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Sammendrag 

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner har de siste tiårene fått et økt fokus i vårt 

samfunn, noe som gjenspeiles både politisk og i media. Barn blir i større grad enn tidligere sett 

på som handlende aktører, også når det kommer til å erfare vold i hjemmet. Det viser seg at både 

barn som blir utsatt for vold, og som opplever vold mellom foreldre, handler og forsøker å håndtere 

volden så godt de kan ut fra sitt handlingsrom. Det har blitt mer kunnskap om hvor skadelig det kan 

være å bli utsatt for vold, og det viser seg at denne negative livserfaringen kan være noe barn 

bringer med seg gjennom oppveksten og kan ha betydning for dem som voksne mange år etter 

at volden har opphørt. Dette fører til at profesjonsutøvere som møter barn og voksne har behov 

for kunnskap og kompetanse om hvilke konsekvenser vold kan ha på kort og lang sikt.  

Denne masteroppgaven har som formål å belyse hvordan voksne opplever at de i oppveksten 

håndterte volden de ble utsatt for av nære omsorgspersoner, og hvilken betydning 

voldserfaringene har hatt for dem som voksne. For å få svar på problemstillingen har jeg 

benyttet kvalitativt forskningsintervju, og intervjuet syv voksne som ser tilbake på sin barndom 

med vold. Analysen har vært induktiv, slik at det er informantenes egne beskrivelser og 

erfaringer som har vært styrende for det teoretiske rammeverket. Barndomssosiologi og narrativ 

teori er teoretiske perspektiver som har blitt benyttet som verktøy i analysearbeidet. Det har i 

tillegg blitt brukt begreper fra sosiokulturell teori da disse begrepene var forklarende for deler 

av empirien.  

Analyser av intervjumaterialet som ligger til grunn for oppgaven, viser at informantene 

håndterte volden de ble utsatt for i oppveksten på flere ulike måter – både når de selv var utsatt 

for vold og når de erfarte vold mellom omsorgspersonene. Informantene opplevde en varhet for 

voldsutøveren, og de gjorde mye for å forhindre at vold skulle skje. Når volden ikke kunne 

forhindres, forsøkte de fremdeles å stoppe eller dempe volden, og mange brukte emosjonene 

sine som redskaper. Etter en voldsepsiode, kan det virke som mange av informantene forsøkte 

å normalisere hjemmesituasjonen slik at de raskt kunne komme tilbake til den normale 

hverdagen. For informantene fortsatte volden selv etter at voldsepsiodene var over. Vold var 

noe de forholdt seg til daglig gjennom oppveksten. Betydningen av voldsopplevelsene i 

barndommen har gjort at flere av informantene som voksne opplever en distanse til egne 

følelser, nære relasjoner og familielivet. Voldsopplevelsene har også hatt en betydning i mer 

positiv forstand, og noen av de som ble intervjuet fremhevet at det å vokse opp med vold hadde 

gitt dem en styrke de ellers ikke ville hatt.  
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I møte med barn og familier der vold utøves, kan fagpersoner komme til å rette fokus mot 

voldsepisodene – hvor ofte det forekommer og hvor alvorlig volden som utøves er. Da kan det 

være lett å overse at vold, selv om det ikke forekommer ofte, endrer barns oppvekstbetingelser 

og at det er opplevelser de tar med seg videre i livet som voksne.  
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Forord 

Barn og voksne som opplever og/eller har opplevd vold og traumer er et anliggende som jeg 

over flere år har kjent et brennende engasjement for. Dette studiet, Master i psykososialt arbeid 

– selvmord, rus, vold og traumer, har bidratt til at jeg har økt min kunnskap om, og fått en bedre 

forståelse og innsikt i disse menneskenes hverdag. Jeg ønsker å takke Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Universitetet i Oslo (UiO) som ga 

meg muligheten til å delta på dette studiet. Det har vært fokus på mange vesentlige, sensitive 

og viktige temaer gjennom tre innholdsrike år.  

Det å skrive masteroppgave har vært omfattende, spennende og til tider en smertefull 

læringsprosess. Det å utvide forståelsen har kostet krefter, men samtidig har det også gitt meg 

kunnskap som jeg aldri ville vært foruten. Jeg håper at man gjennom mitt engasjement kan få 

fram opplevelser, erfaringer og meninger om en oppvekst med vold. Jeg ønsker i den anledning 

spesielt å takke mine syv informanter som møtte meg med stor tillit, vennlighet og åpenhet, og 

delte sine gode og vonde livsopplevelser med meg. Det er jeg svært takknemlig for!  

Min kunnskapsrike og tålmodige veileder, Mona-Iren Hauge, ønsker jeg å rette en stor takk til. 

Du har vært en enorm støtte, inspirasjon og motivasjon. Du har øst av din kunnskap og 

erfaringer, vært tilgjengelig på alle døgnets tider, og kommet med konstruktive og konkrete 

innspill gjennom hele denne prosessen. Tusen takk for at du veiledet meg på denne veien. 

Jeg ønsker også å takke mine flotte kolleger og min leder, Tone, som har gitt meg mulighet og 

støtte til å gjennomføre dette masterstudiet. Videre vil jeg takke mine gode venninner, Marthe 

Stine og Guro, som har bidratt stort med gjennomlesning, nyttige innspill, oppmuntring og 

faglige diskusjoner og refleksjoner. 

En stor takk til familie og venner som har vært svært støttende og tålmodige, endelig er det 

bedre tid til å være sammen med dere. Til slutt går en stor takk til min kjære samboer, Simon, 

som har levd sammen med meg, drøftet, og holdt motet mitt oppe i de mest krevende tidene. 

Oktober, 2016 

Agnete 
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1 Innledning 

Hjemmet blir gjerne sett på som et sted der barn skal møtes med kjærlighet, omsorg og danne 

grunnlag for positiv utvikling. Familien anses ofte som den nære, trygge og forutsigbare 

rammen man har i livet – både for barn og voksne. Slik oppleves det ikke for alle. For mange 

er hjemmet preget av vold, og det fører med seg vansker både i barndommen og i voksen alder 

(Skjørten, Hauge, Langballe, Schultz, & Øverlien, 2016). Vold i nære relasjoner har de siste 

tiårene stadig fått et større fokus i samfunnet, både på den politiske dagsordenen og i media. 

Siden 1970-tallet har den norske lovgivningen gjennomgått en markant endring – fra å se på 

mildere former for vold mot barn som akseptabelt til at det nå er en normativ nulltoleranse for 

vold (Sommerfeldt, Hauge, & Øverlien, 2014). Vold i nære relasjoner defineres ofte som et 

omfattende og alvorlig helse- og samfunnsproblem, og kan føre til utrygghet, svekket helse og 

livskvalitet. Gjennom en rekke internasjonale avtaler, forplikter den norske staten seg til å 

beskytte borgerne mot vold, overgrep og annen inhuman behandling (Meld. St. nr. 15. 

Oppfølging, 2013).  

Den norske lovgivningen om vold mot barn er en av verdens strengeste. Norge ratifiserte FNs 

konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen) i 1991, og den ble en del av norsk lov i 

2003. Barnekonvensjonen inneholder bestemmelser som skal sikre barn en trygg oppvekst, et 

godt helsetilbud, gode levevilkår og beskyttelse mot mishandling og seksuelle overgrep. 

Barneloven og barnevernloven skal også sikre beskyttelse av barn. Barneloven § 30 ble i 2010 

innskjerpet for å fastslå at barn har rett til å bli beskyttet for alle former for vold, også lettere 

klaps og slag i oppdragelsesøyemed (Aakvaag, Thoresen, & Øverlien, 2016). Barnevernloven 

har som formål å sikre alle barn nødvendig hjelp og omsorg dersom de lever under forhold som 

kan skade utviklingen og helsen deres (Øverlien & Moen, 2016). Det betyr at vold mot barn er 

brudd på norsk lov og er dermed en straffbar handling.  

Per i dag er det en tverrpolitisk enighet om at det er behov for mer forskning og kunnskap for å 

oppdage og forebygge at barn blir utsatt for vold. Dette framkommer i regjeringens utarbeidelse 

av stortingsmeldinger og handlingsplaner. Behovet for mer forskning og kunnskap påpekes sist 

i Meld. St. nr. 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», og har 

resultert i regjeringens utarbeidelse av den femte handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 

for 2014-2017, «Et liv uten vold». Gjennomgående målsetting i handlingsplanene i perioden 

2000 og fram til i dag, har vært at vold i nære relasjoner skal forebygges gjennom styrking av 
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fagmiljøer, kunnskap og kompetanse, holdningsendringer i samfunnet, samt videreutvikling av 

hjelpe- og behandlingstilbud. All den oppmerksomheten som rettes mot dette feltet, tydeliggjør 

at det er et aktuelt tema som det stadig rettes større fokus mot. 

1.1 Valg av tema og problemstilling 

Gjennom mitt arbeid i barneverntjenesten har jeg møtt mange barn, kvinner og menn som har 

opplevd vold i barndommen. Voldsutsatte barn har fra tiden før og under grunnutdanningen 

min i barnevernspedagogikk vært et tema som har opptatt meg. Med årene har jeg opplevd en 

økende interesse og engasjement for disse barna. Etter utdanningen min, begynte jeg å jobbe i 

en stor barneverntjeneste i Norge. Her var jeg med på å danne «Voldsteamet», og jeg ble etter 

hvert en del av teamet. Over flere år har jeg jobbet med mange voldssaker i to ulike kommuner. 

I denne tiden har jeg deltatt i dommeravhør med barn utsatt for vold, iverksatt tverrfaglige 

samarbeid for at det skulle være trygt for barn å forbli i hjemmet, samt flyttet voldsutsatte barn 

i beredskapshjem og fosterhjem. Det arbeidet jeg har utført i voldssaker, har i all hovedsak 

omhandlet avdekking av vold. Det har mange ganger forbauset meg hvor tydelig barn beskriver 

at de «kjenner» på stemningen, og hvordan de manøvrerer seg i hverdagen og handler både før, 

under og etter voldsepisoder. Dette er både når de selv direkte har vært utsatt for vold, og når 

de har erfart vold mellom familiemedlemmer. Gjennom arbeid med disse sakene, satte jeg meg 

inn i faglitteratur og begynte å stille spørsmål om hvordan man i løpet av en hel oppvekst forstår 

vold, gir mening til voldsopplevelsene og håndterer volden man blir eller har blitt utsatt for. 

Dette har fremkalt nysgjerrighet og et ønske om å rette fokus mot voksne som ser tilbake på en 

oppvekst med vold. Jeg har møtt foreldre som har fortalt både om hvilke skadevirkninger vold 

i barndommen har medført for dem selv, men også de som sier at de ikke har tatt skade av det. 

Jeg har mange ganger undret meg over om det er mulig å ikke ta skade av en slik oppvekst, og 

eventuelt på hvilken måte en oppvekst med vold kan påvirke en i voksen alder. Rollen som 

saksbehandler er ikke riktig for å finne mer ut om dette, og masteroppgaven gir meg da 

anledning til å komme i posisjon til voksne som har viktige erfaringer på dette området. Jeg 

ønsket derfor å skrive en oppgave som legger til rette for å få fram stemmen til tidligere 

voldsutsatte voksne gjennom intervjuer. På denne måten kan menn og kvinner som var utsatt 

for vold i oppveksten bidra til en kunnskap som kan være nyttig for fagpersoner som jobber 

med voldsutsatte barn og voksne.  
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Denne oppgavens problemstillinger er: 1) «hvordan opplever voksne at de i oppveksten 

håndterte volden de ble utsatt for av nære omsorgspersoner?», og 2) «hvilken betydning har 

voldserfaringene hatt for dem i voksen alder?». For å svare på problemstillingene vil det 

benyttes kvalitative forskningsintervju med 7 informanter for å kunne bidra til en økt forståelse 

av hvordan det kan være å vokse opp med vold. 

1.2 Begrepsavklaringer 

For å kunne forstå vold som et fenomen, må man først vite hva som menes med og ilegges 

begrepet «vold». Hva som betraktes som vold har endret seg over tid, og kommer an på 

konteksten og kulturen man befinner seg i. Det man legger i begrepet kommer også an på fra 

hvilket perspektiv man velger å se fra – psykologisk, juridisk, sosiologisk eller 

samfunnsøkonomisk perspektiv (Thoresen & Hjemdal, 2014). De ulike profesjonene må ikke 

nødvendigvis forstå vold som fenomen på samme måte, men det er viktig å få fram hvilke 

begreper og perspektiver man bruker (Aakvaag et al., 2016). Jeg har valgt å bruke Isdal (2000) 

sin definisjon av vold: «vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 

denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot 

sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (Isdal, 2000, s. 36). Voldshandlinger defineres ikke her, 

men derimot voldens funksjon – hvilke negative konsekvenser det medfører for den utsatte. 

Handlingens mål er å påvirke den andre personen, og makt er handlingens essens (Isdal, 2000). 

Denne definisjonen anses som passende da fokuset i denne oppgaven er hva volden medfører 

for informantene, deres subjektive opplevelse av vold i familien i barndommen. Når volden 

skjer mellom familiemedlemmer og andre som lever i parforhold, kalles dette for vold i nære 

relasjoner. Det skjer ofte i familiens hjem, men kan også skje utenfor hjemmet der hvor familien 

er samlet (Thoresen & Hjemdal, 2014). 

Man skiller ofte mellom mild og grov vold, da det kan ha ulik betydning og konsekvenser for 

den som utsettes for vold og den som utøver vold. Skillet gjøres uten at det er knyttet til selve 

opplevelsen av å bli utsatt for vold, men omhandler voldshandlingens risiko for fysisk skade. 

Når man omtaler volden som grov er det ofte at familien har store utfordringer i tillegg til 

volden, mens at det ikke nødvendigvis er slik knyttet til den milde formen for vold (Mossige & 

Stefansen, 2016).  



 

4 

 

Det er også vanlig å skille mellom fire former for vold: fysisk vold, psykologisk vold, seksuell 

vold og omsorgssvikt (Aakvaag et al., 2016; Krug, 2002). Fysisk vold kan innebære tilsiktede 

handlinger å slå, sparke, bite, dytte, kaste, lugge, riste, bruk av våpen, brenne, kvele, skålde og 

forgifte (Aakvaag et al., 2016; Isdal, 2000). Isdal (2000) deler psykologisk vold inn i syv 

undergrupper: direkte trussel, indirekte trussel, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, 

utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold. Dette er altså handlinger som ikke er direkte 

fysiske i sin natur, men som likevel kan skade, skremme eller krenke (Isdal, 2000). Seksuelle 

overgrep inkluderer alle former for seksuelle krenkelser (Myhre, Thoresen, & Hjemdal, 2015). 

Seksuelle overgrep mot barn er alle seksuelle handlinger en voksenperson gjør mot et barn mot 

barnets vilje, eller som barnet ikke er moden nok til å forstå eller gi samtykke til ut fra utvikling 

eller alder. Omsorgssvikt er også en del av voldsbegrepet. Fysisk omsorgssvikt er når 

omsorgspersoner ikke sørger for barnets fysiske behov, som mat, søvn, hjelp til hygiene eller 

hjelp til behov knyttet til helse. Psykologisk eller emosjonell omsorgssvikt handler om at barn 

ikke får den psykologiske eller emosjonelle omsorgen barnet har behov for, som kjærlighet, 

stimulering, oppmerksomhet og veiledning (Øverlien, 2012). Disse fire ulike formene for vold 

kan bidra til å fange opp ulike aspekter av vold, men Aakvaag et al. (2016) understreker 

samtidig viktigheten av at det er stor overlapp mellom dem.  

