet begynner på sko-

len er det skolehelsetjenesten som overtar kontrollen av disse barna. De fleste foreldre møter 

til avtalte tider, men det finnes enkelte foreldre som ikke vil møte enten til legetimer, vaksina-

sjonsprogram eller råd og veiledning. Helsesøster på en helsestasjon forteller meg da at de 

spør om grunnen til at foreldrene ikke vil møte og forklarer viktigheten av for eksempel vak-

siner. Dersom helsestasjon blir valgt bort, må foreldrene allikevel fremlegge dokumentasjon 

fra fastlege om at barnet blir fulgt opp på et legekontor. 

Hun forteller også at det hender at hun kan observere barn med både blåmerker og kuler.  Ved 

å henvende seg til pårørende ved å bemerke blåmerkene, vil hun da kunne se hvordan foreld-

rene reagerer, og som regel vil da mor eller far ha en naturlig forklaring på disse merkene. 

Hun forteller også at en sjelden gang kan en komme bort i barn med store blålige merker på 

bakende eller rundt håndleddene. Dette er lett å misforstå som at barnet har vært utsatt for 

vold.  Dette er merker som ble misforstått og anmeldt mye for noen år tilbake, og kalles 

mongolske flekker. Spesielt kan en se disse hos barn hvor den ene av foreldrene er av asiatisk 

opprinnelse.  

Det finnes flere grunner til at en helsesøster kan reagere på et barns fysiske eller psykiske 

tilstand. Min informant sier det da er viktig å se helheten i situasjonen. Allikevel kan det være 

ganger da en er i tvil om barnet utsettes for vold eller omsorgssvikt. I slike tilfeller er det mu-

lig at også en annen helsesøster er til stede når barnet undersøkes, for så å samråde om obser-

vasjonene. Helsestasjonen er ofte de som ser barna minst, og hun forteller om viktigheten av 

at det er en åpen dialog mellom barnehagen og hvor de kan drøfte det enkelte barn uten å 

henvende seg til barnevernet først. I slike tilfeller blir foreldrene gjort oppmerksom på at hel-
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sesøster vil ha en samtale med barnehagen om ting som på henne kan virke urovekkende med 

barnet. De fleste foreldre samtykker i dette, dersom de allikevel skulle motsette seg det, blir 

spørsmålet hvorfor de gjør det.  

Videre kan hun fortelle at helsestasjonen opplever å bli ringt opp av personer som forteller om 

urovekkende observasjoner av et barn, som kan skyldes mistanke om vold eller omsorgssvikt 

i hjemmet. Eksempel på omsorgssvikt kan være der et barn har problemer med at de er svært 

overvektige og samtidig viser mangel på initiativ. Helsestasjonen vet at barna får usunn mat 

og ofte chips og cola for å kose seg. En misforstått snillhet fra foreldrene, også måte foreldre-

ne bøter på dårlig samvittighet på den begrensede tiden de daglig har med sine barn. Om-

sorgssvikt er ofte svært vanskelig å dokumentere.  

Hun forteller også at det blir gitt familieveiledningskurs i de situasjoner hvor en ser behov for 

dette. I tilfellene hvor det er i helsestasjonens regi, vil ikke barnevernet bli koblet inn. Men 

dersom foreldrene over lengre tid ikke godtar tilbudet, og situasjonen ikke endres, vil bekym-

ringsmelding bli sendt barnevernet, som da setter i gang egne tiltak.  

Der det foreligger mistanke om seksuelle overgrep blir ikke barnevernet kontaktet først, men 

politi, dette på grunn av faren for bevisforspillelse. 

Helsestasjonene har også tverrfaglige møter en gang i måneden hvor barnehagestyrere fra 

private og offentlige barnehager, helsesøster, PPT og barnevern møtes. Foreldrene er også 

velkomne til å være med, dersom det er situasjoner med deres barn som skal diskuteres.  Der-

som barnehage eller helsesøster har mistanke om vold i hjemmet til et barn, kan de drøfte det-

te anonymt på disse møtene.  

På spørsmål om hun mener tverrfaglig samarbeid fungerer bra, svarer helsesøster at det kunne 

ha vært bedre. Hun mener det burde være flere møtearenaer hvor de forskjellige etatene som 

barnevern, helsesøster, PPT og fysioterapeuter jobber sammen. Hun nevner også viktigheten 

av å kunne gå innom kontoret til den andre yrkesgrenen og ha personlig kontakt i situasjoner 

der en drøfter et barn og dets familie. Hun mener at sonene i den enkelte kommune burde de-

les opp i mindre enheter, slik at disse blir overkommelige, men tilføyer at det allikevel er vik-

tig at disse sonene ikke blir så små at en kan risikere at en er både nabo og saksbehandler til 

samme familie. 
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9.4.2 Barnehagens rolle overfor barnet  

Barnehagen er en sentral og viktig institusjon for å avdekke familievold så tidlig som mulig. 

For mange barn er barnehagen en stor del av deres liv fra de er rundt ett år til skolepliktig al-

der. Mange av barna blir levert her tidlig om morgenen og først hentet på ettermiddagen.  

Jeg har intervjuet en barnehagestyrer som har jobbet i flere år som barnehagelærer og er ut-

dannet barne- og ungdomsarbeider. Hun forteller at ved utgangen av 2012 var det i overkant 

av 286 000 barn som gikk i barnehage. Det er umulig å si nøyaktig hvor mange av disse barna 

som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Barnehagepersonell kan håndtere mistanke om 

familievold på forskjellige måter. Flere av de som jobber i barnehagen kommer rett fra ung-

domsskolen og vet verken hva de skal se etter eller hva de skal gjøre i slike saker. Det kan 

derfor være viktig at det gis en generell opplæring i hva som skal gjøres dersom det oppdages 

at barn har vært utsatt for vold.  

Barnehagepersonell lærer barna godt å kjenne og kan være oppmerksomme på tegn fra barnet 

som kan tolkes som omsorgssvikt i form av fysisk eller psykisk vold. Dette kan være synlige 

tegn som gjentatte uforklarlige blåmerker eller hevelser. Det kan også være andre signaler 

som påfallende sen utvikling, redsel ved raske håndbevegelser, manglende sosial kompetanse, 

adferdsvansker enten ved aggresjon eller at barnet er for stille. 

Men ofte kan slike signaler utebli, og en fanger ikke opp noen signaler før barnet selv forteller 

at det blir slått hjemme.  

Et eksempel her fra en annen barnehagelærer jeg intervjuet som fortalte om en liten gutt som 

satt på gulvet og lekte. Han ville ikke leke med andre barn, men helst med dukker. Han satt 

lenge og så på dukken, før han utbrøt: ”Du skal faen meg få, din jævelunge” Han tok fatt i 

håret til dukken og lugget, kløp den kraftig i armen før han slengte den bortover gulvet. Slik 

jeg tolker denne situasjonen, er den opplevd av gutten , enten at han har vært vitne til en slik 

situasjon, eller opplevd den selv. La meg legge til at også barnehagepersonalet tolket situasjo-

nen på samme måte som meg. 

Evenrud forteller at der det er mistanke om vold, blir dette drøftet internt i barnehagen før de 

avgjør hva de skal gjøre videre med disse funnene, men at barnehagen også har muligheten 

selv til å sende bekymringsmelding til barnevernet.   
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Ansatte kan vegre seg for å fortelle videre om sine observasjoner. I første rekke fordi de er 

usikre på hvilke konsekvenser det at de melder kan få for barnet om det kommer foreldrene 

for øret Andre i personalet vegrer seg på grunn av den eventuelle konfrontasjonen med foreld-

rene som kan oppstå.  

Hun forteller videre et eksempel hvor en barnehagestyrer hadde mistanke om vold i hjemmet, 

og derfor henvendte seg til legen for å høre om barnet hadde vært hos lege med disse skadene. 

Legen hadde taushetsplikt, og styreren ville ikke henvende seg til barnevernet i frykt for å ta 

feil. 

Den andre barnehageansatte fortalte at i hennes barnehage var det vanlig prosedyre at de drøf-

ter sine funn anonymt med barnevernet for å avklare hva som eventuelt bør gjøres. 

Hun viser til Rammeplanen for barnehager fra 2006, samt Lov om barnehager LOV-2013-06-

21-99, hvor det henvises til opplysningsplikten. 