1.3 Avgrensning og struktur 

Oppgavens avgrensning 

Vold i barndommen er et tema som kunne ha blitt sett nærmere på med mange ulike 

perspektiver, innfallsvinkler og metoder. I denne oppgaven benyttes en kvalitativ metode i form 

av semistrukturert intervju for å belyse voksnes opplevelse av en oppvekst med vold. En slik 

tilnærming kan ytterligere utforske informantens egne subjektive opplevelser og 

representasjoner (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2015). Det kan gi en mer 

kontekstbasert kunnskap, belyse underliggende mekanismer og andre sider av vold enn for 

eksempel kvantitative studier (Heltne & Steinsvåg, 2011). Det blir benyttet barndomssosiologi 

og narrativ teori, samt begreper fra sosiokulturell teori som teoretiske verktøy. Det kan få fram 

hvordan informantene skaper mening, forstår seg selv og hvilket aktørskap de tilskriver seg selv 

i forhold til volden de ble utsatt for som barn. Dette kan bidra til å bli oppmerksom på andre 

aspekter i intervjuene enn det man ved første øyekast legger merke til. Tilnærmingen i denne 

oppgaven vil i stor grad dreie seg om et tilbakeblikk på hvordan de voksne opplevde sin 
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håndtering av volden de ble utsatt for i barndommen, samt voldserfaringenes betydning i voksen 

alder. Når voksne ser tilbake har de satt sammen en fortelling, laget en mening og fortolket 

erfaringene til en helhet. Dette blir en annen type fortelling enn det barn ville hatt anledning til 

å formidle. Voldsutsatte barn ville fremdeles ha vært i sin barndom og oppvekst, og ville ikke 

kunne gi et perspektiv som strekker seg gjennom denne livsfasen. 

Oppgavens struktur 

I neste kapittel presenteres bakgrunnen for oppgaven slik at man skal kunne være kjent med 

kunnskap som foreligger på dette fagfeltet. I kapittel 3 redegjøres det for to teoretiske 

perspektiver og to begreper som benyttes som verktøy inn i analysearbeidet slik at man kan få 

fram spesifikke elementer i empirien. Deretter, i kapittel 4, vil den forskningsmetodiske 

tilnærmingen bli redegjort for. I kapittel 5 presenteres analysene, og kapittel 6 består av 

diskusjon av funn i lys av oppgavens problemstilling og kunnskap på fagfeltet (kapittel 2). I 

kapittel 7 avsluttes oppgaven.  
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2 Bakgrunn 

I dette kapittelet presenteres kunnskap med relevans til oppgaven, som allerede er kjent om 

vold i nære relasjoner. For å få fram viktigheten av å rette fokus mot barn som utsettes for vold 

og betydningen for voksenlivet, gås det først nærmere inn på forskning som er gjort for å få et 

bilde av omfanget av vold i nære relasjoner. Deretter vil korte- og langsiktige konsekvenser av 

vold bli presentert. For å få fram at vold i nære relasjoner kan være et komplekst fenomen, 

redegjøres det for resiliens og posttraumatisk vekst. Avslutningsvis legges det fram kunnskap 

om hvordan det kan være å vokse opp med vold. 

2.1 Omfang av vold i nære relasjoner 

Et spørsmål som ofte reises er hvor mange barn som utsettes for vold av sine omsorgspersoner. 

Det finnes det ikke nøyaktige tall på. Årsaken kan blant annet knyttes til begrensninger ved 

metodebruk, at vold defineres ulikt i ulike undersøkelser, samt ubehaget for informantene å 

formidle sine erfaringer med vold (Mossige & Stefansen, 2016). Omfangsundersøkelser av vold 

i nære relasjoner kan fortelle oss noe om barns utsatthet for vold, og om omfanget endres over 

tid. Det er betydningsfullt for allmennheten, beslutningstakere og forskere (Øverlien, 2012). 

For å kunne si noe om forekomst og utvikling av vold over tid, forutsetter det at man 

gjennomfører gjentatte undersøkelser med like metoder og mål. For å kunne studere 

årsakssammenhenger knyttet til vold i nære relasjoner, er det behov for longitudinelle studier 

hvor respondentenes utsatthet følges over tid (Myhre et al., 2015). Den første landsomfattende 

og representative omfangsundersøkelsen om vold mot barn i Norge, ble publisert av NOVA i 

2007 (Mossige & Stefansen, 2007). I 2015 ble det gjennomført en tilsvarende undersøkelse for 

å få oppdatert informasjon om forekomst av vold og overgrep mot barn og unge, samt belyse 

utviklingstrekk over tid. Undersøkelsen i 2007 ble gjort ved 67 videregående skoler, hvor 7033 

ungdommer i alderen 18-19 år deltok. I undersøkelsen i 2015 deltok 4530 ungdommer i samme 

alder gjort ved 49 skoler. Tallene fra 2007 står i parentes for oversiktens skyld. 21 % (25 %) av 

ungdommene hadde opplevd å bli utsatt for fysisk vold fra en forelder i løpet av oppveksten, 

og 6 % (8 %) oppga at det var grov vold. 8 % (7 %) hadde sett/hørt fysisk partnervold i løpet 

av oppveksten, og 4 % (2 %) oppga at det var grov vold. Mellom de to undersøkelsespunktene 

framkommer det en reduksjon i mild fysisk vold, mens den grove volden er nokså stabil. 

Omfanget av de som har opplevd partnervold er også stabilt (Mossige & Stefansen, 2016). 



7 

 

Thoresen & Hjemdal (2014) gjennomførte i 2013 en omfangsstudie i Norge hvor voksne ble 

spurt om vold og seksuelle overgrep i oppveksten. 2435 kvinner og 2092 menn i alderen 18-75 

år ble intervjuet per telefon. I forbindelse med vold i barndommen viste undersøkelsen at 30,2 

% hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold, 5 % hadde opplevd alvorlig fysisk vold og 13,4 

% hadde opplevd psykologisk vold (ydmyket, gjort narr av, ignorert). 10 % av kvinnene og 9,9 

% av mennene hadde opplevd fysisk vold mellom foreldrene i barndommen (Thoresen & 

Hjemdal, 2014). Fra samme undersøkelse i 2013, baserte Myhre et al. (2015) sin rapport om 

vold og voldtekt i oppveksten på 1012 norske jenter og 1050 norske gutter i 16- og 17-

årsalderen. Det framkom at 9,6 % av ungdommene hadde vært utsatt for en form for fysisk vold 

fra foresatte. De fleste av disse, 7,8 %, hadde vært utsatt for mindre alvorlig fysisk vold. Av de 

som hadde opplevd alvorlig fysisk vold, hadde 83,3 % opplevd dette flere ganger. 10 % av 

jentene og 3,3 % av guttene rapporterte at de hadde blitt utsatt for psykologisk vold fra 

foreldrene. Ved vold mellom foreldre, hadde 3 % av ungdommene sett/hørt volden. Tallene 

som framkommer i denne undersøkelsen er lavere enn ved andre undersøkelser. Forskerne bak 

rapporten anbefalte å tolke resultatene med forsiktighet da det er få andre indikasjoner på en 

reduksjon. 

For å få kunnskap om forekomst av voldsutsatte barn i Norge, kan man også se på antallet 

personer som har henvendt seg til hjelpeinstanser. Ifølge barnevernsstatistikken fra Statistisk 

sentralbyrå i 2014, ble fysisk mishandling oppgitt som grunn til tiltak for 197 barn, psykologisk 

mishandling for 36 barn, seksuelle overgrep for 67 barn, og generell vold i hjemmet for 875 

barn (Statistisk sentralbyrå, 2014a). Samme år ble det totalt anmeldt 26300 voldslovbrudd i 

Norge, noe som er en nedgang sammenliknet med det relativt stabile nivået i de siste fjorten 

årene. Det ble anmeldt 3056 tilfeller av mishandling i familieforhold. Det er et 8 % flere enn i 

2013 og er et større antall enn tidligere år siden 2006 (Statistisk sentralbyrå, 2014b). 

Det er også gjort studier som viser at det mange ganger er en overlapping mellom ulike typer 

vold og omsorgssvikt. Thoresen & Hjemdal (2014) fant at 10 % av kvinnene og 6 % av mennene 

hadde blitt utsatt for flere typer vold- og overgrepshendelser i barndommen. Myhre et al. (2015) 

fant at 46,5 % av jentene og 29,4 % av guttene som hadde opplevd vold, også hadde opplevd 

flere former for vold og overgrep. Dette viser viktigheten av ikke bare å fokusere på en type 

vold, da det kan gi et fragmentert bilde av fenomenet og barnets situasjon. I tillegg har det en 

betydning for myndigheter og hjelpeinstanser som trenger kunnskap om det helhetlige bildet 

for å hjelpe best mulig (Øverlien, 2012). 
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2.2 Korte- og langsiktige konsekvenser av vold i 

barndommen 

Studier knyttet til skadevirkninger av vold de siste 20 årene, viser at det å vokse opp med vold 

er en stor påkjenning for barn på kort og lang sikt. Både når volden skjer mellom 

omsorgspersonene og når volden er rettet mot barn, kan det påvirke barnets vekst, utvikling, 

helse og livskvalitet (Edwards, Holden, Felitti, & Anda, 2003; Mossige & Stefansen, 2007; 

Thoresen & Hjemdal, 2014). Vold i barndommen kan altså medføre en spiral av nye 

voldshendelser, helseplager, atferdsproblemer og smerte – noe som kan vare til voksen alder. 

Barn kan utvikle somatiske, psykologiske, atferdsmessige og kognitive svakheter, eksempelvis 

angst, uro, depresjon, lav selvtillit, og selvskading. Det framkommer også i studier at det er en 

forhøyet risiko for reviktimisering – at de som utsettes for vold eller overgrep har en økt risiko 

for å bli utsatt for det samme igjen på et senere tidspunkt (Thoresen & Myhre, 2016). I tillegg 

er det en forhøyet risiko for polyviktimisering – at voldsutsatte barn har en forhøyet risiko for 

å utsettes for andre typer traumer, eksempelvis seksuelle overgrep eller omsorgssvikt (Myhre 

et al., 2015).  

Voldserfaringer i barndommen kan føre til varige endringer i hjernens struktur og funksjon. 

Barnehjernen utvikler seg raskt, og modning skjer i samspill med omgivelsene. Når noe 

oppleves som farlig, forbereder hjernen kroppen til å møte det farlige. Kroppen settes i 

alarmberedskap, og man opplever hjertebank, rask puls, skjelvinger, uro og årvåkenhet, 

aggresjon, intens redsel, forvirring, hjelpeløshet, passivitet eller nummenhet. Oppfattelse, 

vurdering og intervensjon knyttet til fare kan endres dersom man blir i denne tilstanden over tid 

på grunn av vedvarende trussel-stimuli eller indre stimuli (som redsel eller angst). Dette kan 

føre til at normale tegn til fare blir overdimensjonert eller det igangsettes dysfunksjonelle 

fysiologiske responser. For eksempel kan dette komme til uttrykk som vedvarende årvåkenhet, 

uro, vansker med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, motivasjon og 

følelsesregulering (Danese & McEwen, 2012; Stensland, 2015). Det er vanlig at barn og unge 

som har opplevd vold kan føre til forstyrrelser knyttet til opplevelsen av trygghet og tillit til seg 

selv og omverdenen. De strever også med ensomhet, skam og skyld og følelse av verdiløshet. 

Å oppleve stress, uro og manglende tillit til egne følelser og vurderinger, kan gjøre det vanskelig 

å tolke og formidle egne kroppslige og psykososiale behov, følelser og tanker. Andres behov 

kan også bli vanskelig å forstå og tolke (Stensland, 2015; Thoresen, Jensen, Wentzel-Larsen, 

& Dyb, 2014).  
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Å bli utsatt for vold kan være traumatisk for både barn og voksne. At hendelsen er traumatisk 

innebærer at det oppleves som svært truende og utløser en sterk frykt, hjelpeløshet og sterkt 

ubehag. Barn som utsettes for traumatiske hendelser kan oppleve verden som utrygg, truende 

og uforutsigbar. Mange sliter med reaksjoner i etterkant som kalles posttraumatiske 

stressreaksjoner, som for eksempel søvnvansker, smerter i kroppen og atferdsendringer som 

sinne. Traumatiske hendelser kan også påvirke utviklingsløpet til barn. Søvnvansker og 

konsentrasjonsvanskers kan for eksempel påvirke og forstyrre barns kapasitet til å lære. 

Emosjonelle vansker kan påvirke evnen barnet har til å regulere egne emosjoner og lese andres 

emosjonelle uttrykk (Dyb & Stensland, 2016). De barna som opplever gjentakende traumer fra 

omsorgspersonen, har størst risiko for å utvikle psykologiske vansker (Cook, Spinazzola, Ford, 

Lanktree, Blaustein, Cloitre, Derosa, Hubbard, Kagan, Liautaud, Mallah, Olafson, & van Der 

Kolk, 2005). Mange utvikler en posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Diagnosekriteriene 

innenfor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5) er 

gjenopplevelse av det traumatiske, unngåelse av noe som kan minne om hendelsene, negative 

endringer følelsesmessig og tankemessig, samt endringer i kroppens fysiologiske regulering 

(eksempelvis at sanser er i høy beredskap, søvnforstyrrelse, skvettenhet, dødsangst, hjertebank, 

uro). Mange barn som utvikler disse symptomene har behov for terapeutisk behandling 

(Øverlien, Hauge, & Schultz, 2016). Måten barn reagerer på kommer an på blant annet alder 

og utvikling, relasjonen til voldsutøveren og hvorvidt volden har foregått over tid (Cummings, 

Kouros, & Papp, 2007; Osofsky, 2003).  

En relevant studie knyttet til langsiktige konsekvenser av vold i barndommen, er den norske 

studien «Vold og voldtekt i Norge». Den viste at det å vokse opp med vold og voldtekt har en 

sammenheng med traumereaksjoner, angst og depresjon i voksen alder (Thoresen & Hjemdal, 

2014). The Adverse Childhood Experiences Study (ACE-studien) er også en kjent amerikansk 

studie som inkluderte 17000 deltakere. Den viser også en tydelig sammenheng mellom negative 

livsopplevelser i barndommen, som blant annet vold, og atferdsproblemer, emosjonelle og 

relasjonelle problemer som voksne. Negative barndomsopplevelser assosieres også med 

selvmord, alkoholisme, rusmiddelmisbruk (Dube, Anda, Felitti, Chapman, Williamson, & 

Giles, 2001) og dårligere helse i barne- og voksen alder (Edwards et al., 2003; Kirkengen, 

2005). En annen stor studie fra USA er National Comorbidity Survey. Den viste at utsatthet i 

barndommen var knyttet til posttraumatiske stressreaksjoner, depresjon og angst på et senere 

tidspunkt i livet (Green, McLaughlin, Berglund, Gruber, Sampson, Zaslavsky, & Kessler, 



 

10 

 

2010). Man kan si at det er godt dokumentert at barn som lever med vold i familien har en økt 

risiko for en rekke vansker og lidelser på kort og lang sikt (Øverlien, 2010).  

2.3 Resiliens og posttraumatisk vekst 

Ikke alle som opplever vold i løpet av oppveksten utvikler belastninger og lidelser som 

beskrevet i de foregående avsnittene. Det viser seg at mange som utsettes for vold som barn 

kan ha det bra til tross for en svært belastende oppvekst. Flere studier viser at et stort antall barn 

som opplever vold, ikke viser målbare symptomer eller reaksjoner (Martinez-Torteya, Bogat, 

von Eye, & Levendosky, 2009; Rutter, 2006). I psykologien har resiliens blitt brukt for å 

beskrive tre ulike fenomener ved barns utvikling: god utvikling til tross for høy risiko, langvarig 

kompetanse på tross av stress og det å komme seg igjen etter å ha blitt utsatt for et traume 

(Masten, Best, Garmezy, & Masten, 1990). Flere studier vektlegger at resiliens hos barn har 

sammenheng med faktorer som god tilknytning til en kompetent, omsorgsfull voksen, sosial 

støtte og gode vennskap (Masten, 2007). Fosco, Deboard, & Grych (2007) beskriver resiliens 

som en prosess der barn påvirkes ut fra hvordan de forstår og tolker volden de blir utsatt for. 

Reaksjonene avhenger av den øvrige livssituasjonen, personlige egenskaper, og kontekstuelle 

og kulturelle forståelse av vold. Forskning viser at det er et samspill av flere viktige faktorer 

knyttet til både barnet, familie og samfunnet som avgjør om barnet utviser resiliens (Hughes, 

Graham-Bermann, & Gruber, 2001). 

Det å oppleve at en traumatisk hendelse bidrar til noe positivt i livet, kalles posttraumatisk 

vekst. Posttraumatisk vekst og resiliens kan høres ut som det samme – uventet positivt utfall 

etter en dramatisk livsopplevelse. For å skille begrepene defineres resiliens ofte som en relativ 

motstand mot miljømessige risikofaktorer eller det å komme gjennom stress eller motgang 

(Rutter, 2006). Posttraumatisk vekst defineres ofte som en positiv bevegelse eller utvikling i 

måten en oppfatter seg selv eller andre aspekter i livet (Tedeschi & Calhoun, 2004). 

I løpet av de siste 20-30 årene har det vært en enorm utvikling på forskning om posttraumatisk 

vekst. I all hovedsak skiller man mellom tre former for posttraumatisk vekst. Den første formen 

handler om at de aller fleste opplever en større tiltro til sin personlige styrke. Ved å komme 

gjennom en traumatisk opplevelse får en sterkere tro på seg selv, og hva man er i stand til å 

komme gjennom og mestre ved fremtidige utfordringer. Den andre formen er at mange 

rapporterer at de opplever at relasjoner blir nærere og mer meningsfulle enn det de var forut for 



11 

 

den traumatiske hendelsen. Den tredje formen for posttraumatisk vekst, er at man prioriterer 

annerledes. Man opplever hva som er viktigst for en, og prioriterer det man selv setter høyest. 

Det er viktig å legge til at de som beskriver positive følger etter en traumatisk opplevelse, 

beskriver disse i tillegg til negative følger og ikke istedenfor negative følger. Grunnleggerne av 

begrepet «posttraumatisk vekst», Richard Tedeschi og Lawrence Calhoun, er opptatt av at de 

positive endringene framkommer gjennom bearbeiding av den traumatiske opplevelsen. Det vil 

si at det ikke er et resultat av den traumatiske hendelsen (Hafstad & Glad, 2016). Ut fra 

forskningen på feltet framkommer det at det er en lavere sannsynlighet for at de som opplever 

traumer forårsaket av mennesker som vold og seksuelle overgrep, opplever posttraumatisk 

vekst enn de som har opplevd andre traumer, som en bilulykke (Shakespeare-Finch & 

Armstrong, 2010). Det man også kan se ut fra forskningen på feltet, er at de som subjektivt 

opplever hendelsen som lite traumatisk, vil også rapportere liten grad av posttraumatisk vekst 

(Kleim & Ehlers, 2009). 

Oppsummerende kan man si at forskning knyttet til resiliens og posttraumatisk vekst går imot 

en ofte kausal tenkning om at vold i barndommen medfører skjevutvikling og lidelser. 

Forskningen viser derimot at det er mange som også klarer seg godt til tross for en belastende 

oppvekst og traumepåkjenninger.  

2.4 Å vokse opp med vold 

Forskning om vold i nære relasjoner har de 30 siste årene primært omhandlet kvinner som ofre 

og menn som utøvere, og dermed lite om voldens betydning for barn. De siste 10 årene har det 

kommet studier som konkluderer med at det gir negative følger for barn som opplever vold i 

hjemmet (Øverlien, 2010). Det har også i økende grad blitt fokus på barn som handlende aktører 

istedenfor passive observatører. Barn opplever volden med alle sine sanser, og både ser, hører 

og kjenner på redselen i hjemmet (Øverlien & Hyden, 2007). Den siste tiden har det det kommet 

en rekke nye studier om hvordan barn selv opplever og håndterer vold mellom foreldre. En økt 

interesse i forskningsfeltet for barns rolle ved vold i nære relasjoner, kan ses i sammenheng 

med et stadig økt fokus på barns posisjon i samfunnet (Øverlien, 2012).  
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Barns handlinger 

Dersom man spør barn, vil mange fortelle at de tar ansvar i forsøk på å påvirke, forhindre og 

stoppe vold mellom foreldre. Ufrivillig blir de deltakere i volden (Skjørten et al., 2016). 

Øverlien (2012) gjennomførte en studie med 25 voldsutsatte barn og unge om deres 

handingsstrategier ved vold fra far/stefar mot sin mor. Mange av disse barna hadde også selv 

blitt utsatt for både vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep. Det framkom i studien at barn 

ikke bare handler under selve voldshendelsen, de handlet også før og etter. Ulike handlinger 

kom an på alvorlighetsgraden av volden, relasjonen til den som utøvde vold, etnisitet, sosialt 

nettverk og alder. Før en voldshendelse kunne skje, beskrev barna at de forsøkte å forebygge 

og dempe. Når det ikke var risiko for vold, forebygget de eksempelvis ved å ta venner med 

hjem fordi det ville hindre at faren utøvde vold. De dempet ved å velge strategier som kunne 

virke mest effektive mot farens opptrapping av aggresjon. Det sier noe om at handlingene var 

gjennomtenkt, utprøvd og vurdert i situasjonen. Flere lærte seg også å tyde små, subtile signaler 

om at vold kunne komme til å skje. De kunne dempe faren med både å være fysisk direkte som 

å snakke beroligende, og de kunne være fraværende for samme effekt. For noen var det enklere 

å ta på seg skyld, enn å forklare at en ikke hadde gjort noe. Under volden var det noen som ikke 

handlet i det hele tatt, da det kunne eskalere voldssituasjonen. Grov vold kunne også virke 

lammende slik at de ikke fikk gjort noe fysisk. De som opplevde mindre grov vold, kunne gå 

fysisk og verbalt mellom den utsatte og utøveren. Da var de ofte bevisste på at de selv kunne 

bli utsatt for vold. Både yngre og eldre barn søkte også hjelp utenfra. Etter at en voldsepisode 

var over, var ikke selve volden over. Mange av barna i denne studien støttet og trøstet moren 

ved å foreslå løsninger på problemer, sov i sengen deres og tørket tårer. En del barn hadde også 

tanker om å hevne seg på voldsutøveren (Øverlien, 2012). 

Andre studier viser også at barn handler ved vold i hjemmet. En studie av Edleson, Mbilinyi, 

Beeman, & Hagemeister (2003) med 114 mødre som var utsatt for vold, viste det seg at 25 % 

av barna ringte etter hjelp og 25 % av barna hadde selv grepet inn. Det virket også som at barna 

grep inn i større grad når volden mødrene var utsatt for, var alvorlig eller at utøveren ikke hadde 

en biologisk relasjon (Edleson et al., 2003). Barna fra Øverlien (2012) sin studie viste derimot 

det motsatte, at barna ikke grep inn når volden ble alvorlig. I en studie av familier som hadde 

kontaktet politiet ved vold i hjemmet, fant man at der hvor det var barn, var majoriteten av 

barna til stede under voldsepisoden. Nærværet til barna viste seg å ha en sammenheng med 

barnas alder. Eldre barn, uavhengig av kjønn, involverte seg i større grad enn yngre barn enten 



13 

 

ved å ringe politiet eller fysisk involvere seg. De eldre barna var også i større grad enn yngre 

barn involvert når våpen var en del av volden (Gewirtz & Medhanie, 2008). Øverlien & Hyden 

(2009) fant i sin studie at alle de 15 barna som deltok, handlet under volden. De kunne handle 

ulikt, men det vanligste var at de distanserte seg emosjonelt fra volden. Flere kunne skru på høy 

musikk, gjemme seg, ringe etter hjelp eller bare vise redsel. Det konkluderes blant annet med 

at barnas handlinger under vold var mer enn en mestringsstrategi, da handlingene deres kunne 

være barnas måte å si at de ikke aksepterte volden (Øverlien & Hyden, 2009). 

Voldsveldet 

Måten man opplever vold på er høyest subjektivt og kommer an på individ, kontekst og 

situasjon (Øverlien, 2012). Øverlien (2012) bruker begrepet «voldsveldet» når hun beskriver 

hvordan barna i studien hennes levde. Det går ut på at volden påvirker hele livsmiljøet til barnet. 

Så lenge voldsutøveren var til stede hadde de ikke anledning til å slappe av, ingen pauser og 

ingen var glade. Barna var her overbevist om at voldsutøveren kunne og var villig til å alvorlig 

skade eller ta livet til noen i familien (Øverlien, 2012). Noen studier får fram en større andel 

ambivalente følelser knyttet til voldsutøveren, eksempelvis at barn føler seg dratt mellom å 

oppleve at faren også hadde gode sider, som i studien til Källström Cater (2007). At livsmiljøet 

gjennomsyres av vold, er også noe Buckley, Holt, & Whelan (2007) er inne på. Dette i 

forbindelse med at barn opplever angst også utenom voldssituasjoner i hjemmet, spesielt når de 

opplevde triggere som kunne signalisere vold. Videre påvirket volden noen av barnas 

selvfølelse og selvtillit da de opplevde seg selv som annerledes enn andre (Buckley et al., 2007).  
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3 Teoretiske perspektiver 

I dette kapittelet presenteres to teoretiske perspektiver til analysen av det empiriske materialet 

som oppgaven bygger på. Jeg har valg å benytte barndomssosiologi og narrativ teori som 

perspektiver inn i analysen, samt bruke begrepene «kontrakter» og «metakontrakter» fra 

sosiokulturell teori. De teoretiske perspektivene bidrar til å få øye på informantenes 

meningsdannelse og aktørskap i barndommen, og begrepene opplevde jeg som beskrivende for 

elementer jeg la merke til i empirien. 

3.1 Barndomssosiologi 

Barndomssosiologien har siden 1800-tallet gradvis vokst fram og blitt et tverrvitenskapelig 

paradigme hvor barn anses som aktive, meningsskapende og kompetente aktører i egne liv. Det 

kan anses som en parallell utvikling med at barn stadig fikk flere lovfestede rettigheter. 

Forskningsmetoder begynte å legge til rette for at barn og unge skulle kunne bli deltakere i 

forskning, og slik formidle selv hvordan de opplevde fenomener, fortolket og skapte mening i 

livene sine (Hauge, 2016). Det vektlegges i barndomssosiologien at barn og barndom er sosialt, 

samt påvirket av kontekst, kultur og tid, og er stadig i endring (Mayall, 2002). Dette nye synet 

på barn og barndom handler om at man ikke ser på barn som små individer som passivt mottar 

påvirkning av omverdenen, men at de blir ansett som kompetente aktører og handlende 

subjekter som er eksperter på egne liv (James & Prout, 1990). De er aktivt er med å skape egen 

barndom gjennom å se, tolke, bedømme og handle i relasjon med omgivelsene (Eriksson, 

Källström Cater, & Näsman, 2010). I all hovedsak handler barndomssosiologien om å utvide 

kunnskapen og forståelsen vår om barndommen (James & James, 2008), og at barn og unge 

kan gi kunnskap som voksne ikke kan på samme måte fordi de nettopp er voksne (Hauge, 2016), 

og omvendt.  

En av fortellingene til Sebastian kan anses som et eksempel på hvordan en av informantene i 

denne oppgaven forsto seg selv som handlende: «Så ble det på en måte at jeg kunne vite når de 

skulle ha ‘en prat’. Da kunne jeg løpe etter og: mamma jeg må ha deg til det, jeg har masse 

lekser. Jeg kunne finne masse dumme unnskyldninger for å få mammas oppmerksomhet». 

Sebastian visste at vold mot moren var knyttet til at hun og kjærestene skulle ha en prat. At 

Sebastian løp etter moren, kan forstås som et valg han aktivt gjorde for å få rettet morens 

oppmerksomhet mot noe annet for å unngå at hun ble utsatt for vold. 
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Barndomssosiologi som perspektiv kan gjennom historier løfte fram informantenes aktørskap i 

barndommen. Fokuset rettes mot barns handlinger eller fravær av handlinger ved vold, 

tolkningene barn gjør og betydningen tolkningen har i deres liv (Øverlien & Hyden, 2009). Det 

er viktig å presisere at denne oppgaven tar utgangspunkt i voksnes betraktinger av seg selv som 

barn. Det en voksen formidler om barndommen, er et produkt av flere år med bearbeiding 

(Hardt & Rutter, 2004).  

3.2 Narrativ teori 

Narrativer kan forstås som fortellinger eller historier som mennesker lager og bruker for å skape 

mening til tilværelsen. Disse fortellingene sier noe om hvem vi er som personer, hvordan vi 

forstår oss selv og hva som skjer i livene våre. I narrativ psykologi er det sentralt at man skaper 

mening og gjør verden mer håndterlig gjennom å fortelle historier. Jerome Bruner er en sentral 

bidragsyter innen narrativ psykologi, og er spesielt opptatt av at mennesker er meningssøkende 

og meningsskapende (Jansen, 2013). Han argumenterer for at kulturen man lever i former 

mennesket og sinnet, og derav preger meningene og forståelsene som skapes. Bruner hevdet at 

dette heller skjer i samhandling med andre, enn isolert inni individet (Bruner, 1990). Det kan 

tenkes at dersom informantene i denne oppgaven hadde vokst opp i et land hvor det å slå barn 

ble ansett som en viktig del av oppdragelsen, kunne de hatt en annen fortolkning og skapt en 

annen mening om vold enn det de beskriver i intervjuene. Historiene man forteller kan bli ulike 

både ut fra hvem man forteller dem til, og ut fra måten de fortelles på. Eksempelvis, dersom 

historien fortelles til et barn kan den bli svært ulik når samme historie fortelles til en voksen – 

både innhold og fortellermåte (Jansen, 2013). Historien blir også forskjellig ut fra når den 

fortelles, og vil aldri kunne bli helt den samme da tid og kontekst endrer seg (Holstein & 

Gubrium, 2009). Konteksten historiene blir fortalt i og funksjonen historien har, er vesentlig. 