 

9.4.3 Barnehagen har et ansvar overfor barnet med påfølgende plikter  

Jeg vil i denne delen belyse hva barnehagens ansvar og plikter overfor barnet består i når de 

oppdager at det kan foregå vold i nære relasjoner, og derfor tar utgangspunkt i rammeplanen 

for barnehager.  

Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede 

bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§ 1, 1a, 2  

I skrivende stund foreligger forslag til ny rammeplan som skal tre i kraft i 2016, hvor også 

Barnekonvensjonen er tatt inn. Jeg vil her i korte trekk ta inn noen viktige momenter fra Bar-

nekonvensjonen som ble vedtatt av FN i 1989, ratifisert av Norge i 1991 og inkorporert i 

norsk lov i 2003, og sier blant annet at: ”Ved alle handlinger som angår barn som foretas av 

myndigheter og organisasjoner, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.” Staten har 

i oppgave å sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyt-

telsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, perso-

nalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. Barnekonvensjonen vektlegger barns 

rett til å uttrykke seg. 
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I rammeplanen legges det vekt på at gjennom barnehagens daglige, nære kontakt med barn er 

de ansatte i barnehagene i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om 

barns omsorgs- og livssituasjon. For at barn i alvorlige situasjoner skal bli sett av barnevernet 

og få den hjelp de har behov for, er det svært viktig at de ansatte i barnehagene oppfyller opp-

lysningsplikten når den inntrer (Rammeplan for barnehagene 2006). 

Alle ansatte i barnehager er i barnehageloven § 22 pålagt opplysningsplikt. Jeg vil her gjengi 

noen viktige poeng ved loven. 

”Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til bar-

neverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det forelig-

ger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-

12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også 

etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenes-

ter, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av sty-

rer.” Lovdata 2014) 

I rammeplanen refereres det videre til at det bør etableres et generelt og systematisk samar-

beid mellom barnehage og barnevern. Det er opp til den enkelte kommune å finne hensikts-

messige løsninger på hvordan barnehage og barnevern skal samarbeide. Et samarbeid basert 

på jevn og formalisert kontakt, på felles mål i forhold til barnet og på kunnskap om hverand-

res arbeidsoppgaver og arbeidsform bør tilstrebes. Barnehagen og barnevernet er to av flere 

aktører som bidrar til å trygge barnas hverdag.  

Evenrud som er barnehageansatt har en klar forståelse av at barnehagen har meldeplikt til 

barnevernet i tilfeller hvor det foreligger mistanke om familievold. Dette gjelder seksuell 

vold, fysisk vold, psykisk vold, omsorgssvikt og der hvor barnet har vært vitne til vold (in-

tervju mars 2014). 

Hun presiserer også hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom barnehage, barnevern 

og helsestasjoner for at et voldsutsatt barnet skal bli oppfanget og få hjelp. 

9.4.4 Barns møte med skolen 

Maria forteller at da hun seks år gammel startet på skolen, ble dette et fristed fra hjemmets 

voldshendelser, og et sted hun kunne føle seg trygg noen timer. Selv om skolen opplevdes 

positivt, var hun ofte sint på de andre elevene. Selv mener hun at dette skyldtes at hun ikke 
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hadde lært hvordan hun skulle oppføre seg med andre mennesker. Sinne ble en måte å beskyt-

te seg på. Hun hadde sjelden matpakke og ingen foreldre som stilte opp for henne. Maria for-

teller at hun var pliktoppfyllende og gjorde det hun skulle på skolen og enda mer Før skolefe-

riene spurte Maria om hun kunne få noen ekstra oppgaver som hun kunne gjøre når hun hadde 

fri. Hun mener selv at det hjalp henne med å holde ut lange og vonde hverdager hjemme.  

Etter hvert begynte de å se, tolke og skjønne at noe var galt. Men det tok en stund. Kanskje 

ville de ikke tro at noe var galt? Det var noe som lå bak den merkelige atferden hennes, hvor 

hun blant annet daglig gikk og satte seg på fanget til læreren. Tegnene ble flere og flere og 

bekymringsmeldingene begynte sakte, men sikkert å komme til barnevernet fra skolen (interv-

ju Maria september 2014). 

Morten forteller om sin vanskelige tid på skolen: 

Det å begynne på skolen, var liksom som bare at problemene mine hjemmefra fulgte 

etter meg. Jeg hadde jo ikke lært å oppføre meg hjemme, så hvordan skulle jeg klare 

det her. ? Forskjellen fra hjemme og på skolen var at der på skolen var jeg ikke et stille 

barn. Jeg havnet alltid i konflikter med medelevene mine, og var alltid i krangel med 

lærerne når de kjeftet på meg for det gale jeg hadde gjort.  

Det ble en evig runddans med at jeg slåss med andre barn, så fikk jeg kjeft av lærerne, 

og måtte selvsagt til rektor. Rektor sendte melding hjem til foreldrene mine, og da ble 

det et rent helvete og komme hjem, kjeft og alt det der. Noe som selvfølgelig endte 

med at jeg kom på skolen og var både frustrert over at de ikke så at det var en grunn 

fordi jeg var som jeg var, samtidig sint på de fordi de sladret til foreldrene mine. 

Det var ingen som brydde seg eller spurte hvordan jeg hadde det hjemme, i stedet be-

gynte alle å snakke om at alt var min feil, eller ikke akkurat min feil da, men at jeg 

hadde adhd og det var derfor jeg var som jeg var. Skolen snakket med foreldrene mine, 

som selvfølgelig synes dette var helt greit at jeg fikk en diagnose, så fikk i alle fall ik-

ke de skylden for min måte å oppføre seg på, og heller ikke ble det oppdaget hvordan 

jeg hadde det hjemme (intervju Morten 2014). 

 

Barns utagerende adferd kan ofte ende med at barna står igjen som tapere, gjennom et stempel 

som «umulig barn» eller «utagerende ADHD-barn».  



86 

 

Igjen får ADHD-diagnosen meg til å stusse over hvor lett det er å være voksen med makt 

blant annet til å definere, mens barna må godta det som blir sagt om dem. Det kan være lett 

når man  ser et svært urolig barn som også har en utagerende adferd å tenke seg muligheten av 

at barnet eller den unge har en diagnose. Dette uten å tenke nærmere på at barnet kanskje har 

traumer fra barndommen. Mulig det er lettere å sette et ”stempel ” på barnet, enn å ”beskylde” 

foreldrene for omsorgssvikt. Dette er et moment Inga Marte Thorkildsen tar opp i sin bok  

 

9.4.5 En lærers erfaring  

I et intervju kan en lærer ved en stor barneskole fortelle at det er ganger det kommer elever 

som har en litt underlig adferd. Hun forteller at selv er hun egentlig mest på vakt for de barna 

som er stille og viker unna med blikket når du prøver å få blikkontakt, men at hun også er 

spesielt oppmerksom på de barna som prøver å fortelle henne noe gjennom fortellinger som 

de skriver på skolen eller hvordan de uttrykker seg i tegninger. 

Hun forteller om en hendelse hun husker spesielt godt, med en elev hun hadde for flere år 

siden: 

En liten, sped pike på 10 år med lange lyse fletter. Alltid velstelt i tøyet, og det var ik-

ke noe en kunne si verken på hygiene eller måten hun hun var forberedt til skole, hun 

hadde alltid bøkene i orden, og en sunn matpakke. Eneste jeg vel egentlig kunne be-

merke var at hun var en del borte fra skolen, og spesielt sen vår og tidlig høstmånede-

ne. Men jeg tenkte ikke så mye over det, på en stor skole er det ganske så vanlig at 

barn smitter hverandre, og det er alltid noen barn som er mere syke enn andre, melding 

for fravær hadde hun alltid. 

Foreldrene møtte på de foreldremøtene de skulle, begge med gode stillinger, og lette å 

snakke med. De kunne fortelle at jenta nok var en del syk, men det var fordi hun var 

plaget av at hun ofte hadde vondt i halsen, noe de ble fulgt opp av sin fastlege med, 

altså en naturlig forklaring på fraværet. Jeg tok opp at hun var så lite sosial med sine 

medelever og at hun kanskje burde være på SFO etter skoletid. Foreldrene fortalte da 

at hun var enten med en venn av familien sine barn, eller hos bestemor, og hadde ikke 

selv lyst å være på SFO, derfor hadde de tatt henne ut derfra for halvannet år siden. 
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En dag ble læreren oppringt av en gråtkvalt bestemor som spurte om de kunne ha en samtale.  