Man må derfor se an konteksten historien blir fortalt i og funksjonen i den konteksten (Jansen, 

2013). I denne oppgaven forteller informantene sine historier til meg som intervjuer. Historiene 

fortelles også i sammenheng med tid og sted for intervjuet, og kanskje ut fra hvordan jeg 

framstår. De historiene informantene foreller blir naturligvis påvirket av at de på forhånd er 

informert om temaet og formålet med intervjuene, samt at de til dels blir strukturert ut fra en 

utarbeidet intervjuguide. Spørsmålsstillingene er også formulert slik at de inviterer og 

oppmuntrer informantene til å fortelle historier. Det er i tråd med Bruner (1990) sin påstand om 

at det er naturlig at mennesker velger den fortellende form når man skal beskrive sine 
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opplevelser. Ved å legge til rette og gi tid til å fortelle, får man hele historier. Da informantene 

visste at det de fortalte ville bli brukt i en masteroppgave, kan det hende at det både åpnet opp 

for noen historier, og lukket andre. Vårt møte skaper altså én versjon av fortellingene, som igjen 

er påvirket av tid, sted, stemning, informasjon og hvor jeg som intervjuer også blir en del av 

informantenes redegjørelse av historiene. Funksjonen til narrativene er for meg som forsker og 

for flere av informantene, å bidra til kunnskap på fagfeltet. 

Riessman (2002) forstår et narrativ som en organisert tale rundt en hendelse med en 

konsekvensiell rekkefølge. At det er en konsekvensiell rekkefølge vil si at i fortellingen er det 

en hendelse som fører til en annen (Riessman, 2002). Det er altså et forløp med en serie av 

hendelser. De er ofte organisert fram mot en slags avslutning, men er ikke alltid kronologiske 

(Malterud, 2011). Kausalitet – eksplisitt eller implisitt, er relevant da alle elementene i et 

narrativ ikke nødvendigvis må være eksplisitte, altså klart uttalt. Implisitt/underforstått kan for 

eksempel en løsning framkomme som gir avslutning i narrativet, eventuelt en mening eller 

betydning (Jansen, 2013). I analysen kommer dette blant annet til uttrykk ved at jeg i tillegg til 

det eksplisitte, også fokuserer på informantenes forståelser som snakkes fram implisitt i de 

narrativene de forteller. På den måten bruker jeg narrativer som et meningsskapende verktøy, 

og ser nærmere på måten informantene beskriver og konstruerer en forståelse av seg selv.  

Subjektivitet og subjektivering er to begreper som jeg opplevde som nyttige under analysen. 

De er hentet fra poststrukturalistisk teori. Slik som Jansen (2013), kan man se på begrepene 

sammen med narrativ teori for å gi en utvidet forståelse av barns utviklingsprosesser. Dette da 

man samtidig som å se på individets konstruksjon av opplevelse og livsverden, også ser på 

utvikling som noe dynamisk mellom individet og samfunnet. Subjektivitet kan forstås som 

opplevelsen man får av seg selv, og som blir til gjennom denne opplevelsen i samhandling med 

omgivelsene. Dannelsen av subjektet kalles subjektivering. Narrativer kan forstås som et ledd 

i subjektiveringsprosessen da de bidrar til å skape en forståelse av hvem vi er, og som igjen 

kommer til uttrykk i narrativene. Denne forståelsen endrer seg i løpet av oppveksten og 

voksenalderen da relasjon til omgivelsene og andre mennesker endrer seg parallelt (Jansen, 

2013). Med dette perspektivet kan man forstå det informantene formidler i sine narrativer som 

et uttrykk for alle meninger, fortolkninger og erfaringer fra barndommen, ungdomstiden, 

gjennom voksen alder, og fram til de blir intervjuet av meg. Det blir en kontinuerlig og 

sammenhengende utviklingsprosess, hvor også voldserfaringene inngår og blir en del av den 

forståelsen de har av deg selv. Narrativene vil gjenspeile hvordan de oppfatter seg selv.  
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Den opplevelsen man sitter igjen med etter en hendelse kommer an på hvordan man forstår seg 

selv og den betydningen man ilegger hendelsen og måten man organiserer narrativer (Jansen, 

2013). Måter å organisere tidligere erfaringer på i narrativer, kaller Jansen & Haavind (2011) 

for narrativ konfigurering. Disse måtene kan ha betydning for selvforståelsen og utvikling, samt 

bidrar til subjektiveringsprosesser. Det kan både gi muligheter for utvikling, men også 

begrensninger (Jansen & Haavind, 2011). Eksempelvis kan en organisere narrativer på en slik 

måte at en framstår som en handlekraftig person til tross for vonde barndomsopplevelser, eller 

på en slik måte at en forstår seg selv som et offer på grunn av barndomsopplevelsene som gjør 

at en ikke har innflytelse på livet sitt. Den første organiseringen kan åpne muligheter for 

handlinger og utvikling, og den andre kan begrense. Måten informantene i denne oppgaven 

organiserer narrativer, kan være relevant for hvordan de forstår seg selv og hvilke 

utviklingsmuligheter de opplever å ha eller ikke å ha.  

Oppsummerende skal jeg i analysen se nærmere på informantenes forståelse av seg selv, 

hvilken mening informantene skaper og vektlegger i sine narrativer knyttet til vold i 

oppveksten, samt hvordan de har gjort sine voldserfaringer håndterlige. Jeg vil også få fram 

hvordan informantene organiserer narrativene sine. Det vil kunne gjenspeile måten de ser på 

seg selv og sitt liv, og som igjen kan påvirke utvikling- og handlingsmulighetene de opplever å 

ha. Det er relevant å presisere at teorien er et verktøy for å se og forstå empirien på en annen 

måte, og ikke nødvendigvis konkrete beskrivelser som anses som å være virkeligheten 

(Haavind, 2000).  

3.3 Begreper fra sosiokulturell teori 

I arbeidet med analysene, ble jeg oppmerksom på at mange av informantene i sammenheng 

med volden i barndommen formidlet at «det bare var sånn». Dette var eksempelvis knyttet til 

at de ikke snakket om volden hjemme, eller hvordan de underforstått bare visste hvordan de 

skulle legge til rette for å unngå vold uten at de noen gang hadde snakket om det i familien. 

Dette minnet meg om «den skjulte barneoppdragelsen», der samspill mellom foreldre og barn 

i samsvar med kulturen fører til utvikling av det Hundeide (2003) betegner som kontrakter og 

metakontrakter. Dette er gjensidige avtaler eller forventinger som ofte utvikles ubevisst og 

ureflektert gjennom samspill og rutiner. De etableres ved utprøving av ulike forhandlinger og 

etter hvert etableres de som en rutine, og det blir da en mer fast kontrakt mellom partene. 

Metakontrakter er overordnet og mer generelle da de inneholder mange forskjellige kontrakter 
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som har blitt etablert gjennom samhandling mellom foreldre barn. For eksempel kan kontrakter 

om å leke sammen eller bli lest for om kveldene være kontrakter som samtidig bekrefter en 

gjensidig følelsesmessig kontakt og varme. Det kan defineres som en metakontrakt om tillit 

eller et forhold (Hundeide, 2003). Knyttet til informantene i denne oppgaven kan en 

metakontrakt om mistillit for eksempel omhandle at barnet gjentatte ganger må være årvåken 

og oppmerksom på omsorgspersonen som kan komme til å utøve vold. Kontraktene fungerer 

automatisk som indre veiledere og som et grunnlag og rettesnor for samspillet mellom barnet 

og om omsorgsgiveren. Når barnet med tiden sosialiseres, blir kontraktene med viktige personer 

til indre kontrakter. Det vil si at de forpliktelser/avtaler man har med andre, blir til 

forpliktelser/avtaler med en selv – ens indre stemme, person og dialog som danner vår 

opplevelse av verden. Det påvirker hvordan vi samtaler, hvordan vi forklarer ting, hva vi 

vektlegger, hva som oppleves som «naturlig» og hvilke verdier som verdsettes (Hundeide, 

2003). 
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4 Metode og framgangsmåte 

I dette kapittelet beskrives den metodiske tilnærmingen for hvordan undersøkelsen er lagt opp. 

Det gjøres rede for framgangsmåten og valg som har blitt tatt underveis for å få svar på 

problemstillingen. Jeg vil først rette fokus mot kvalitativ forskningsmetode. Deretter beskrives 

oppgavens datamateriale, herunder rekrutteringen, utvalget og intervjuene. Litteraturen som har 

blitt benyttet blir presentert, og deretter gjøres det rede for hva som er gjort for å sikre 

pålitelighet, gyldighet og overførbarhet. Videre redegjøres det for hvordan det empiriske 

materialet ble analysert, og avslutningsvis blir det gjort rede for etiske hensyn. 

4.1 Kvalitativ metode 

For å undersøke denne oppgavens problemstilling om hvordan voksne opplevde at de i 

barndommen håndterte volden de ble utsatt for av nære omsorgspersoner og hvilken betydning 

det har hatt i voksen alder, har jeg valgt å benytte kvalitativ metode. Kvalitativ forskning brukes 

for å beskrive og forklare fenomener i forhold til individers sosiale virkelighet (Kvale et al., 

2015). Man kan se nærmere på menneskelige egenskaper som erfaringer, opplevelser, tanker, 

forventinger, motiver og holdninger, samt forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør (Malterud, 

2011). Da formålet med denne oppgaven er å utforske informantenes egne subjektive 

opplevelser og representasjoner av deres håndtering av vold i nære relasjoner i oppveksten og 

hvordan denne erfaringen har hatt betydning for dem som voksne, vurderes kvalitativ 

forskningsmetode, nærmere bestemt kvalitative forskningsintervju, som den mest 

hensiktsmessige metoden. Den ønskede kunnskapen kan frambringes med å gi informantene 

mulighet til å dele sine opplevelser, perspektiver og betraktninger, samt kunne se denne 

empirien opp mot relevant teori og forskning. Dette kalles en induktiv strategi, da det er 

ønskelig å frambringe rik og dyp informasjon, forstå og søke mening om situasjonen til et lite 

antall analyseenheter (Ringdal, 2007). 

Fenomenologi og hermeneutikk er det vitenskapelige utgangspunktet for kvalitativ forskning. 

Fenomenologi omhandler det å ha interesse for å forstå og videre beskrive sosiale fenomener 

ut fra informantens egne perspektiver og opplevelse av verden. Den overordnede forståelsen er 

at informantens opplevelse av verden er den virkelige virkelighet. Hermeneutikk er læren om 

fortolkning av tekster, og kan bidra til å finne en dypere mening i subjektive beskrivelser. 

Formålet er å oppnå gyldig og allmenn forståelse av hva en tekst betyr (Kvale et al., 2015). 
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Dette kan være et nyttig bakteppe å ha med seg når fenomenet skal beskrives, fortolkes og 

forstås.  

4.2 Oppgavens datamateriale 

4.2.1 Rekruttering 

I rekrutteringsprosessen søkte jeg voksne fra 18 år som hadde vært utsatt for vold av noen de 

sto i nær rasjon til i barndommen. Samtlige informanter i denne oppgaven møter 

rekrutteringskriteriene. Utvelgelsen har altså vært strategisk. Strategisk utvalg vil si at man 

velger informanter ut fra hvilke egenskaper eller kvalifikasjoner dem har for best mulig 

potensiale for å belyse problemstillingen som er ønskelig (Malterud, 2011). 

Rekruttering av to av informantene ble gjort via mitt profesjonelle nettverk, to informanter ble 

rekruttert via den såkalte «snøballmetoden» – at man kommer i kontakt med andre informanter 

via kjente/tidligere informanter (Ryen, 2002), og de tre siste informanter ble rekruttert via en 

frivillig organisasjon. Med profesjonelle nettverk, menes fagpersoner som jeg har kommet i 

kontakt med gjennom jobben min i barneverntjenesten. Fagpersonene arbeider med blant annet 

vold og overgrep, og bruker egne voldserfaringer som en del av undervisning og/eller arbeid 

med tematikken. De to som ble rekruttert via snøballmetoden, er begge åpne om sine 

voldserfaringer i barndommen. Den ene jobber med voldsutøvere, og den andre var opptatt av 

at voldserfaringene kanskje kunne hjelpe andre. Den frivillige organisasjonen består av barn og 

voksne som presenterer kunnskap og erfaringer, om blant annet vold, til fagmiljøer gjennom 

foredrag, rådgivning og kurs. De jobber for økt åpenhet om vold og overgrepserfaringer. 

Måten jeg kom i kontakt med informantene via mitt profesjonelle nettverk, var at jeg snakket 

om denne oppgaven og tematikken i jobbsammenheng. To av de jeg snakket med uttrykte 

interesse og ønske om å bli intervjuet, og de fikk tilsendt informasjon om undersøkelsen per 

epost. En av disse kjente to personer til som kunne ha et ønske om å delta. Etter å ha blitt 

forespurt, samtykket begge til å bli intervjuet. Måten jeg kom i kontakt med informantene ved 

den frivillige organisasjonen, var at jeg sendte en epost til ledelsen. Jeg spurte om det var 

mulighet for at informasjon om undersøkelsen ble sendt ut til aktuelle deltakere, og la ved et 

informasjonsskriv for at ledelsen kunne se nærmere på oppgavens tematikk før det ble tatt en 

beslutning. Jeg fikk et positivt svar, og det ble avtalt tid og sted for to intervjuer. På 
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intervjudagen ble den ene informanten forsinket, og en annen tilbød seg å delta i påvente av at 

de to andre skulle komme. Når det intervjuet var over, intervjuet jeg den neste til opprinnelig 

avtalt tid. Da den deltakeren som ble forsinket kom, ble jeg tilbudt å intervjue også denne 

deltakeren. Det ble derfor syv informanter istedenfor seks som egentlig var utgangspunktet.  

4.2.2 Utvalget 

Utvalget består av fire kvinner og tre menn mellom 18 og 60 år som i løpet av oppveksten 

erfarte vold i nære relasjoner. På bakgrunn av hensyn til anonymitet, er demografisk 

informasjon i størst mulig grad utelatt. Navn, bosted og annen informasjon som kan identifisere 

informantene, er anonymisert. Det vil nevnes fiktive navn for at det skal være enklere for 

leseren å følge deres fortellinger. I de følgende avsnittene blir informantene som har deltatt i 

undersøkelsen kort beskrevet. 

Per er en godt voksen mann som fram til han var 13 år ble utsatt for alvorlig vold og seksuelle 

overgrep fra sin far. Hans søsken ble også utsatt for vold og seksuelle overgrep, og hans mor 

ble utsatt for vold framfor barna. Per begynte med narkotika som 13-åring, begikk kriminelle 

handlinger og ble dermed plassert på barnevernsinstitusjon. Per ble utsatt for seksuelle overgrep 

av en ansatt på barnevernsinstitusjonen. Han begynte å drikke mye alkohol, hadde to 

selvmordsforsøk og har hatt flere konfliktfylte parforhold. Vendepunktet var incestsenteret han 

kom i kontakt med. Han er per i dag i full jobb og har tre barn.  