Hun kunne fortelle at hun var bekymret for barnet. Datteren som var mor til barnet drakk 

svært ofte, og det var helt grusomt å høre hvordan hun skjelte ut barnet sitt. Flere ganger had-

de denne piken kommet til bestemoren med merker på kroppen, men alltid hatt en grunn for 

disse merkene. Falt på sykkel, snublet, ja grunnene var mange. 

 Når hun så merker etter mors negler sto igjen på den lille barnearmen, ville hun ringe læreren 

for å fortelle. Hun turte ikke ringe barnevernet, redd for konsekvenser fra mor, og at hun da 

fikk se barnet mindre. Sammen ble de enige om at læreren skulle ta dette opp med sosiallærer, 

hvorpå jenta skulle observeres ekstra nøye over en periode før det ble fattet grunnlag for å 

koble inn PPT, men uten å varsle barnevernet (intervju med lærer på barneskole, september 

2014). 

I en artikkel fra 15.04.2008 av tidligere statssekretær Lisbeth Rugtvedt heter det at skole og 

barnehage ikke skal drive behandling av voldsutsatte barn. I de tilfeller hvor personer har mis-

tanke om vold mot barn, eller elever selv henvender seg til skolen, må det pedagogiske perso-

nalet være forberedt på å gi støtte til barn og elever som er i en vanskelig livssituasjon, uav-

hengig av hva grunnen til dette måtte være. Det er viktig at lærerne vet om et barn er utsatt for 

fysisk og psykisk vold. I slike saker er det er lagt til rette for lovpålagte kommunale tjenester 

som for eksempel skolehelsetjeneste, PPT og barnevern. På flere skoler er i dag dette samar-

beidet blitt en fast rutine gjennom at det på hver enkelt skole er et tverrfaglig team, som har 

jevnlige møter og arbeider med forebygging og helsefremmende tiltak på system- og individ-

nivå.  

Angående hvordan en skal arbeide med vold i nære relasjoner på skolen, mener hun at vold i 

nære relasjoner ikke er et lett tema å bringe inn i undervisningen. Det krever at de voksne har 

kunnskap om temaet, om hvordan de skal samtale med barna om vanskelige temaer, og ikke 

minst at de har kjennskap til hvordan de skal gå frem i en sak hvor de mistenker at barnet er 

utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Det er viktig at skolen arbeider godt og systema-

tisk for et godt læringsmiljø. Dersom det er mistanke om omsorgssvikt må skolen være godt 

kjent med opplysningsplikten til barnevernet. Skolen må i slike situasjoner bidra til et godt 

tverrfaglig samarbeid med aktuelle instanser og legge undervisningen til rette for den aktuelle 

eleven dersom det er behov for det. Førskolelærere og lærere må ha kjennskap til hjelpe- og 

støtteapparatet og hvilke tiltak og materiell skolen kan gjøre bruk av i sitt arbeid med helse-
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fremmende og forbyggende tiltak i tilknytning til vold. 

(http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Taler-og-

artikler/2008/skolens-og-barnehagens-ansvar-for-a-avde.html?id=507588) 

Nettopp fordi førskolelærere og lærere kanskje er de voksne som treffer barna mest utenom 

hjemmet, er det viktig med kompetanse til å kunne avdekke overgrep og hjelpe barn som 

trenger det. Jo tidligere et barn som er utsatt for overgrep får hjelp, jo bedre. Også på skoler er 

opplysningsplikten lovpålagt og er et personlig ansvar for den enkelte arbeidstaker. Opplys-

ningsplikten etter barnevernloven går også foran taushetsplikten etter andre lover.  

Jeg har prøvd å komme i kontakt med flere barnevernskontor for å stille spørsmål om deres 

arbeid med vold i nære relasjoner. Det har ikke vært mulig å få snakke med noen barneverns-

kontor.  

Etter å ha snakket med barnehage som de færreste av de voldsutsatte barna har gått, samt sko-

le, helsestasjon og informantene selv, kan det virke som de voldsutsatte barna ikke har fått 

tilstrekkelig oppfølging. Det har som sagt ikke latt seg gjøre å få snakke med barnevernet, så 

det vil kun bli antagelser hvordan de følger opp vold i hjemmet. Det som synes helt klart er at 

det primære problemet pulverisert til disse ulike etater, for så igjen å falle tilbake på den unge 

som et individuelt problem. Mulig dette også er veien mot en avvikerkarriere, og stigmatise-

ring et resultat av diagnoser de får. 

 

10 Tverrfaglig samarbeid  

Hva kan man gjøre og hvordan skal man reagere når det er grunn til å mistenke vold i 

hjemmet? 

Jeg har i forrige kapittel tatt opp helsestasjonen, barnehagen og skolen sin rolle. Videre 

vil jeg se på det man kan kalle den tredje instansen som kommer inn i barnas liv, nem-

lig barnevern, politi, krisesenter og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelpetelefon 

for voldsutsatte barn. Det ser ut til å finnes flere svar på hvordan en kan fange opp 

volden og omsorgssvikten. Vi vil se at disse alternative løsningene ikke viker så mye 

fra regjeringens handlingsplan. Også her er det viktig å presisere at jeg kun snakker 

med en person fra hvert organ, dette fordi min intenjon er å få de unges stemme frem 
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ved at de forteller om deres opplevelser. I kapittel 11 beskriver jeg også hvordan noen 

av mine informanter reagerer på inngripen fra disse instansene.  

 

10.1 Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Jeg vil her trekke fram en debattside fra VG (08.03.2014), hvor fire lederfigurer i norske par-

tier, Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Dagrun Eriksen uttaler seg i forbindelse 

med kvinnedagen og om vold i nære relasjoner. 

De uttaler her at kampen mot familievold og overgrep må kjempes på alle plan og at regje-

ringen vil følge opp og forsterke arbeidet til tidligere regjeringer.  

”Det vil foruten å fremme tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging mellom bar-

nevern, helsesøster, skole og barnehage, også bli lagt særlig vekt på å bygge ned ta-

buer rundt volden. Familien blir i dagens samfunn sett på som vårt sterkeste fellesskap, 

og familievold er fortsatt noe vi ser på som et skambelagt tabu. Lojalitetskonflikten til 

voldsutøveren vil føre til at terskelen blir høy for å fortelle om volden til personer 

rundt, eller å anmelde dette til politiet med de konsekvenser dette vil føre med seg. Vi 

trenger en straffesakskjede som henger sammen, og vi trenger gode og tilgjengelige 

krisesentre og sterke hjelpeorganisasjoner. Her kan nevnes Redde små, Ta barnas par-

ti, Alternativ til vold og Stine Sofies Stiftelse. Også innen politi og rettsvesen trenger 

man økt kompetanse om hvordan man møte disse barna og få tillit til dem slik at de tør 

snakke om problem de har hjemme” (Debatt VG 08.03.2014). 

 

10.2 Viktig samarbeid 

For at barna og deres familier skal få tilstrekkelig beskyttelse, helhetlig og koordinert hjelp, er det 

viktig at barnehagen utleverer og innhenter nødvendige opplysninger og etablerer et funksjonelt 

samarbeid, der lovverket åpner for og forholdene ligger til rette for det (Barne- og likestillingsde-

partementet, 2005). Viktigheten av tverrfaglig samarbeid poengteres i rammeplanen (2006):”For 

barn som opplever egen barndom vanskelig og konfliktfylt, må barnehagen være sitt ansvar be-

visst for kompenserende tiltak. Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser vil være vik-

tig.(s.13). Tverrfaglig samarbeid er når fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper og etater samarbeider 

med sikte på å få en koordinert og helhetlig ressursinnsats. I det tverrfaglige samarbeidet arbeides 
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det mot et felles definert mål, basert på egen og felles fagkunnskap (Nilsen, 2003 ref. i Killén, 

2004). 

 Killén (2004) påpeker at behovet for samarbeid øker i takt med engasjementet, fra førskolepeda-

gog, barnevernsarbeider, helsesøster og andre fagfolk i førstelinjetjenesten, om å forebygge psy-

kososiale vansker overfor grupper med spesielle behov. For å få til et tverrfaglig samarbeid i 

konkrete saker der barn er utsatt for familievold, må det foreligge et lovfestet unntak for taushets-

plikten slik at man har adgang til å videreformidle ellers taushetsbelagte opplysninger. Adgang til 

å gi ut ellers taushetsbelagte opplysninger krever at det foreligger samtykke fra foreldrene eller at 

opplysningene er anonymiserte (Barne og -likestillingsdepartementet, 2005). 

Dette åpner opp for at man i tverrfaglig samarbeid kan drøfte saker anonymt med andre profesjo-

ner uten at taushetsplikten blir utløst. Anonyme drøftinger er viktig for å utveksle generelle erfa-

ringer og få hjelp til å avklare en sak. I små kommuner er imidlertid ikke anonymisering alltid like 

lett å få til i praksis (Drugli, 2008). 

 

10.2.1 Et tverrfaglig samarbeid må fungere optimalt 

I barnehager og på skolene i dag er det stor mangel på kompetent personell hva helse angår. 

Slett ikke alle skoler har en helsesøster som er engasjert på skolen på heltid, og som eventuelt 

kan fange opp barns helsetilstand, forteller tidligere leder for Alternativ til vold, Øyvind As-

chjem. Ved nærmere undersøkelse av tilfeldige skoler, viser det seg at de fleste skoler har 

helsesøstertilbud kun en gang i uken. 

K Killèn tar i sin bok «Sveket» opp nettopp problemet med helsestasjonenes rolle i omsorgs-

sviktsaker. Helsesøster er en person som ved helsestasjonkontroll kan fange opp relasjonen 

mellom barn og foreldre, og om denne kan gi grunn til bekymring (K. Killèn 2004:352). 

Carolina Øverlien (2012) viser til at for barn som opplever vold i hjemmet, har skolen en vik-

tig rolle. Siden vi har skoleplikt i Norge, befinner alle barn seg i grunnskolen, med kun noen 

få unntak. Barna er på skolen dag etter dag og år etter år, og ved stort fravær vil dette bli rea-

gert på. Personalet på skolen har en unik mulighet til å se barnet i samspill med andre barn og 

voksne, og til å kunne bygge opp et tillitsforhold og følge barnas læringsmessige utvikling. 

Skolen har også en unik mulighet til å kunne melde fra til barnevernet på grunnlag av nøye 

observasjoner av barnet i hverdagen (C. Øverlien 2012:157-158). 
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Justis- og beredskapsdepartementet hevder i ” Retten til et liv uten vold” at det må anses som 

en viktig tverrfaglig utfordring mellom de offentlige etater at barnas opplevelse av volden 

ikke overses, uansett om tiltakene er rettet mot barna eller deres foreldre. 

 ”Utvalget ønsker å bekjempe tendensen til usynliggjøring av barn som opplever 

menns vold i nære relasjoner ved å fokusere på barn som subjekter med egne behov og 

rettigheter, også innenfor sin familie. Fokus må i langt større grad rettes mot barna 

også der intervensjon er rettet mot de voksne. Utvalget vil understreke betydningen av 

at det gripes inn overfor disse barna på et tidligere tidspunkt enn det som gjøres i dag. 

Barnevernet har et særskilt ansvar for å ivareta barn som lever i en uholdbar omsorgs-

situasjon (alvorlig omsorgssvikt) slik tilfellet er når far utøver vold mot mor. Barne-

vernet er imidlertid avhengig av at andre instanser melder fra til barnevernet når det 

oppdages at barn eksponeres for vold ”(NOU 2003:66-67). 

 

10.3 Hvordan oppleves tverrfaglig samarbeid for en utsatt?  

Stina, som selv har opplevd vold i flere år, har klare tanker om hva som bør gjøres i arbeidet 

mot vold i nære relasjoner. Hun forteller at det er skremmende å se hvordan enkelte mennes-

ker kan ha makt til å styre en hel familie. Det er skremmende å se hvordan de manipulerer 

folk rundt seg, og det som kanskje er mest skremmende er at disse menneskene får lov til å 

fortsette slik de alltid har gjort. Det er skremmende å oppdage at for noen er det «lettere» å 

beskytte overgripere enn å ta avstand fra dem.  

Stina uttaler følgende:  

Vi er opptatt av at barnehage, skole, helsevesen osv. skal ta ansvar og melde fra om de 

mistenker overgrep. Det er ufattelig viktig, men vi må heller ikke glemme at det også 

ligger et ansvar innad i familier. Vi må tåle å høre om vold og overgrep, vi må tørre å 

reagere når vi mistenker at noe er alvorlig galt. Like viktig er det at vi også klarer å 

finne en balanse, vi må bruke sunn fornuft og ikke rope «ulv» ved den minste ting. 

Vi må kreve at politikerne finner penger og ressurser til å bekjempe vold og overgrep 

mot barn, og tiltak bør settes i gang NÅ! Det har blitt lovet så mange ganger, men lite 

eller ingen ting skjer. Vi er lei av å bare se ting på papiret, det vi trenger er handling! 



92 

 

Når det er sagt, så finnes det også mange mennesker som virkelig bryr seg og gjør noe. 

Det finnes overlevere som forteller og som kjemper med nebb og klør for et verdig liv. 

Og det finnes mange flotte organisasjoner som gjør en kjempeviktig jobb, mye basert 

på frivillighet. 

Men det fratar ikke det offentlige det ansvaret de har blitt gitt, det må ikke bli en «so-

vepute» at andre ordner opp. Jeg har stor tro på et samarbeid på tvers av ulike mennes-

ker, yrkesgrupper m.m. Vi har alle mye å lære av hverandre! (Intervju Stina november 

2014) 

 

11 Hvorfor er vi redde for å bry oss og gripe inn? 

Mange mennesker har en aversjon eller frykt for å bry seg eller gripe inn i en situasjon som er 

preget av et tabubelagt tema. Når det gjelder de som befinner seg rundt et barn, kan en undre 

seg på om det at vi ikke ser er frykten for ikke å bry seg, eller om det er mangel på kunnskap 

om voldens dynamikk. Dessverre er det også mange ledere og medarbeidere i skoler og bar-

nehager som heller ikke greier å balansere hensynet mellom nødvendig taushet og åpenhet. 

Til tross for diverse tiltak, er det bare fire prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet 

som kommer fra barnehager, og elleve prosent fra skolene. Flere personer tar heller ikke bar-

nevernloven, der det står at en har plikt til å melde der det er misstanke om vold og omsorgs-

vikt på alvor. Skolen og lærerne er oftest opptatt av det å være lærer er en person som videre-

formidler kunnskap om fag , ikke av å se etter tegn på barna hvor en hadde hatt mulighet til å 

avdekke omsorgsvikt i hjemmet ( Intervju Øyvind Ashjem) 

I Barne- og likestillingsdepartementet (2009) sin folder ”Snakk med meg” refereres det til at 

først når tausheten brytes, tas de første skritt til virkeligheten. Familiehemmelighetene snak-

kes om, og først når tabuet brytes, avlastes barnet eller ungdommen for skyld og ansvar som 

det er naturlig at de tar på egen kappe om det skjer i deres familie. En delt virkelighet kan da 

gi rom for reell sorg eller fortvilelse over det barnet har opplevd av traumer, og være med på å 

styrke barnets psykiske helse (Barne- og likestillingsdepartementet 2009:11). 

Utenforstående kan ofte være redde for å ta feil, og kanskje er ikke ting så alvorlige som en 

tror? Jon Gangdal skriver i artikkelen ”Den farlige sannheten” (2014)  at det er særlig innen-

for helsevesenet og barnevernet at taushetsplikten  skal sitte så dypt at den tilhører det reptile 

reaksjonsapparatet. Det skaper farlige situasjoner for våre aller svakeste, nemlig barna, fordi 
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det gir et tilsvarende handlingsrom for potensielle gjerningspersoner. Da er det heller ikke 

mulig å iverksette tilstrekkelige forebyggende tiltak. I tillegg kan de samme personene i etter-

kant bli fritatt for straffeansvar. 

Det kan virke som den største ulykken er at bestemmelsene om taushetsplikt og opplysnings-

plikt er bestemt av profesjoner som er en del av lovverker og som regulerer de forskjellige 

profesjonenes yrkesutøvelse. Det er ikke bare lovtekstene som er ulike, men de er også ulikt 

vektet. Dette er også påpekt i NOU 2009: 22: ” Reglene om taushetsplikt om opplysninger 

tjenesteyter får kunnskap om i forbindelse med arbeid med barn og unge, er spredt rundt i de 

ulike tjenestelovene. Reglene er dels ulikt utformet fordi lovgiver har lagt til grunn at det gjør 

seg noe ulike personvernhensyn gjeldende innen de ulike tjenestefeltene» Dette gjelder også 

tilsvarende lovbestemmelser som omfatter voksne”. 