Carina er en voksen kvinne, den eldste i en søskenflokk på fire. Faren var pillemisbruker, og 

oppveksten hennes var preget av mye psykisk og fysisk vold fra faren. Carina vitnet også vold 

mellom foreldrene og mot søsknene hennes. Til tross for mye vold, var Carina farens favoritt, 

og ble verdsatt for å være en flink jente. Carina flyttet tidlig ut og fikk sitt første barn før hun 

hadde fylt atten år. Carina hadde mange partnerbytter og ble utsatt for vold i flere av 

parforholdene. Vendepunktet var når hun bestemte seg får å bryte den sosiale arven og ta bedre 

valg for seg selv. Hun er i full jobb og har fire barn. 

Anna er lillesøsteren til Carina. Oppveksten var preget av fysisk og psykisk vold fra faren mot 

familien så lenge hun kan huske. Hun vitnet også massivt voldsbruk mot familien. Det tok lang 

tid før Anna forsto at faren misbrukte piller, og gikk også lenge med forståelsen av at 

voldsveldet hun levde i var normalt. Anna var svært tett med moren sin, og de beskyttet 

hverandre fram til Anna ble kastet ut av faren som attenåring. Hun har etterstrebet kunnskap 
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for å kunne få en dypere innsikt i det hun hadde vokst opp med, og har valgt et yrke som gir 

henne mulighet til å bruke sine erfaringer på en konstruktiv måte.  

Susanne vokste opp hos sin mor sammen med søsteren sin. Hun hadde samvær med sin far 

annenhver helg, hvor hun ble utsatt for vold. Susanne slet med sinne i oppveksten, fikk senere 

spiseforstyrrelse, opplevde et voldelig parforhold da hun var ung voksen og slet tidligere 

psykisk i perioder. Hun fikk hjelp, og valgte yrke etter de erfaringene hun hadde fra oppveksten. 

Faren til Susanne har bedt om unnskyldning for det som hendte i barndommen, og de har et 

nært forhold per i dag. 

Christoffer er i begynnelsen av tyveårene. Han ble utsatt for massiv vold fra både sin far og 

flere stefedre. Faren var rusavhengig og moren hadde ofte nye partnere som var voldelige. Fra 

barnehagealderen var Christoffer stadig i konflikter og var voldelig mot andre barn og voksne, 

og ruste seg i ungdomsalderen. Vendepunktet for Christoffer var da han møtte en saksbehandler 

i barneverntjenesten som han opplevde virkelig brydde seg om han. Etter hvert kom han i 

kontakt med en av lederne i organisasjonen han nå jobber i, og holder foredrag om 

barndomserfaringene sine. 

Lyra i begynnelsen av tyveårene. Hun ble utsatt for vold av psykologisk karakter fra sin mor i 

løpet av oppveksten. Lyra skadet seg selv, rømte og har hatt en rekke forsøk på å ta sitt eget liv. 

Hun fikk diagnosen ADHD da hun var 14 år, og diagnosen Asperger syndrom da hun var 19 

år. Lyra har vært i kontakt med mange ulike hjelpeinstanser. Vendepunktet var organisasjonen 

hun nå jobber for, hvor hun sprer kunnskap om sine barndomserfaringer. 

Sebastian er i begynnelsen av tyveårene. Han og søsknene ble utsatt for grov vold fra sin far og 

flere av morens kjærester. Han opplevde også vold mellom moren og kjærestene. Moren drakk 

mye alkohol og tok mye piller. Sebastian begynte å drikke alkohol i 12-årsalderen og etter hvert 

begynte han med narkotika. Han har bodd både i fosterhjem og på institusjon. Sebastian fikk 

mye gjeld og utførte mange kriminelle handlinger. Han kom etter hvert i kontakt med 

organisasjonen han nå jobber i, og holder foredrag om barndomsopplevelsene sine. 

4.2.3 Intervjuene 

Intervjuene med de syv informantene ble gjennomført i løpet av cirka en halvannen måned, fra 

slutten av oktober 2015 til midten av desember 2015. Informantene hadde på forhånd fått 
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tilsendt informasjonsskriv, og intervjuene ble gjennomført med informert samtykke (vedlegg 

2). Intervjuene ble gjennomført der hvor informanten ønsket det – på bibliotek, i hjemmet deres 

og på arbeidsplassen etter stengetid. Intervjuene tok utgangspunkt i en intervjuguide som var 

utarbeidet på forhånd (vedlegg 3). Den ble lagt opp slik at informantene ble oppmuntret til å 

utdype, reflektere og beskrive hendelser i oppveksten. Intervjuguiden inneholdt en rekke 

spørsmål knyttet til erfaringer med vold i barndommen – før, under og etter en voldsepisode, 

kontakt med hjelpeinstanser og konsekvenser/betydning i voksen alder. Spørsmålene knyttet til 

opplevelser av vold i barndommen hadde jeg inndelt i ytre, midtre og indre lag. Dette for å få 

med de fysiske omstendighetene (ytre), hva som spesifikt hendte (midtre) og hvordan 

informanten opplevde volden inni seg (indre). Denne måten å strukturere intervjuet på er 

inspirert av den dialogiske samtalemetode av Langballe (2011), og bidro til en mer sortert og 

strukturert framgangsmåte i intervjuene, samt sikret ulike aspekter av voldserfaringene. 

Spørsmålene ble ikke stilt i fastlagt rekkefølge, men heller avpasset ut fra svarene til 

informantene. Denne framgangsmåten kalles semistrukturerte intervju, og er en åpen og 

utforskende inngang som gir informantene rom til å fortelle om erfaringer, men samtidig styres 

intervjuet i noen grad av de målrettede spørsmålsstillingene (Ryen, 2002). 

Intervjuene ble etter samtykke fra informantene, tatt opp på bånd. Det har blitt påpekt at 

båndopptaker under intervju kan påvirke intervjusituasjonen (Ryen, 2002). Jeg kunne ikke 

merke at informantene på noen måte ble hindret i å snakke åpent om sine voldserfaringer på 

bakgrunn av opptakeren. Flere av informantene fra den frivillige organisasjonen ga uttrykk for 

å være vel kjent med bruk av båndopptaker da alle hadde blitt intervjuet en eller flere ganger 

tidligere. De øvrige kommenterte ikke bruken av båndopptakeren annet enn å gi uttrykk for at 

det var greit da det ble opplyst om. Underveis noterte jeg noen følelser, uttrykk og gester som 

jeg la spesielt merke til, og som ble skrevet inn under transkriberingen.  

Intervjuene varte mellom 45 og 90 minutter. Lydkvaliteten var god, og det er nær ingen vansker 

med å forstå det som ble sagt. Transkripsjonen ble gjort så tett opptil hvert enkelt gjennomførte 

intervju som mulig. Intervjuene ble transkribert i sin helhet, så riktig og ordrett som mulig. 

Noen «ja», «mm» fra meg som intervjuer ble fjernet da det i utgangspunktet ikke hadde noen 

annen funksjon for samtalen enn å støtte og bekrefte informanten underveis i intervjuet. 
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Erfaringer underveis 

I det første intervjuet var jeg nokså involvert, og engasjerte meg mer i form av kommentarer 

underveis enn i de andre intervjuene. Årsaken opplever jeg er fordi intervjusituasjonen var ny 

for meg. De neste intervjuene hadde jeg fokus på å holde meg litt mer i bakgrunnen og la 

informantene fortelle mer fritt uten at jeg kommenterte like mye underveis. Dersom 

informanten beveget seg til et annet tema som jeg gjerne ville vite mer om siden, kommenterte 

jeg at jeg kommer til å spørre mer om det senere, og rettet fokuset tilbake på temaet informanten 

i utgangspunktet var på. Etter hvert som noen intervjuer ble gjennomført, begynte jeg å legge 

vekt på temaer som jeg opplevde åpnet mer opp for mer fri fortelling. I starten kunne jeg se ned 

på intervjuguiden, mens jeg etter hvert opplevde at jeg brukte den lite og husket mange av 

spørsmålene.  

Informantene virket komfortable med å snakke om volden de hadde opplevd i løpet av 

oppveksten. De som ble rekruttert via fra mitt profesjonelle nettverk og via snøballmetoden, 

hadde ikke blitt intervjuet før. De virket til å ha opplevelsene på avstand, selv om noen ble mer 

sår i stemmen og gråt når de fortalte om det som gjorde mest inntrykk. Likevel oppfattet jeg det 

som kontrollert og bearbeidet. De virket åpne om voldserfaringene sine, men jeg fikk også 

inntrykk av at det ikke var noe de ofte snakket om. De yngre informantene fra den frivillige 

organisasjonen hadde blitt intervjuet mange ganger tidligere, noen av dem mer enn andre. Dette 

kunne jeg merke ved at de ikke lot seg bevege av alvorlige og grove voldshandlinger de hadde 

blitt utsatt for, men snakket om det som om de snakket om noe hverdagslig. Årsaken til dette 

kan være at de har holdt mange foredrag hvor de har fortalt om voldserfaringene sine. I alle 

intervjuene var det latter innimellom, og stemmingen virket god. Jeg opplevde informantene 

som svært åpne og ærlige om sine vanskelige opplevelser, og fikk inntrykk av at de ønsket å 

dele sine erfaringer. En av informantene sa at han ønsket å la seg intervjue fordi han håpet at 

hans historie kunne bidra til å avdekke vold i hjemmet til barn.  

4.3 Analyseprosessen 

Analysens formål er å organisere, fortolke og sammenfatte materialet man har anskaffet. Man 

stiller spørsmål til materialet ut fra det som er problemstillingen og det man ønsker å se nærmere 

på. Ved systematisk og kritisk refleksjon kan man identifisere og gjenfortelle mønstrene og 

kjennetegnene man finner i materialet. Man skal hele tiden stoppe opp, reflektere og være 

kritisk til ulike tolkninger (Malterud, 2011). Dette er prinsipper som jeg har jobbet etter i 
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analyseprosessen. Jeg har ikke benyttet meg av én analysemetode, men lest om ulike 

analysemetoder og har brukt elementer fra tematisk analyse. Tematisk analyse er en induktiv 

metode som innebærer identifisering, analysering og rapportering av mønster eller temaer. At 

metoden er induktiv vil si at man lar empirien være styrende for valg av teori (Braun & Clarke, 

2006). Jeg startet med å se på hver informants personlige erfaringer, til å se på alle 

informantenes erfaringer som en gruppe. Det kan anses som både en langs- og tverrgående 

analyse (Malterud, 2011). Jeg har forsøkt å være tro med meg selv ved at jeg hele tiden stoppe 

opp, tenke meg om, samt holdt alternative tolkninger opp mot hverandre underveis.  

Jeg startet analysen med å lese gjennom samtlige transkriberte intervjuer for å få et 

helhetsinntrykk. Denne gjennomgangen gjorde at jeg ble godt kjent med innholdet i intervjuene. 

Allerede her begynte jeg å ane sammenhenger og likhetstrekk mellom informantene. Jeg la inn 

kommentarer og gjorde koblinger til aktuell teori. Da det var informantenes håndtering av vold 

i oppveksten som var fokuset, laget jeg et dokument for hver informant med overskriftene: 

«håndtering før vold», «håndtering under vold», «håndtering etter vold», og 

«konsekvenser/betydning av vold». De tre første overskriftene har en tidsstruktur, noe jeg på 

forhånd hadde bestemt meg for av egen interesse før intervjuene, og var spesielt inspirert av 

Øverlien (2012) sin bok «Vold i hjemmet: barns strategier». Den siste overskriften, 

«konsekvenser/betydning av vold», opplevde jeg underveis i analysen som dekkende. Dette da 

flere av informantene fortalte om måter volden har påvirket dem som voksne. Årsaken til at det 

framkom, er nok fordi «konsekvenser av vold» var en del av problemstillingen i et tidlig 

stadium, og preget derfor intervjuguiden også. Videre gikk jeg gjennom hver og ett intervju for 

å finne utdrag som kunne gi kunnskap om hvert tema. Malterud (2011) kaller dette for å 

identifisere meningsbærende enheter. Utdragene ble systematiserte underveis, noe som Braun 

& Clarke (2006) definerer som en del av kodingsprosessen – å systematisere tekst i 

kategorier/temaer. Etter dette gikk jeg inn i hvert utdrag, beskrev informantens utsagn med egne 

ord og sammenfattet det for tydelig å få fram meningen. Måten jeg fulgte hver og en informant 

sine fortellinger, kan anses som det som kalles en langsgående analyse som fokuserer på å gå i 

dybden (Malterud, 2011).  

Som Jansen (2013) beskriver, kan man anvende teori som et verktøy som kan gi et 

metaperspektiv – et «utenfra-perspektiv» på intervjuene. Jeg valgte å bruke barndomssosiologi 

og narrativ teori som analyseredskaper. Disse to perspektivene skal bidra til å lese 

informantenes historier på en annen måte enn «hverdagsbetraktninger», noe som kan føre til at 
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det jeg i denne oppgaven ønsker å se nærmere på, fremtrer tydeligere. Samtidig kan det tenkes 

at andre sider ikke fremtrer, noe som kan betraktes som å være en del av forskningsprosessen. 

Når det kommer til bruk av teoretiske perspektiver, er det relevant å legge til at det er et valg 

man ikke upåvirket tar som forsker. Valget man tar, er påvirket av ens forforståelse – altså ens 

egen forestilling om betydningen av det som tolkes, og tiden og samfunnet man lever i (Jans, 

2004). 

Parallelt med analysen, leste jeg om barndomssosiologi og narrativ teori. Barndomssosiologi er 

et perspektiv jeg valgte som et fundament i denne oppgaven. Ved bruk av dette perspektivet 

formidler jeg samtidig at jeg anser informantene som eksperter på egen barndom og på eget liv. 

Jeg valgte narrativ teori fordi denne oppgaven fokuserer på informantenes fortellinger og 

subjektive opplevelse om hvordan de forstår og skaper mening om den volden de ble utsatt for. 

Historiene som fortelles kan da leses som narrativer. Det vil si at det ikke bare fokuseres på 

innholdet i historiene, men også hvordan informantene har laget mening av det de har opplevd. 

Jeg har ikke som formål å få fram en sosial virkelighet eller «en sannhet», og narrativ teori kan 

derfor få fram en dypere forståelse av informantenes fortellinger. Perspektivene kan også utfylle 

hverandre. Barndomssosiologien kan gjennom voksnes narrativer om da de var barn, få fram 

hvordan de forstår sitt aktørskap og finner mening i erfaringene sine. Gjennom narrativene vil 

aktørskapet kunne tre fram. Hundeide (2003) sine begreper «kontrakter» og «metakontrakter» 

har jeg også valgt som verktøy i analysen. Dette fordi det ga en teoretisk forklaring på det som 

trådte fram i empirien. Mens jeg leste intervjuene, ble jeg påminnet og oppmerksom på 

Hundeide (2003) sine begreper og på det han kaller «skjult oppdragelse», som jeg tidligere 

hadde lest om i sosiokulturell teori. Valgte perspektiv og begreper gjorde meg oppmerksom på 

nye aspekter ved informantenes fortellinger.  