Hovedbestemmelsen innen helsevesenet er taushetsplikten, mens opplysningsplikten på den 

annen side er en unntaksbestemmelse. I barnehage og skole er lovtekst om taushetsplikt og 

opplysningsplikt likestilt (Gangdal 2014:1-2).  

Leif Petter Olaussen skriver i sin artikkel ”Taushetsplikt og samarbeid på barnevernområdet” 

om hvordan barnevernet er distansert fra viktige arenaer barnet befinner seg på, som barneha-

ge, skole og helsestasjon. Dersom barnevernet som organisasjon skal være et kontrollorgan 

hvor de kun er ute etter kunnskap om hvordan barnet har det hjemme eller hvordan de oppfø-

rer seg på skolen, er det muligens gunstig med en distanse. Om man derimot ser på barnever-

net som et hjelpeorgan for barn og unge som ikke får den omsorgen de har krav på hjemme, 

eller som blir utsatt for fysisk og psykisk vold, vil barnevernets fravær fra barnehage og skole 

være en svakhet. Barnevernet vil være komme inn i annen instans og først tre inn dersom hel-

sestasjon, barnehage eller skole sender bekymringsmelding (Olaussen 1991:27.28).  

Andre ting som også kan spille en rolle når det gjelder å melde saker inn til barnevernet, er 

om familien bor i et lite samfunn hvor de utenforstående er redde for å bli gjenkjent som mel-

dere. Ofte kan en se en form for dobbel relasjon, både som melder og nabo.  
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11.1 Spørsmål og svar om å melde til barnevernet  

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Den siste tiden har det vært 

mye fokus på barn som er utsatt for omsorgssvikt som ikke får den hjelpen de trenger. Ofte 

har mange voksne vært bekymret, uten å melde fra. Terskelen for å melde fra til barnevernet 

er for høy.   

Maria er sint når hun snakker om barnevernet, og mener at de ofte ikke tar meldingene som 

kommer inn seriøst og følger disse opp. Hun forteller at første gang barnevernet var inne i 

bildet i hennes liv, var hun fire år gammel. Det kom inn en bekymringsmelding om at hun 

ikke gikk i barnehage, selv om hun hadde plass der. Hun husker ikke hva som skjedde, men 

vet at de henla saken, og hun så ikke barnevernet igjen før hun var seks år og det da kom en 

ny bekymringsmelding. Heller ikke denne gangen reagerte barnevernet på bekymringsmel-

dingen. Men da Maria var rundt ni år ble de involvert igjen, og var der siden. Hun husker at 

hun hadde mange samtaler og møter med barnevernet, og at selv om hun var glad for at de var 

involvert, var hun livredd for saksbehandlerne. Grunnen til dette var at faren hadde skremt 

henne med at om hun fortalte dem noe eller ikke var snill, så ville de ta henne.  

”Barnevernsvakta begynte å komme på planlagte hjemmebesøk og noen uanmeldte. Det er det 

dummeste de kan gjøre, å planlegge et hjemmebesøk”, forteller Maria. Da kommer de aldri til 

å se sannheten bak de fire veggene. Foreldrene rekker å skjerpe seg. Var faren full, klarte mo-

ren få ham inn på et annet rom, eller ut av huset, og hun ryddet og vasket og lekte den ”per-

fekte familie”. De fleste gangene det var planlagt hjemmebesøk til Marias familie, avlyste 

foreldrene disse. Maria mener at bare der burde barnevernet skjønt at det var noe de skjulte og 

ikke ville vise. Men selv om bekymringsmeldinger kom inn fordi naboer stadig så faren full. 

Skolen rapporterte hun ikke hadde med mat på skolen, og var kjempetynn, grep ikke barne-

vernet inn. Hun var mye sint, men allikevel stille. Foreldrene var ikke med på møter eller av-

slutninger. Det var så mange tegn som gjorde at barnevernet burde reagere, allikevel gjorde de 

ikke det, forteller Maria  

Ikke før hun var elleve år reagerte de, og da med å flytte henne til et annet hjem. Hun sier at å 

leve i elleve år i et hjem med vold, alkoholmisbruk og grov omsorgssvikt er for lenge for et 

lite barn, og at barnevernet skulle ha reagert lenge før. Etter sak i Fylkesnemnda da hun var 

elleve år ble foreldrene fratatt datteren, og videre ble det beredskapshjem, et fosterhjem, et 
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nytt fosterhjem, og enda et nytt fosterhjem før det ble institusjon, så treningsfamilie, så rett ut 

alene i leilighet på egne bein. Maria forteller videre: 

Jeg har spurt barnevernet i ettertid "hvorfor i helvete flyttet dere meg ikke mange år 

før?" Svaret er til å bli kvalm av "vi måtte gi foreldrene dine en sjanse til å forandre 

seg, vi måtte prøve alle mulig hjelpetiltak først" og "vi hadde heller ikke sett tydelige 

tegn på hva som foregikk, vi hadde ikke sett pappa full blant annet". 

For det første. Foreldrene mine ville ikke ha hjelp, de nektet for de hadde ikke gjort 

noe galt. 

For det andre. Det ble aldri satt i gang noe hjelpetiltak for dem, annet enn at jeg ble 

sendt på SFO noen timer etter skolen, som bare gjorde at problemene og utryggheten 

ble utsatt noen timer.  

Da hun var 18 år og fortsatt i barnevernet fordi hun hadde skrevet under på ettervern, som 

er et tilbud for barn som er tilknyttet barnevernet fra de er 18 til 23 år, ble hun sendt til det 

hun kaller ”fra alt til ingenting”: 

Foreldre har også sin rettssikkerhet, og har krav på å få lese bekymringsmeldinger, men en 

kan spørre seg om dette er gunstig all den tid melder kan gjenkjennes. Mulig dette kan føre til 

at familien tar lærdom og at hjemmesituasjonen blir bedre for barnet. Eller i verste fall kan 

foreldrene omgjør hjemmet til å bli mer lukket, og volden mer skjult.  

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt ut en veileder til hvordan man kan snakke med 

barn som er tilknyttet barnevernet. Her heter det at det barn som er fylt syv år, eller yngre 

barn som er i stand til å danne seg sine egne standpunkt, skal informeres og kunne uttale seg 

før det blir tatt avgjørelser i saker som berører barnet. Dette ifølge lov om barneverntjenester 

§6-3, som igjen bygger på FNs barnekonvensjon, som ble tatt inn i det norske lovverket i 

2003. 

I loven heter det at alle personer skal høres når saken de er part i skal behandles, og at de har 

rett til å være aktive deltagere i utformingen av tilbud som blir gitt dem. Dette gjelder i første 

rekke foreldrene, men barn har også rett, men ikke plikt til å uttale seg. Det innebærer at det er 

opp til barnet selv om det vil si sin mening. Det skal ikke være slik at barnet føler seg presset 

til å uttale seg, derfor må barnet informeres både om saken og at de står fritt til å uttale seg. 
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Det sier seg selv at en samtale med barnet er et viktig verktøy for å forstå hva et barn opplever 

og mener. 

Veilederen forteller at forskning viser at barnevernet i liten grad snakker med barn som er part 

i en sak. Dette hevder de kan ha flere årsaker. Det kan være frykt for å gjøre feil og usikkerhet 

om hvordan de skal gjennomføre en samtale. Men dersom ingen våger de vanskelige eller 

ubehaglige samtalene, vil barna bli sakens tapere.  

Departementets og lovens formål er helt klart:   

 Alle barn som kommer i kontakt med barnevernet skal bli snakket med om livssitua-

sjonen sin og gis anledning til å fortelle sine synspunkter, så fremt barnet selv ønsker 

det. Det ligger derfor et imperativ i denne veilederen: å samtale med barn og unge om 

livssituasjonen deres kan ikke velges bort av barnevernet. Men lyst og motivasjon 

fremmes ikke av formaninger, men av inspirasjon og kunnskapt (Barne- og likestil-

lingsdepartementet 2009:9). 