Jeg har brukt narrativ teori for å se nærmere på hver og ett utdrag. Jeg så nærmere på hvordan 

informanten fortalte og konstruerte sin oppvekst og hvordan volden inngikk i denne 

fortellingen. Der det passet inn, noterte jeg tanker om hvordan det kunne se ut som informanten 

tolket og hvilken mening de ila det som hadde skjedd. Deretter fortsatte jeg analysen med å 

opprette et nytt dokument hvor jeg skrev inn overskriftene på nytt, og plasserte inn utdrag fra 

alle informantene under den overskriften der de tematisk hørte hjemme. Jeg kategoriserte 

deretter utdragene med underoverskrifter, og reviderte disse flere ganger for å tydeliggjøre 

koblingen til problemstillingen. Dette kan anses som en tverrgående analyse hvor man på tvers 

av mange informanter sammenfatter informasjonen man henter ut (Malterud, 2011). Jeg la 
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spesielt merke til at det var vanskelig å plassere Anna inn under de tidsbestemte kategoriene da 

volden for henne ble beskrevet som noe kontinuerlig, og derfor vanskelig å oppdele i tid. 

I neste steg leste jeg over de ulike utdragene som jeg hadde satt sammen og valgte utdrag med 

formål å representere bredden av enkelte voldsopplevelser. Jeg valgte også noen utdrag som 

pekte seg ut som kontraster til de andre utdragene. Det gjorde jeg for å vise variasjonen i 

informantenes opplevelser. Fordi noen temaer ble for store, valgte jeg å slå de sammen. Etter 

hvert som jeg forsto mer av narrativ teori og la merke til nye elementer i utdragene, ble begreper 

fra teorien flettet inn i den analytiske teksten.  

Jeg skrev om barndomssosiologi og narrativ teori i kapittel 3 parallelt med å skrive den 

analytiske teksten. En spesiell årsak til dette var at jeg skulle arbeide med teorien for å øke min 

forståelse og «få det inn under huden» til bedre å kunne anvende teorien i analysen. Jeg 

bemerket meg begreper i teorien som jeg begynte å kjenne igjen i materialet. Begrepet 

«posisjonering» var et begrep jeg flere ganger benyttet. Ofte ble det tydelig at begrepet ble 

integrert på en unaturlig måte. Da jeg begynte å forstå en overordnet sammenheng av begrepet, 

så jeg at jeg manglet et viktig aspekt i analysene for at begrepet ble brukt riktig. Da det også 

var «presset inn» enkelte plasser, bestemte jeg meg for ikke å bruke begrepet.  

Mens jeg jobbet med analysene ble jeg underveis oppmerksom på tre aspekter knyttet til 

informantenes håndtering av vold. Disse har jeg i diskusjonsdelen kalt forhindringsarbeid, 

emosjonsarbeid og normaliseringsarbeid. Det første aspektet ble jeg bevisst på da mange av 

informantene beskrev en varhet for voldsutøveren, og at de ut fra dette i hverdagen var opptatt 

av å forhindre at voldsutøveren skulle utøve vold. De forsøkte å forhindre vold både når signaler 

som kunne indikere en voldssituasjon var til stede, og når de ikke var til stede. Dette kalte jeg 

forhindringsarbeid. Tilsvarende beskrev mange at de håndterte volden som pågikk med å bruke 

følelsesuttrykk som et forsøk på å stoppe eller dempe volden. Det har jeg valgt å kalle 

emosjonsarbeid. Det tredje aspektet jeg ble opptatt av i analysearbeidet var informantenes 

beskrivelser av hvordan de alene eller sammen med andre i familien forsøkte å legge 

voldsepisodene raskt bak seg. Det har jeg valgt å kalle normaliseringsarbeid. I forhold til 

betydningen voldserfaringene har hatt for informantene i voksen alder, i form av sårbarheter, 

utkrystalliserte det seg et mønster om «distanse». Flere av informantene formidlet en distanse 

til egne følelser, distanse til nære relasjoner og distanse til familielivet. Det var også noen som 

opplevde seg styrket av voldserfaringene, og man kunne da se et mønster knyttet til 

informantenes opplevelse av personlig positiv vekst og motstandsdyktighet. 
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4.4 Litteratursøk 

I arbeidet med oppgaven har jeg også søkt litteratur. Formålet med litteratursøket var å finne 

litteratur som var relevant på feltet og spesifikt for denne oppgaven. Anskaffelsen av litteratur 

har i all hovedsak foregått ved at jeg har benyttet universitetets biblioteksdatabase ORIA og 

generelle søk på Internett på søkemotorer som Google og Google Scholar. Eksempel på søkeord 

er: vold i nære relasjoner, vold i barndommen, skadevirkninger av vold, barn og strategier ved 

vold. Søket ble også gjennomført på engelsk. Man kan tydelig se en selektering i søket da jeg 

har forsøkt å finne litteratur som i størst mulig grad er rettet mot temaet og problemstillingen. 

Når jeg viser til tidligere empiri har jeg i stor grad benyttet meg av norsk forskning da det anses 

som mest relevant for problemstillingen og i forbindelse med informantenes norske bakgrunn. 

Jeg har også funne flere relevante kilder ved gjennomgang av litteraturlisten til aktuelle 

forskningsartikler, primærstudier og annen faglitteratur. For eksempel «Vold og voldtekter i 

Norge» av Thoresen & Hjemdal (2014), «Vold i hjemmet: Barns strategier» av Øverlien (2012) 

og «Vold og overgrep mot unge: En selvrapporteringsstudie blant avgangselever på 

videregående skole» av Mossige & Stefansen (2007), samt oppfølgingsstudiet av Mossige & 

Stefansen (2016). Her har det blitt benyttet en del internasjonal forskning med overføringsverdi 

til norske forhold, og for å supplere den norske forskningen på dette feltet.  

4.5 Pålitelighet, gyldighet og overførbarhet  

Det er ingen kunnskap som er allmenngyldig under alle omstendigheter og formål, og det er 

derfor nødvendig med nøye beskrivelser og vurderinger i ethvert prosjekt (Malterud, 2011). For 

å få fram kvaliteten i kvalitativ forskning, benyttes ofte begrepene pålitelighet, gyldighet og 

overførbarhet (Thagaard, 2009). 

Pålitelighet 

Pålitelighet, som også kalles reliabilitet, omhandler hvorvidt forskningen er gjennomført på en 

nøyaktig og troverdig måte, noe som knyttes til kvaliteten på de data som foreligger. For at 

leseren skal sitte igjen med et slikt inntrykk, må man redegjøre for hvordan utviklingen av 

dataen har foregått. Åpent, konkret og kritisk bør man redegjøre for metodiske valg, samt skille 

dem fra egne vurderinger, for å vise hva som ligger til grunn for de slutninger som tas 

(Thagaard, 2009). Med tanke på pålitelig har jeg forsøkt å beskrive og begrunne metodevalg og 
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framgangsmåten i dette metodekapittelet. Jeg har beskrevet utvalget, samt beskrevet 

framgangsmåten ved rekrutteringen, gjennomføring av intervjuene og analysen. Blant annet 

beskrev jeg hvordan jeg kom farm til temaene i oppgaven. Jeg har også underveis forsøkt å 

være åpen om dårlige valg og måter å gå fram på som ikke var like hensiktsmessige. For 

eksempel måten jeg forsøkte å presse inn begrepet «posisjonering», og måten jeg opplevde meg 

selv som intervjuer fra første intervju og til de neste. 

Gyldighet 

Gyldighet, som også kalles validitet, handler om hvor korrekt tolkningene som kommer fram i 

et forskningsprosjekt er, og derav om tolkningene er gyldig knyttet til den virkeligheten man 

har studert (Thagaard, 2009). Det innebærer å ha et kritisk blikk på egne tolkninger, samt at 

funnene stadig må kontrolleres. Herunder at de sjekkes, utspørres og fortolkes teoretisk. Dette 

er noe man kontinuerlig gjøre gjennom hele forskningsprosessen (Kvale et al., 2015). Måten 

jeg i denne oppgaven har sørget for gyldig kunnskap, er at jeg til stadighet har vurdert om 

problemstillingen besvares når nye elementer har blitt inkludering i oppgaven, samt stoppet opp 

på hvert sted i arbeidsprosessen for å vurdere relevansen for problemstillingen. Samtidig har 

jeg parallelt med enhver prosess forsøkt å redegjøre for fortolkninger i dette kapittelet. 

Da jeg har valgt å intervjue voksne som ser tilbake på en oppvekst med vold i nære relasjoner, 

kan det kalles for et retrospektivt perspektiv. Hensikten med retrospektive studier er å 

frambringe kunnskap om en nåværende situasjon sett i lys av et perspektiv hvor man ser tilbake 

tidsmessig (Nagurney, Brown, Sane, Weiner, Wang, & Chang, 2005). Gyldighet knyttet til 

retrospektive studier om negative barndomsopplevelse er omdiskutert i kvalitative studier da 

man ikke kan forvente nøyaktige resultater, blant annet i forhold til gjenkalling av detaljerte 

minner (Hardt & Rutter, 2004). Dette er mer viktig knyttet til gyldigheten i kvantitative studier. 

Da det i denne oppgaven har benyttet kvalitativ metode og legger vekt på informantenes 

subjektive opplevelse, er man ikke opptatt av å få fram faktabaserte og nøyaktige resultater om 

volden de opplevde. Det handler heller om hvordan informantene har gjort erfaringene med 

vold i oppveksten meningsbærende som voksne. 

Overførbarhet 

Gyldighet omhandler også hvordan den forståelsen som utvikles kan være overførbar. 

Overførbarhet er knyttet til hvordan tolkningen man har utviklet i ett prosjekt også kan være 
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gyldig i andre sammenhenger (Thagaard, 2009). Kvale et al. (2015) stiller spørsmålstegn ved 

overførbarheten når utvalget består av få intervjupersoner, noe denne oppgaven kan anses å ha. 

Videre formidles det at man ikke nødvendigvis må spørre seg om funnene er overførbare 

globalt, men heller til relevante situasjoner. Vurderingen av overførbarhet eller representativitet 

kan også flyttes til leseren, ved at de selv kan ta stilling til om det som presenteres er overførbart 

til eget formål (Kvale et al., 2015). Thagaard (2009) påpeker at overførbarhet kan knyttes til 

gjenkjennelse hos personer med erfaring fra fenomenet som studeres. Formålet med denne 

oppgaven var nettopp det å finne disse informantenes opplevelse av å vokse opp med vold, ikke 

at funnene skal være representative nasjonalt eller globalt, eller at denne måten å forstå verden 

på er felles for alle. Disse informantenes fortellinger kan vise en variasjon i hvordan vold kan 

bli håndtert av barn som vokser opp med vold og voksnes subjektive opplevelse av hvilken 

betydning voldserfaringene har fått. Mitt håp er at informantene spesielt skal kunne gjenkjenne 

elementer fra analysen og funnene, men også at andre personer og fagpersoner skal kunne 

gjenkjenne og finne en dypere mening til tidligere kunnskaper, erfaringer eller situasjoner.  

4.6 Etiske hensyn  

Alle forsknings- og studentprosjekter som innebærer behandling av personopplysninger skal 

meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for å sikre at prosjektet 

gjennomføres i henhold til lov og etikk (NESH, 2006). Det ble dermed søkt til NSD om 

godkjenning av prosjektet. Etter sendt søknad etterspurte de presisering av utvalget og 

rekruttering per epost, noe som raskt ble besvart. NSD godkjente deretter studentprosjektet 

(vedlegg 1). Etiske problemstillinger bør man være oppmerksomme på og ta hensyn til helt fra 

begynnelsen til slutten av prosjektet. I intervjuforskningen oppstår det etiske problemer spesielt 

siden det er menneskers privatliv og mulig sensitive opplevelser man ønsker å utforske. Det er 

fire sentrale prinsipper som enhver forsker har ansvar for å ta hensyn til: informert samtykke, 

konfidensialitet, konsekvenser ved deltakelse i forskningsprosjektet og forskerens rolle (Kvale 

et al., 2015). 

Informert samtykke 

Informert samtykke og skriftlig informasjon er en forutsetning for forsvarlig forskningsetisk 

framgangsmåte (Malterud, 2011). Alle informanter bør informeres om et prosjekts formål, 

hovedtrekkene i designet, fordeler og ulemper med å delta, samt at de når som helst kan avbryte 
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deltakelsen uten negative konsekvenser. Det bør informeres om hvordan dataen innsamles og 

håndteres, deres adgang på transkripsjonene, analysen og resultatet. Denne informasjonen 

sikrer at de involverte deltar frivillig, og forebygger krenkelser av personlig integritet (Kvale et 

al., 2015; NESH, 2006). For meg var det viktig at informantene skulle være godt informerte og 

deltok frivillig i undersøkelsen. For å sikre i størst mulig grad at informantene ga et fritt og 

informert samtykke, ble det utarbeidet et informasjonsskriv hvor de ble informert om hva det 

innebar å delta på intervju (se vedlegg 2). Det ble formidlet på en forståelig og nøytral måte for 

å forebygge opplevelse av ytre press. Dette ble sendt ut i forkant av intervjuet, og på dagen for 

intervjuet fikk informantene i tillegg en muntlig redegjørelse. 

Konfidensialitet 

Et annet virkemiddel for å ivareta informantens tillit og informerte samtykke, er 

konfidensialitet. Konfidensialitet innebærer at all data som kan identifisere informanten blir 

anonymisert og lagret forsvarlig (Kvale et al., 2015). De skal ikke lagres lenger enn nødvendig 

(NESH, 2006). Med tanke på anonymisering, oppfordret jeg informantene til å benytte begreper 

som mor, far, søster, hjemstedet, gården før intervjuene startet. Der hvor det ble unaturlig for 

informantene eller glemt, ble alt som direkte kunne identifisere dem anonymisert i 

transkripsjonene. Opptakene og transkripsjonene ble oppbevart utilgjengelig for andre i låsbart 

skap og ved kode på datamaskinen. Båndopptakene ble slettet etter transkriberingen. Det er kun 

jeg og veilederen min som har hatt tilgang på intervjuene og annen informasjon relatert til 

oppgaven. I starten av analysearbeidet sendte jeg transkripsjoner av noen intervjuer til veileder 

via epost. I ettertid ble jeg betenkt på hvor sikkert epost-systemet er for oversending av sensitive 

opplysninger. Det gjør vi aldri i min jobbsammenheng da det nettopp er sensitive opplysninger 

man håndterer. Jeg og veilederen min ble enige om at vi slettet epostene, og intervjuene ikke 

ble oversendt i sin helhet via epost med tanke på konfidensialitet. 