En samtale med barnet kan hjelpe til å gjøre en vanskelig situasjon lettere for barnet, hvor 

barnet kan få en følelse av å være viktig ved å være med på beslutningsprosessen. Dette kan 

være med på å styrke både utviklingen til barnet og barnets psykiske helse. Samtalen kan også 

gjøre slik at barnet forstår sammenhengen i livet bedre ved å få en oversikt, forutsigbarhet og 

kontroll. Også forholdet til egne følelser, reaksjoner og behov kan bli tydeligere for barnet. 

Dette igjen reduserer barnets avmakt og forvirring samt resignasjon, slik at barnet kan få et 

større overskudd til å møte hverdagslivet. Ved at barnet får snakke hjelpes også barnet til å bli 

tydeligere for seg selv gjennom å få delt sine tanker, følelser og opplevelser med andre trygge 

personer som er rundt. Dette igjen fører til at et tillitsforhold mellom barn og voksne som er 

brutt, kan bygges opp igjen.  

Når tausheten brytes, tas de første skritt til en delt virkelighet. De tabubelagte familie-

hemmelighetene blir snakket om. Når tabuer brytes, avlastes barnet eller ungdommen 

for skyld og ansvar som de naturlig tar på seg når noe skjer innen deres egen familie. 

En delt virkelighet og konkret informasjon skaper oversikt og forståelse, og gir rom 

for reell sorg eller fortvilelse over det som har skjedd. Blir barn gående alene med tan-

kene og forestillingene  
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sine, vil oppmerksomhet og konsentrasjon bli brukt til «å overleve», og ikke til positiv 

utfoldelse og læring. Noen blir utagerende, andre trekker seg tilbake. På denne måten 

rammes utviklingen og barnets psykiske helse belastes (Barne- og likestillingsdepar-

tementet 2009:9). 

 

11.2 Kan politiet avdekke vold i nære relasjoner? 

Jeg henvendte meg til voldskoordinator ved Oslo politidistrikt, siden jeg hadde fått 

informasjon om at det var denne personen som tok seg av vold i nære relasjoner. Han forteller 

at politiets arbeid mot familievold har høy prioritet og at det er opprettet 

familievoldskoordinatorer i alle politidistrikter, og at politiet samarbeider med mange etater 

og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet. På spørsmål om hva en 

voldskoordinator er, forteller han at dette er en ordning med en familievoldskontakt på 

Stovner politistasjon i Oslo, som ble forløperen til familievoldskoordinator-ordningen som ble 

innført på landsbasis i 2002. Dessverre ble ordningen implementert av Politidirektoratet som 

en funksjon, og ikke en person. Slik ble det veldig ulike løsninger fra politidistrikt til 

politidistrikt, avhengig av hvilken prioritet ordningen ble gitt av politimesteren i distriktet. 

En voldskoordinator jobber med risikoanalyser av familievold på person nivå , hovedmålet 

deres er å forebygge familievold. 

Jeg spurte om politiet eller voldskoordinator noen ganger kommer til steder hvor de fatter 

mistanke om vold mot barn, og omde selv prøver å snakke med barna i slike situasjoner, eller 

om de alltid kontakter barnevernet. Informanten svarer:  

Ja, patruljene er bevisst på helhetlig tenkning om familievold, og har kunnskap om at 

barn er i faresonen når en melding om familievold etterforskes. Patruljen tar selv aktivt 

kontakt, og samtaler med barnet i et eget rom. Eventuelle funn på omsorgssvikt 

dokumenteres, og meldes til barneverntjenesten (bekymringsmelding). Ved akutte 

saker varsles bydelsbarnevernet, evt. barnevernvakten på kveld/natt, som rykker ut til 

adressen. 

Han forteller videre at dersom politiet får melding om husbråk, vil Operasjonssentralen alltid 

sende en patrulje ved melding om familievold. Dersom patruljen fatter mistanke om 

omsorgssvikt og familievold, kontaktes barneverntjenesten og barnevernvakta. 
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Der hvor det er mindre barn i familien, vil alltid øvrig familie som barna er trygge på 

eventuelt kontaktes for å trøste og ta barnet med seg. 

 

Det er ulikt hvordan barna reagerer når politiet kommer til stedet, forteller han, og videre at 

patruljene fokuserer på å skape trygghet for barnet og vil formidle at det barnet har fortalt er 

viktig. Eventuelt gis informasjon om at de ønsker å snakke mer med barnet. 

På spørsmål om det er ganger da barnet selv ringer og ber om hjelp, eller forteller at 

foreldrene slår, svarer voldskoordinatoren, svarer han bekreftende på dette. 

Også familie, naboer til barna eller andre utenforstående personer ringer til politiet og forteller 

at barn er utsatt for vold. Da kontrollerer politipatruljen aktivt meldingen, og gjennomfører 

straksetterforskning. Strafferettsloven § 219 er undergitt offentlig påtale, og sak opprettes. To 

parallelle spor følges: et straffesaksspor og et forebyggende spor. På spørsmål om han føler at 

barn som er utsatt for psykisk fysisk vold blir ivaretatt. Til dette svarer han at både økt 

kunnskap om belastningene som "barn som lever i volden" utsettes for, og 

høyesterettsavgjørelsen angående barn som er vitne til vold, har bidratt til økt fokus i politiet 

på dette.  

11.3 Kan krisesentre også gi hjelp til barn som utsettes for vold? 

Enkelte barn, spesielt de som har vært vitne til vold, kan sammen med mor eller far oppsøke 

krisesenter. Jeg tok derfor kontakt med et krisesenter et tilfeldig sted i landet for å høre 

hvordan deres arbeid med barn som var utsatt for vold, men også vitne til vold, er.  

Krisesentrene er ikke de som skal fange opp barns signaler om at alt ikke er bra hjemme. 

Personalet blir involvert når volden er oppdaget og varslet. De vet at barna har blitt utsatt for 

en eller flere former for vold i nære relasjoner, enten ved å ha blitt utsatt for dette selv, eller å 

ha vært vitne til det, og anser begge deler som like skadelig.  

Krisesenteret har fordelen av å bygge kompetanse om barns reaksjoner på volden. De kan 

observere barna hele døgnet og i alle situasjoner der de bor. En ting som blir sett på som en 

fordel, er at de ikke må avtale en time eller to i uken på et kontor. 

Barn som kommer til et krisesenter og som har vært utsatt for vold, eller vitne til vold, viser 

mange og varierte reaksjoner. Allikevel er det noen signaler går igjen. 

Det blir foretatt samtaler med barna på sentrene, både alene og sammen med den forelderen 

de kommer dit sammen med. I samtaler med barna kan personalet bruke et dukkehus der 

barna kan leke de situasjonene som det blir snakket om. En informat ansatt på krisesenteret 
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nevner et eksempel:  

I en slik samtale med to jenter fikk de lov til å leke fritt med dette dukkehuset. Den 

eldste plukket da frem alle dukkene, sorterte ut alle mannlige dukker med beskjed om 

at de ikke fikk lov å være med. Mannedukkene ble gjemt bort i en krok bak en stol, før 

de fortsatte med leken glade og fornøyde. Uten å si noe med ord hadde de fortalt 

veldig mye. Mannedukkene forbandt de med far, og han fikk ikke være med når de 

skulle ha det fint. 

Representanten fra krisesenteret forteller videre at avvikende oppførsel viser seg i alle slags 

dagligdagse aktiviteter. Noen barn er veldig nærhetssøkende hos foreldre og ansatte. De vil 

gjerne sitte på fanget eller nærmest mulig, og vil ha oppmerksomhet hele tiden. De vil både 

sees og høres og blir ofte veldig høylytte om det ikke skjer med en gang. Andre barn trekker 

seg raskt unna om leken blir litt voldsom og høylytt, de blir usikre og tause og foretrekker å 

bare se på eller forlate leken helt. 

Ofte trenge også barna til aggressivitet som viser seg både i det muntlige og fysiske. Stygge 

ord og slag og spark kommer, og det er naturlig for et barn som har sett voksne løse sin 

frustrasjon på den måten over lengre tid. De vet at det er feil, men greier ikke å la være å 

reagere slik allikevel. Mønsteret er ofte så etablert etter flere år der de har sett eller blitt utsatt 

for vold.  

Hun forteller at barn på krisesentre også kan være overaktive. Selv om de er kommet ut av 

hjemmet der volden har blitt utøvet, føler de seg ikke sikre enda. Barn som lever med vold i 

nære relasjoner blir ofte urolige og mangler konsentrasjonsevne. Det er for mye som krever 

deres tanker, og de faller utenfor i lek og på skolen. Mange får diagnosen ADHD urettmessig. 

I skjemaene som ble brukt for å kartlegge barn med vansker, var det tidligere ingen spørsmål 

som kartla hvordan de hadde det hjemme, og det er ikke lenge siden det ble tatt med. 

Informanten tilføyer: ”Vi kan vel alle være enige i at Ritalin er en dårlig løsning på vold i 

nære relasjoner”. 

 Der det er flere søsken, ser vi ofte at den eldste blir som en ekstra mamma 

eller pappa for de som er yngre. De tar på seg ansvaret for å passe på, beskytte 

og oppdra sine søsken. De går ikke mye ut for å leke med venner og blir på den 

måten ganske isolert. Vi jobber mye med å la disse barna få lov til å være barn 

igjen, la dem føle og forstå at det er de voksne som skal ha denne oppgaven. 
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Manglende selvbilde går igjen hos de større barna. De har ofte fått høre hvor 

umulige, dumme og udugelige de er. Det er et møysommelig arbeid å bygge 

opp igjen selvbildet, gi dem tilbake mestringsfølelsen. Har de fått høre 1000 

ganger hvor udugelige de er, må vi kanskje fortelle barnet 5000 ganger at det 

kan og greier før det synker inn. Ord fester seg mye mere en slag  

Kontrollbehov er en annen reaksjon som er vanlig. De har ofte levd med så stor 

usikkerhet at de blir besatt av trangen til å kontrollere alt de har mulighet til. 

 Små barn kan også være helt grenseløse. Noen har ikke opplevd at det settes 

grenser, mens andre har lært at det ikke hjelper uansett hva de gjør, så da er det 

bare å ta det helt ut i alle situasjoner.  

 Mange krisesentre har i dag et stort barnefokus. Det er tross alt bedre å hjelpe 

barn enn å reparere voksne. 

 Vi samarbeider tett med barnevernet og har varslingsplikt om vi observerer at 

barna trenger hjelp eller at den foresatte ikke greier omsorgen for barna. Det 

forventes ikke at en person i krise skal fungere normalt, men omsorgsevnen må 

være der. Dette er viktig for at barna skal kjenne at de er trygge og blir hørt og 

sett. Kjærlighet, oppmerksomhet og sunn grensesetting er viktig. 

 Vi prøver å få alle, store og små, til å skjønne at deres reaksjoner og tanker er 

en naturlig reaksjon på en unaturlig situasjon. Å bygge mestring og gi hjelp til 

selvhjelp er viktig (intervju representant fra krisesenter 2014). 

Representanten for krisesenteret kunne også fortelle at all den tid mange av barna bodde på 

krisesenter over lengre tid, var det flere av barna som ble overflyttet fra barnehage og skole 

fra kommunen de egentlig tilhørte, til kommunen der krisesenteret var. Hun opplevde et godt 

samarbeid med disse, hvor de også gjensidig utvekslet informasjon.  

Krisesenteret har også opplysningsplikt i saker hvor barn har vært utsatt for eller vitne til 

vold, hva angår barnevernet. Hun opplever samarbeidet som veldig bra og at barnevernet 

setter inn tiltak for å hjelpe både barnet og den av foreldrene som er utsatt for vold til å kunne 

både få praktisk hjelp til å komme seg ut av en voldelig familie og kunne få en ny start. 

  

11.4 Frivillige organisasjoner sitt syn på vold i nære relasjoner   
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Flere frivillige organisasjoner arbeider for å bedre vilkårene for barn som utsettes for vold i 

nære relasjoner. Vi kan også se stiftelser som arbeider mot vold, og nettsamfunn som fungerer 

som et diskusjons- eller informasjonsforum er å finne på nettsteder. Her kan nevnes Redde 

små, Ta barnas parti og Barnas rettigheter. Jeg har intervjuet tre personer som har gjort en 

formidabel innsats i arbeidet med barns rettigheter og som terapeut for foreldre eller barn. 

Bjørn Løvland har i flere år jobbet som terapeut for Reform, før han startet for seg selv som 

terapeut. 

Selv har han reist rundt som foredragsholder på skoler hvor han spør elevene hva de mener 

med begrepet vold. Det viser seg at hundre prosent av elevene, både gutter og jenter, mener at 

knyttneveslag er vold, mens når det kommer til ørefik, mener nittifem prosent av guttene at 

dette er vold, mens det bare er fem prosent av jentene som mener det samme. Nitti prosent av 

jentene mener at foreldre som slår er vold, mot åttifem prosent av guttene. Ungdommene me-

ner at dersom ikke volden fører til skade som sår eller blåmerke, kaller en det ikke for vold. 

Løvland mener at mye av grunnen til at vold mot barn kan være skjult er at den er forbundet 

med skam, og at foreldrene er skamfulle fordi de slår. Barn på sin side er redde for å snakke, 

fordi de til tross for volden er redde for å miste foreldrene, og at de i noen tilfeller selv kan 

påta seg skyld. Flere barn håper at volden går over, mens andre igjen bryter ut og forteller om 

vold i hjemmet.  

De fleste foreldre ønsker ikke å slå barna sine, men kan komme i fortvilede situasjoner hvor 

de slår og angrer etterpå. Mange foreldre trenger et hjelpetilbud for å mestre sinne. Et sinne-

mestringskurs er et frivillig tilbud som er lite utbygd. Barnevernet og krisesentre har egne 

tilbud om dette, men i begrenset omfang. Ofte er det slik at barnevernet da må ut til private 

arrangører av slike kurs for å få plasser. Dette er et dyrt tilbud, som det ikke er ressurser til å 

sende de som har behov for det på i de forskjellige kommuner. 

  

12 Avslutning 

Jeg har i denne masteravhandlingen presentert fem informanter som alle har vært utsatt for 

vold og omsorgssvikt i barndommen. Intervjuer med div offentlige instanser som politi, skole, 

barnehage og helsestasjon, samt krisesenter har også kommet med sine synspunkt på vold 

utøvd mot barn. Gjennom hele avhandlingen har det vært viktig for meg å legge mest vekt på 
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mine informanter sine historier.  Med disse sterke historiene har også et sentralt spørsmål vært  

hvorfor volden ikke blir oppdaget og rapportert på et tidligere tidspunkt.  

I Maria sin historie som vi følger gjennom denne avhandlingen, ble volden og omsorgssvikten  

først oppdaget da hun begynte på skolen. Selv forklarer hun dette med at barn har stor lojalitet 

til sine foreldre og skjuler det som foregår i hjemmet.  

 

Men hva om volden i hjemmet ikke blir oppdaget, slik vi ser hos noen av mine informanter. 

og som gutten i Thorkildsen (2015) sin bok sier: ”Når de ikke ser det er noe galt med foreld-

rene da er det barnet sin feil”. Maria er den av informantene som klarer å sette ord nettopp på 

dette at foreldrene framstår som helt normale mennesker, hun forteller også hvordan de lurer 

barnevernet med å ha et ryddig pent hjem når de kommer på hjemmebesøk. Mulig volden og 

omsorgssvikten hadde vært lettere å oppdage om det hadde vært gitt dispensasjon til barne-

vernet om at de kunne ha gått inn i hjemmet uten forvarsel. Det har ikke latt seg gjøre å få 

snakke med barnevernet som tidligere nevnt, derfor er dette et tema jeg ikke omhandler spesi-

elt. Men det hadde allikevel vært interessant om denne problemstillingen kunne ha blitt sett på 

av andre studenter.  

Kristin Skjørten (94) tar også opp hvor vanskelig det er å se personen bak volden når hun re-

fererer til David Adams (1984) sin undersøkelse av menn i et behandlingsenter i Boston. Her 

hevder han at det er viktig å understreke at voldelige menn ikke nødvendigvis oppfattes som 

voldelige og lite fleksible av de som står utenfor familien. For mennesker som står utenfor gir 

de signaler om å være vennelige, omsorgfulle og hjelpsomme. Forskjellen mellom den private 

og offentlige oppførselen kan dermed gjøre at andre mennesker vanskelig oppfatte de som 

misshandlere (Skjørten 94: 236) 

Kanskje er også som Inga Marte Thorkildsen har som tittel på sin bok ”Du ser det ikke før du 

tror det” (2015). Hvor hun hevder at vold handler om en tabukultur som er satt i system. ”Ing-

en spør, ingen ser og ingen tror” (Thorkildsen 2015:123).  