Konsekvenser ved deltakelse 

Man må vise særlig aktsomhet i prosjekter som tar opp sensitive temaer og innhenter kunnskap 

fra utsatte grupper (Malterud, 2011). Vold i barndommen er et sensitivt tema som i stor grad 

håndteres med benekting og hemmeligholdelse, samt preges ofte av blant annet skyld, skam og 

fortvilelse (Heltne & Steinsvåg, 2011). Forskere har i henhold til etiske retningslinjer et ansvar 

for å unngå at informanter utsettes for skade eller andre alvorlige belastninger (NESH, 2006). 
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Man bør være bevisst på at intervjusituasjonen kan åpne en prosess og psykologisk uro, men 

samtidig skal man ha respekt og tillit til informantenes selvforståelse og indre balanse 

(Malterud, 2011). Med tanke på at informantene i denne oppgaven er åpne om sine 

voldserfaringer, er opptatt av åpenhet rundt vold, sprer kunnskap om vold og ønsker å formidle 

sine erfaringer, kan det tenkes at skadevirkningene ved å deltakelsen ble minimale. For ikke å 

utelukke at uforutsette belastninger kunne forekomme under intervjuet eller på sikt, ble det på 

forhånd snakket om hvem informantene kunne kontakte ved behov for bearbeiding av 

eventuelle utfordringer som følge intervjuet. Informantene ble på forhånd informert om at de 

kunne avbryte eller ta pauser ved behov, og underveis fulgte jeg med på hvordan de reagerte på 

spørsmål og under egne fortellinger.  

Forskerens rolle 

I gjennomføring av kvalitative intervjuer skal man hele tiden være bevisst på sin egen rolle. Det 

handler om å være oppmerksom på ens egen integritet, sensitivitet og engasjement knyttet til 

moralske spørsmål og handlinger. I intervjusituasjonen handler det om ikke å la seg påvirke og 

identifisere seg for mye, men holde en profesjonell avstand samtidig som man sørger for 

ivaretakelse av informanten. Ved offentliggjøring av funn, handler det om at prosedyrene er 

tydelig beskrevet med tanke på gjennomsiktighet, samt at funnene er så nøyaktige som mulig i 

forbindelse med den vitenskapelige kvaliteten (Kvale et al., 2015). I denne oppgaven er 

prinsippet om forskerens rolle ivaretatt ved at jeg til enhver tid har etterstrebet ærlighet, 

rettferdighet, nøkternhet og gjennomsiktighet fra starten til slutten av prosjektet. Dette har jeg 

gjort ved blant annet ved å balansere det å ikke presse informantene til å fortelle, men samtidig 

oppfordret til fortellinger, samt gitt rom for tristhet og sårhet. Jeg har også tilstrebet transparens 

ved å gjøre rede for de valgene jeg har tatt underveis.  
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5 Presentasjon av analyse 

Dette kapittelet er delt opp i fire hovedtemaer: årvåkenhet og varhet for vold, når volden ikke 

kunne forhindres, tilbake til hverdagen og hvordan volden i oppveksten har preget voksenlivet. 

I de tre første hovedtemaene gås det nærmere inn på hvilke strategier informantene beskriver 

at de som barn tok i bruk eller ikke tok i bruk for å håndtere vold. Dette både når volden var 

rettet mot dem selv og når volden var rettet mot andre i familien. Siste hovedtema omhandler 

hvilke sårbarheter og styrker informantene opplever at voldserfaringene har hatt for dem som 

voksne. Delen om ulike sårbarheter er inndelt tre: distanse til egne følelser, distanse til nære 

relasjoner og distanse til familielivet. Den siste delen inneholder styrker, og det gås nærmere 

inn på personlig vekst og motstandsdyktighet. 

5.1 Årvåkenhet og varhet for vold 

Et tema som gikk igjen i alle intervjuene er at alle informantene beskriver at de i oppveksten 

var på vakt og hadde en varhet overfor voldsutøveren. Informantene ble som barn 

oppmerksomme på sinnstilstanden til den som utøvde vold, og kunne legge merke til utøverens 

humør eller handlinger som i verste fall kunne tilsi at en voldsepisode kunne komme. Det kunne 

virke som et forvarsel til vold. Noen av informantene hadde utfordringer med å beskrive 

spesifikke signaler hos utøveren som kunne indikere vold, de bare følte det. Det hadde ikke 

nødvendigvis en sammenheng med at de hadde gjort noe galt, og volden ble derfor vilkårlig. 

En årsak til dette kan være at de i samspill med utøveren eller familien ubevisst eller ureflektert 

utviklet en metakontrakt hvor deres relasjon og samspill skulle fungere på denne måten. Andre 

informanter la merke til mer konkrete signaler som kunne indikere vold. Eksempelvis en 

aggressiv kjørestil eller at de ble fortalt hvor «udugelige» de var. Ved å bli sensitiv på 

voldsutøveren, kan det se ut som flere av informantene over tid benyttet like og ulike strategier 

for å forhindre at vold skulle skje.  

Enkelte opplevde i større grad at de selv utløste volden, og forsøkte derfor ikke å gjøre noe som 

kunne være galt for voldsutøveren. Et eksempel på dette er at når Susanne «været» at vold 

kunne skje, forsøkte hun å forhindre det med ikke å være klumsete – en forståelse av seg selv 

som hun også har som voksen. Forenklet formidlet hun: «hvis jeg ikke er klumsete, blir jeg ikke 

slått». Slik kan det tenkes at Susanne så på seg selv som den med ansvaret for voldsutøvelse, 

og handlet ut fra sin rolle. De handlingsmulighetene hun hadde var å passe på seg selv og endret 
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væremåte for å tilpasse seg faren. Dette kan ha vært en kontrakt mellom Susanne og faren som 

etter hvert har blitt til en indre kontrakt, hennes indre stemme. De aller fleste av informantene 

ila voldsutøveren ansvaret ut fra sinnstilstanden til utøveren. Forenklet formidlet de: «når 

utøveren er sint, blir jeg slått». Christoffer er et eksempel på sistnevnte måte å forstå volden på. 

Når det kom til det å være oppmerksom på faren, var det visse handlinger og humør som kunne 

indikerte vold for Christoffer:  

Intervjuer: Var det sånn at du kunne merke at det bygde seg opp en hendelse, eller var 

det sånn at ting skjedde plutselig? 

Christoffer: Litt både og, da. Det kom an på hvilke dager, sånn som pappa da. Hvilke 

dager han hadde. Om han hadde nedtur og ikke fikk tak i stoff. Det kunne jeg kjenne på han 

med en gang. Da smalt han med dørene. Det første tegnet var at han smalt med dørene og var 

veldig kjapp i bevegelsene, var gretten og ingenting er godt nok. Da skjønte jeg at nå smeller 

det snart. Det kommer han på hvor han finner en feil da. Det kunne være alt fra at jeg ikke 

hadde plukket opp lekene mine eller til at jeg pustet, følte jeg da.  

I narrativet vektlegger Christoffer hvordan han ble oppmerksom på farens humør og handlinger 

knyttet til at vold kunne skje i nær framtid. Han kunne «kjenne» det med en gang. Det kan 

forstås som signaler eller forvarsler om at vold kunne komme til å skje. At Christoffer sier at 

han da skjønte at «nå smeller det snart», kan henge sammen med dette. Når faren gjentatte 

ganger var gretten og smalt med dørene, lærte Christoffer at det hang sammen med at faren ikke 

hadde fått tak i narkotika, og at dette kunne være en varsler om at han kunne bli voldelig. Dette 

kan ha ført til at Christoffer utviklet en varhet for farens sinnstilstand og handlinger. Han 

utviklet en særlig oppmerksomhet og sensitivitet overfor faren. Det at han stadig rettet 

oppmerksomheten mot farens behov, kan også indikere at Christoffers egne behov kom i annen 

rekke. Mange av informantene formidler det samme gjennom sine beskrivelser – 

oppmerksomheten og sensitiviteten overfor voldsutøveren ble prioritert over egne behov. 

Ulike forsøk på å forhindre vold 

Alle informantene beskrev måter de forsøkte å forhindre vold når de været at det kunne skje. 

Noen forsøkte passive måter som å være stille og ikke synlig, og andre handlet mer aktivt. 

Andre igjen forsøkte flere måter for å forhindre vold, som Christoffer. Ut fra måten Christoffer 

var årvåken for vold, kan det virke som han lager en kobling mellom farens humør, handlinger 

og vold. Når faren ikke fikk tak i narkotika, fikk han en «nedtur» som kunne føre til at han 
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utøvde vold mot Christoffer. Det var ikke Christoffer selv som utløste volden, men farens 

avhengighet av narkotika. Denne koblingen gjorde at Christoffer som liten lærte seg måter å 

forsøke å forhindre at faren brukte vold: 

Intervjuer: I situasjonene hvor du følte at nå kan det skje noe, husker du om du gjorde 

noe spesielt da i de situasjonene? 

Christoffer: Ja, jeg var jo veldig stille. Jeg laget ikke en lyd. Jeg visste at pappa, han er 

veldig sånn country-fan, og jeg husker jeg alltid satt på mye country og sånne ting når han var 

sint. Og etter hvert så skjønte han at når jeg satt på country så visste jeg at han var sint. Da ble 

han enda mer sint. Jeg prøvde å finne nye metoder hele veien da. For eksempel hentet jeg vann 

til han, hvis det var kaffe på kanna så hentet jeg kaffe til han, alle disse tingene her. Jeg gjorde, 

jeg prøvde liksom å være mest mulig usynlig slik at han ikke skulle plages av det. [ ] Jeg prøvde 

hele tide nye måter for å gjøre han glad. 

Christoffer beskriver de konkrete handlingene han hadde for å forhindre at vold skulle skje. Det 

som framkommer er at han ikke bare hadde én strategi, men mange. Ut fra alle strategier, kan 

det se ut som Christoffer forstår seg selv som handlekraftig og villig til stadig å ta ansvar for å 

forhindre volden. Med dette perspektivet kan han også oppleve erfaringene som noe mer 

håndterlige, at han gjorde det han kunne for å ha det best mulig. Christoffer beskriver også at 

faren ble sint når han skjønte hva Christoffer forsøkte å oppnå. En måte man kan forstå at han 

hadde flere og ulike strategiene, er at han kanskje over tid oppdaget og lærte seg nye metoder, 

samt fant ut hva som fungerte og ikke fungerte i ulike kontekster.  

Narrativet synliggjør det vide og ressurskrevende ansvaret Christoffer må ha hatt i forsøk på å 

gjøre faren glad og slik forhindre vold. Ansvarsbyrden som lå på Christoffer kan anses som et 

brudd på normative forståelser knyttet til god barneoppdragelse. Barn skal ikke ta ansvar for å 

regulere voksnes humør og sinnstilstand, men heller omvendt. Narrativet viser også hvordan 

det å finne metoder og strategier var et pågående forhindringsarbeid for Christoffer. I likhet 

med Christoffer, beskrev også Lyra hvordan hun som barn forsøkte å være stille og usynlig for 

å unngå krangling og vold. Også hun legger årsaken til volden utenfor seg selv – at hun finner 

mening med at volden skjedde på grunn av morens sinne og ikke hennes handlinger eller 

egenskaper. Lyras strategier for å forhindre vold kunne i motsetning til de andre informantene, 

utpekte seg som spesielt alvorlige. 
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Lyra: Men jeg, når jeg begynte å merke at nå holder mamma på å bli sint – nå har det 

vært så høyt press en stund, så begynte jeg å skade meg eller prøvde å ta livet mitt eller rømte 

hjemmefra. Så mamma var jo livredd, og da visste jeg at da blir det rolig i to uker etterpå. 

Lyra beskriver alvorlige og ekstreme strategier hun benyttet når hun ble oppmerksom på at vold 

kunne skje. Uten at Lyra sier det konkret, tolker jeg det slik at presset hun opplevde var 

spenningen hjemme som kunne indikere en voldsepisode. Sinne og presset kan forstås som 

forvarsler til vold, eller som en kontrakt mellom Lyra og moren. Ved bruk av disse alvorlige 

strategiene, virket Lyra til å vite hva det gjorde med moren – hun ble livredd. Som nevnt beskrev 

Lyra andre strategier hvor hun forsøkte å gjøre seg usynlig og var stille. Det kan virke som Lyra 

har brukt flere ulike strategier for å forhindre vold. Ved stadig å prøve ut ulike strategier som 

kanskje ikke fungerte, kan maktesløsheten ha kommet til uttrykk i form av de alvorlige og 

ytterliggående strategiene for å forhindre vold.  

En annen måte å forstå Lyras bruk av de alvorlige strategiene, kan være at hun forsøkte å endre 

morens følelser for henne. Lyra kunne merke at moren holdt på å bli sint. Å skade seg selv, 

rømme eller forsøke å ta livet sitt kan ha vært forsøk på å framtvinge redsel istedenfor sinne 

som kunne henge sammen med vold. Det kan tenkes at redsel også kunne utløse omsorg. Lyra 

ser ut til å forstå seg selv som et aktivt handlende barn, og tok kontroll på situasjonen ved at 

hun gikk til det ytterliggående for å forhindre vold. Strategiene er både et fysisk og psykisk 

sterkt uttrykk. Lyras strategier er nok de mest alvorlige sammenliknet med de andre 

informantene. Andre informanter utsatte også helsen sin, og kanskje livet, som en risiko for å 

forhindre vold fra utøveren. Det som utpeker seg med Lyra er at hun var en risiko mot seg selv. 

Det kan si noe om hvor langt noen er villige til å gå for å forhindre vold. En annen måte for å 

forhindre vold, framkommer i intervjuet med Carina. Hun beskriver hvordan både hun og 

familien i hverdagen la til rette for at faren ikke skulle bli sint eller bli opprørt. Forut utdraget 

hadde Carina snakket om at hun ikke kunne se alt som foregikk før hun ble voksen, og i den 

forbindelsen spurte jeg om et eksempel: 

Carina: Som for eksempel, pappa likte å sitte i en stol. Når vi hørte han kom i døra så 

flytta alle seg sånn at den ble ledig. Det var aldri noe spørsmål hvis vi ville se på tv-program. 

Alle tilpasset seg, vi turte for eksempel ikke ta det syltetøyet hvis, tenk om pappa ikke hadde det.  

Carina har i intervjuet uttrykt at hun opplevde at faren kunne lete etter noe «å ta» familien på, 

slik at han kunne utøve vold. Det kan være årsaken til at familien tilpasset seg og la til rette for 
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faren. En måte å forstå tilpasningen på, er at det var et forsøkt på å holde hjemmeforholdene 

rolige og slik forhindre vold. Carina sier også at de ikke turte å ta syltetøy i tilfelle faren skulle 

ha det, «tenk om pappa ikke hadde det». Det kan si noe frykten og/eller erfaringene familien 

hadde med hvordan bagateller kunne utløse vold. Carina kan virke til å se seg selv som et barn 

som ikke hadde andre handlingsmuligheter enn bidra til å legge de fysiske forholdene til rette 

for å forhindre vold. Det kan tenkes at risikoen eller frykten for vold kunne reduseres dersom 

de passet på farens behov og ønsker. Dynamikken i familien som beskrives kan også si noe om 

farens overordnede posisjon og var den som skulle tilfredsstilles. På samme måte som med 

Christoffer, kan det tenkes at også Carina vokste opp med å være spesielt årvåken vedrørende 

farens signaler og behov. Slik kan også hun ha lært at andres behov skal dekkes før egne.  

Det kan høres ut som familien hadde utviklet et mønster for hvordan de skulle legge til rette. 