I denne perioden jeg har arbeidet med denne avhandlingen, merker jeg meg at temaet vold i 

nære relasjoner har kommet stadig mer fram i offentligheten. Nye handlingsplaner er kommet 

og straffen for vold er blitt høyere. Allikevel vil jeg hevde at volden som blir utøvd mot barn 
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fortsatt er tabubelagt. Selv om den snakkes om i det offentlige rom , blir den allikevel holdt 

skjult i det private rom og kommer ikke ut.  

Ingen av mine informanter ønsker å se foreldrene i fengsel, og er redd for konsekvenser der-

som den som har utøvd volden får vite at barnet har sladret, eller må sone en dom. De er også 

reddde for konsekvensene hva som vil skje med familien da . 

Jeg mener vi må slippe barnet til og la det fortelle, ikke skremme det bort med trusler om bar-

nevern og fengsel for den personen de tross alt holder av. Vi kan muligens begynne med i 

langt større grad å synliggjør den skjulte volden, og muligens utvide vår egen definisjon av 

vold, for dernest selv bli mere empatiske og observante (Isdal 2000:293)  

Det er ikke sikkert rop om høyere straffer, og flere fengsler for voldsutøveren er det som skal 

til for å løse problemet mot vold i nære relasjoner. Nettopp fordi som Isdal hevder i «Voldens 

ansikt», det inneholder en voldelig filosofi.  

Jeg vil gå så langt i denne masteroppgaven at jeg mener konfliktråd bør være et bra alternativ, 

en plass hvor den voldsutsatte får eie sin egen konflikt, som Nils Christie (2007) skriver om i 

”Restorative Justice, Answers to Deficits in Modernity ” og hvor ikke rettsystemet tar fra de 

denne. Kanskje vil redselen for konsekvenser og være til stede for den voldsutsatte. Jeg stiller 

meg spørsmålet om fengsel uten videre oppfølging kan være det beste, eller kanskje en heller 

bør se på helhetsbildet voldsutsatt og gjerningsmann, to mennesker som er i familie og i 

mange hverdagslige sammenheng må forholde seg til hverandre.  Kanskje er det som Liv Fin-

stad (1988) skriver i sin artikkel ” sedlighetsforbrytere ut av fenglene, prinsippet for en realis-

tisk utopi ” at vi trenger ritualer for å bearbeide traumet og sorgen et voldsutsatt barn kan ha 

etter flere år hvor de har opplevd vold i familien. En av mine informanter hadde selv vært 

gjennom et slikt ritual, noe hun følte hjalp svært godt i bearbeidelses prosessen. Hun fortalte 

følgende: 

”Jeg skrev et brev til pappa og fortalte hvor jævlig jeg hadde opplevd barndommen. Dette 

brevet leste jeg hver kveld i mange år. Så kom dagen da pappa døde, jeg bestemte meg da for 

at nå var det kanskje for min egen del tid til å tilgi. I begravelsen når kisten ble senket tok jeg 

brevet og slapp dette ned i graven hans, et vondt kapittel i livet var over for godt.” 

Vi må passe på at volden ikke får råde, og det ligger store utfordringer i å få stoppet volden i 

det private, den såkalte «usynlige» volden. Det finnes allikevel et håp, nettopp fordi «forståel-
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se, opplysning, bevissthetsgjøring og kunnskap er sterkere våpen enn både sverd og kanoner» 

(Isdal 2000:294) 

Den største oppgaven samfunnet står ovenfor er å se, stole på barnets fortelling. 

Etter å ha intervjuet mine informanter over en periode på nesten to år, og satt meg best mulig 

inn i deres situasjon. Har jeg kommet fram til at det viktigste poenget er å se barnet og at det 

må være lov å mistenke at det kan være en grunn til barnets utagerende oppførsel. Når volden 

blir oppdaget og barna flyttes ut av hjemmet, tenker en at det naturligste ville være om de fikk 

komme til et trygt fosterhjem. Dessverre er det ikke slik, mine informanter kan fortelle at når 

de flyttet fra deres voldelige hjem, ble det en evig runddans på institusjoner, hvor de fikk uli-

ke diagnoser alt etter hva som passet inn i deres adferdsmønster. Igjen ser vi at hvordan barnet 

eller den unge blir et ”offer”, for noen av mine informanter førte dette til ny utagerende adferd 

i fortvilelsen av ikke å bli sett eller hørt. Wenche Blomberg (1998) ” For døve ører” skriver i 

sin bok eksempler jeg så godt kjenner igjen fra mine informanter. Jeg vil her nevne et eksem-

pel hvor hun nevner Rizard. Han klarer godt å gi utrykk for hva han trenger, nemlig omsorg 

og personlighetsutvikling. I stedet for å tette sluket av det han trengte mest, kjærlighet, gav 

psykiartien han heller piller og gjorde han til narkoman (Blomberg 1998:54) 

 Maria har samme behov som Rizard, en hånd å holde i og en person og krype inn til når angs-

ten rir, i stedet får hun en mengde tabletter.” Den jævla varseltrekant tablettene” som hun 

kaller disse. ”Jeg blir ikke bedre, men får bare en annen kriblende uro i kroppen, at de folka 

aldri kan lære å høre på meg hva som er best for meg. Når jeg er redd om natten og ringer 

gærnehuset, blir jeg ikke bedt om å komme for å få trøst, bare øke dosen på disse pillene. Du 

skjønner for sånne som meg med min sykdom er det viktigste å være selvstendig sier de, og 

da kan jeg ikke komme og få trøst , men bare bli på hybelen min ” 

 Mulig en løsning var å kunne forsøke familieterapi som Kristin Skjørten (!994 253:298) fore-

slår i sin bok voldsbilder i hverdagen. Her kunne barnet få snakket med ikke bare en terapeut, 

men også den av foreldrene som har uttøvd volden.  

”Tar vi oss tid og råd slik at det «usynlige barnet» blir en ukjent figur for framtidens forskere? 

Eller vil de kunne lese mer om våre dagens «autonome barn» i de dokumentene en etterlater 

oss, enn de vil høre barna sjøl, som med egen stemme og sjølsagt rett gjør seg til hovedperson 

i sin egen sak?» (Ericsson 2009:179)  
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Tillegg 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Vold og ekstrem kontroll. X unge voksne forteller om vold og omsorgssvikt 

fra familie”. 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å belyse vold i nære relasjoner. Jeg har valgt å begrense det til fysisk 

og psykisk vold mot barn, utøvd av personer som står disse barna nær som far, mor, søsken 

eller annen familie. 

Prosjektet er en mastergrad jeg skal skrive ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, hvor 

Hedda Gjertsen vil være min veileder. 

Jeg har foretatt et tilfeldig utvalg av unge som har vært utsatt for vold som barn.   

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg vil i datainnsamlingen benytte meg av intervjuer.  

Noen temaer jeg vil stille spørsmål om er: 

 

Vold mot barn sett i lys av forholdet mellom privat og offentlig ansvar 

Hvorfor blir vold i nære relasjoner ikke fanget opp? 

Hva kan gjøres for i større grad å belyse fysisk og psykisk vold mot barn? 

Hvilke følger det har for barna at de ikke blir sett?  

I intervjuene vil det bli foretatt notater, men jeg ser også behovet for at intervjuene blir 

tatt opp med teknisk hjelpemiddel  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt.  

Det vil kun være min veileder og jeg som har tilgang til dataene så lenge prosjektet er under 

arbeid. Teknisk hjelpemiddel som lydopptaker vil i hele perioden være låst inne . Denne samt 

datamaskinen  det foreligger data på vil til en vær tid være databeskyttet.  

 

Hver enkelt deltager vil anonymiseres. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes medio juni 2014, Ved prosjektets slutt vil alle data på 

lydopptak og datamaskinen bli slettet. 

  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med 

Nina Valen mobtlf 45880933 

nina.valen@student.jus.uio.no 

eller veileder 

Hedda Gjertsen tlf 22850144  

hedda.giertsen@jus.uio.no  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatje-

neste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

Jeg samtykker også å delta i intervju  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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