Bare de hørte faren kom i døra, flytta alle på seg slik at stolen hans ble ledig. Det kan virke som 

det var usagt, og ikke noe som de hadde snakket om eller planlagt på forhånd. Tilretteleggingen 

kan forstås som både en kontinuerlig årvåkenhet og et stadig pågående arbeid som ble 

hverdagen til familien. Dette kan også minne om den skjulte barneoppdragelsen, at det har blitt 

utviklet usynlige kontrakter mellom familien og faren. At det var en «selvfølgelighet», kan ha 

gjort at Carina ikke så hva som foregikk før hun ble voksen og fikk nye erfaringer.  

Som nevnt, viser dette utdraget en annen måte å forhindre vold på. Både hvordan hele 

familiedynamikken var preget av volden, og hvordan arbeidet for å forhindre vold foregikk til 

tross for at signaler for vold ikke var til stede. Foregående narrativer har vist hvordan Christoffer 

og Lyra som barn forsøkte å forhindre vold når de merket at signalene (som sinne) var til stede. 

I dette narrativet beskriver ikke Carina signaler som kunne tilsi at det var en forhøyet risiko for 

vold, men hvordan de i hverdagen forholdt seg til faren som utøvde vold. Utdraget viser mer et 

hverdagsperspektiv til hele familien. Det var flere av informantene som beskrev hvordan volden 

inngikk som en kontinuerlig reell trussel i hverdagen, og ikke bare knyttet til eventuelle 

voldsepisoder. 

Oppsummering 

Som vist i analysene har informantene til felles at de utviklet en årvåkenhet og varhet overfor 

voldsutøverens sinnstilstand. De beskrev signaler hos voldsutøveren som de spesielt ble 

oppmerksomme på og sensitive for i forbindelse med vold. Det var ingen som snakket om at 

noen hadde lært dem dette, noe som kan forstås som den skjulte barneoppdragelsen i form av 
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kontrakter og metakontrakter. Ved å ha utviklet en følsomhet overfor voldsutøveren, kan det se 

ut som flere av informantene anså seg selv som den med ansvar og stadig tok i bruk ulike 

strategier for å forhindre at vold skulle skje. Slik det ble beskrevet, kunne det virker som et 

kontinuerlig arbeid. For noen startet det når de opplevde en risiko for vold. For andre ble dette 

arbeidet uuttalt og hverdagslig i familien, samt foregikk selv om det ikke var signaler som 

antydet vold. Når barn utvikler en varhet og sensitivitet overfor en voldsutøver, kan det tenkes 

at det blir en del av deres selvforståelse. De lærer at egne behov skal tilsidesettes for andres.  

5.2 Når volden ikke kunne forhindres 

I forrige del beskrev informantene hvordan de som barn var årvåkne overfor voldsutøveren, 

samt noen ganger klarte å forhindre vold. I denne delen skal det ses nærmere på de de tilfellene 

hvor volden ikke kunne forhindres. Under en voldsepsiode – enten rettet mot informantene selv 

eller andre i familien, framkom det i løpet av intervjuene at flere av informantene forsøkte å 

stoppe eller dempe volden mens det pågikk. Flere beskrev at de brukte følelsesuttrykkene og 

kroppene sine, mens noen beskrev at de var redde og ute av stand til å gjøre noe.  

Å bruke følelsesuttrykk 

Susanne er en av de som forsøkte å regulere følelsesuttrykket og tankene sine mens volden 

pågikk. Hun beskriver sekundene før slaget kom:  

Intervjuer: Husker du, for du nevnte at du frøs, kan du beskrive det litt nærmere? 

Susanne: At kroppen frøs, at du stivner i alle ledd at du ikke klarer å bevege armer og 

bein. Du blir fastfryst et sted. Du bare står der, du klarer ikke bevege på deg. Så er vel derfor 

jeg sier det med å smile, for ansiktet klarte jeg alltid å bevege. Forsøkte å smile liksom, men 

det var akkurat som.. jeg er litt dårlig på å beskrive sånne følelser for å være helt ærlig. Det 

var som om du fryser i kroppen samtidig som du på en måte setter meg i stand til å ta imot det 

slaget. At du kjenner det langt nede i magen, sånn ubehag, nesten litt sånn kvalmefølelse 

kanskje.  

I tiden Susanne skjønte at hun kom til å bli slått, beskriver hun nokså detaljert hvordan kroppen 

hennes føltes. Det kan forstås som en følelse av å bli lamslått eller skrekkslagen. Til tross for at 

kroppen kanskje stivnet av redsel, regulerte hun følelsesuttrykket sitt og smilte. Smilet kan 

forstås som et forsøk på å endre farens følelser – dersom hun smilte, kunne det sjarmere faren 

eller være så tiltalende at han ikke slo eller ikke slo like hardt. Susanne fortalte tidligere i 
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intervjuet at faren lot seg sjarmere av søsterens smil og slo ikke henne, men at det ikke fungerte 

for Susanne. I fortvilelse kan dette ha vært det siste alternativet hun hadde. Det kan ses på som 

en strategi og et emosjonelt arbeid å måtte endre følelsesuttrykket sitt som for å stoppe vold. 

Det kan også si noe om en bevissthet rundt bruk av strategier og avveielser under volden. 

Susanne hadde et mål og jobbet for å endre situasjonen, helt til slaget kom.  

Å undertrykke gråt 

I likhet med Susanne, beskriver også Christoffer at han forsøkte å regulere både 

følelsesuttrykket og kroppen sin for å stoppe, dempe eller komme gjennom volden. I utdraget 

under beskriver Christoffer hvordan han håndterte volden som pågikk: 

Intervjuer: I de situasjonene hvor du ble slått, husker du hvordan du reagerte? 

Christoffer: Jeg sammenkrøllet meg jo, la meg i fosterstilling og forsøkte å dekke mest 

mulig av meg. Det gjorde jeg. [ ] De første gangene jeg lagde lyd, så følte jeg at noen slo 

hardere eller noen skubbet borti meg hardere. Jeg lagde ikke lyd, jeg prøvde alt jeg kunne for 

ikke å lage lyd eller grine. Det var ikke alltid like lett, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg 

ville jo de [faren/stefedrene] skulle føle seg dumme, at de skulle slutte. Det syntes jeg fungerte 

når jeg ikke lagde lyd. For det fant jeg ut ganske tidlig at det varte ikke like lenge.  

At Christoffer krøllet seg sammen kan på en side forstås som en måte å beskytte kroppen sin 

på, og på en annen side kan det forstås som en måte å gjøre seg liten på. Det kan anses som en 

måte å forhindre vold eller redusere omfanget. Det må ha vært ressurskrevende å kjempe for å 

unngå å lage lyd og gråte, noe han sier ikke alltid var like lett. I likhet med Susanne, kan det at 

Christoffer regulerte seg selv, si noe om bevisstheten og tilstedeværelsen for å kunne avveie 

bruk av strategier. Det kan virke som Christoffer over tid gjorde seg erfaringer med hva som 

fungerte å gjøre eller ikke å gjøre mens volden pågikk. Det ville vært naturlig å tenke at lyder 

og gråt inngår i en reaksjon på å bli utsatt for vold. Til tross for voldsomme omstendigheter, 

kan denne beskrivelsen vise at emosjonsarbeidet, i form av ikke å lage lyd, påvirket Christoffers 

opplevelse av smerten og tidsomfanget av volden.  

Å gå imellom 

Både Christoffer og Susanne virker bevisste på strategier til tross for at de var i en 

voldssituasjon. Lenge forsøkte de å stoppe eller dempe, helt til slagene var over. Carina forsøkte 

også å stoppe volden som pågikk med både kroppen og følelsesuttrykkene sine. Da jeg spurte 
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om det var en episode som gjorde spesielt inntrykk i barndommen, fortalte hun blant annet om 

da faren utøvde vold mot søsteren: 

Carina: Sånne tre-sleiver vet du, som ser ut som gafler? Jeg husker han slo søsteren 

min så innmari på ræva at pølsene bare hang igjen og at det knakk. Og da hjelper det ikke hva 

vi [familien] gjør. Så husker jeg at jeg gikk mellom, og da ble jeg slengt inn på rommet mitt og 

begynte å blø neseblod og sånn fordi han klinte til meg og da. Jeg tenker ikke så mye på at han 

slo meg, men da sto jeg og mamma og hylte og skrek. 

I narrativet vektlegger Carina at slagene mot søsteren var såpass hardt at sleiven knakk, noe 

som kan si noe om alvorlighetsgraden av volden. Til tross for det, gikk hun likevel fysisk 

imellom faren og søsteren. Uten at det sies konkret, kan man gå ut fra at handlingen var for å 

stoppe volden. At Carina gikk imellom, kan forstås som et uttrykk for at hun tok avstand fra 

volden og tydelig signaliserte at hun ikke aksepterte det faren gjorde. Det samme viste hun 

overfor søsteren sin, i tillegg til at hun brydde seg. Overfor moren viste Carina at hun tok ansvar 

for å stoppe volden. Samlet sett kan det ha vært en symbolsk handling for å vise ansvar, avstand, 

kjærlighet og omsorg. Carina beskriver også at hun og moren hylte og skrek. På en måte kan 

dette forstås som et utrykk for den hjelpeløsheten de kan ha følt. Det kan også forstås som en 

verbal måte å gå imellom faren og søsteren. Når det ikke fungerte at Carina fysisk handlet, kan 

følelsesuttrykkene i form av hyl og skrik ha blitt brukt som et forsøk på å stoppe volden.  

Å bli stående å se på 

Carina er en av tre informanter som fysisk forsøkte å stoppe volden. Enkelte av informantene 

var tydelige på at det ikke var et alternativ. En av informantene, Per, fortalte om da faren ved 

en anledning slo moren med en krykke til hun tisset på seg mens Per og søsknene så på. I 

utdraget beskriver Per at han reagerte voldsomt og gråt, men at han ikke hadde noe «å stille opp 

med» siden han var syv-åtte år og faren var en voksen mann:  

Intervjuer: Kunne det ha gjort ting verre om du hadde gjort noe, gått inn i det eller var 

det sånn at redselen bare…  

Per: Det hadde vært utenkelig, helt utenkelig! Det hadde bare, det hadde bare resultert 

i at også jeg hadde fått juling. Så det var ikke noe jeg tenkte på engang, vi var bare redde. 
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Det at Per beskriver det som utenkelig å gjøre noe i voldssituasjonen, kan forstås som et uttrykk 

for hjelpeløshet og underlegenhet. Selv har han sagt at han ikke hadde noe å stille opp med da 

han var en liten gutt, og faren en voksen mann. En annen måte man kan si dette på, er at Per 

var underlagt farens fysiske styrke. Per virker til å forstå seg selv som et hjelpeløst barn i denne 

voldsomme situasjonen, og hadde ikke andre handlingsalternativer enn å bare være redd. Han 

bruker også sin posisjon som barn til å forklare og skape mening til hvorfor han ikke kunne ha 

gjort noe aktivt. Dette kan også ha vært en kontrakt mellom faren og familien, en «avtale» om 

at de ikke skulle involverer seg når faren utøvde vold mot moren. 

Oppsummering 

Flere av informantene forteller om episoder der de som barn forsøkte å stoppe volden som 

pågikk, både når det var rettet mot dem selv og andre i familien. Mange «feilsignaliserte» og 

brukte følelsesuttrykkene sine for å stoppe og/eller dempe volden, mens andre anså påvirkning 

av voldssituasjonen som helt utenkelig. Det kan tenkes at man kan få vansker med regulering 

av følelser dersom man vokser opp med at det er noe man stadig må gjøre for å stoppe vold 

eller for å stå i overveldende følelser i forbindelse med vold. Enkelte vil kanskje oppleve at de 

ikke har noen påvirkning. Andre kan lære at deres følelser og behov skal undertrykkes, og 

kommer i annen rekke. 

5.3 Tilbake til hverdagen 

Forrige del handlet om hvordan informantene på ulike vis forsøkte å stoppe eller ikke kunne 

stoppe volden som pågikk i barndommen, enten når volden var rettet mot dem selv eller andre 

i familien. I etterkant av volden som informantene opplevde, er det flere som beskriver hvordan 

hjemmesituasjonen raskt gikk tilbake til det normale. Det kan se ut som om det var et arbeid 

som både voldsutøveren, informantene og familien var en del av. I denne delen framkommer 

det tre ulike måter informantene beskrev hvordan de og familiene deres kom tilbake til en vanlig 

hverdag etter en voldsepisode.  

Forsøk på å gjøre det godt igjen 

I utdraget under beskriver Christoffer hvordan han opplevde at faren gikk fram etter en 

voldsepisode: 
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Christoffer: Han prøvde alltid å rettferdiggjøre det etterpå. Å gjøre noe fint eller hvis 

han lå på sofaen, «kom og ligg i pappas armkrok» og «la oss se en film». Det var på en måte, 

det var sånne ting han gjorde. Eller kom med nye ting til meg, ett eller annet han har stjålet 

eller. Jeg fikk den nyeste mp3-spiller eller noe sånn da. Eller så tok han meg med ut og spiste. 

Sånne ting gjorde han for å rettferdiggjøre seg selv. Til slutt så var det sånn at når jeg visste 

han hadde slått meg: lurer på hva jeg får nå eller hva han gjør nå. For det var nesten sånn at 

jeg begynte å sette pris på det han gjorde mot meg fordi at vi fikk kvalitetstid etterpå. 

Det kan virke som Christoffer har funnet farens handlinger som meningsbærende ved at faren 

forsøkte å rettferdiggjøre volden når han inviterte til noe hyggelig. En måte man kan tolke dette 

på, er at faren forsøkte å tilby forsoning med de hyggelige forslagene, og at Christoffer 

aksepterte det. Symbolsk kan mp3-spilleren være en måte å si: «nå glemmer vi dette». Når 

Christoffer tok imot, kan det være en måte å svare: «jeg er villig til å legge episoden bak meg». 

Dette kan ses på som en form for å normalisere, noe som både faren og Christoffer gjorde for 

raskt å komme tilbake til hverdagen og det vanlig igjen. Christoffer har i løpet av intervjuet 

fortalt at faren hadde mye dårlig samvittighet for volden han utøvde. Når Christoffer tok imot 

det faren tilbød, hjalp han kanskje også faren med den dårlige samvittigheten og begge kunne 

gå videre. Dette kan også være en utviklet kontrakt mellom dem, hvor «avtalen» er at faren 

utøver vold og forsøker å gjøre det godt igjen etterpå, og Christoffer aksepterer. I relasjon med 

hverandre, kan det tenkes at hverdagen normaliserte seg. Ved å håndtere vold på denne måten, 

kan det hende at barn utvikler en forståelse av at deres følelser ikke er i fokus. De lærer heller 

at det viktigste er at utøveren ikke skal ha det vondt, samt at man skal legge problemene bak 

seg for raskt å komme tilbake til hverdagen.  

Later som ingenting har skjedd 

En annen form for å normalisere kan ha foregått alene inni en selv og kanskje ikke bare i 

relasjon med andre. Jeg spurte Sebastian om hvordan situasjonen var hjemme etter han hadde 

blitt slått:  

Sebastian: Da var det normalt. Da var liksom. Jeg kunne komme hjem til fatter’n, bli 

slått, det er middag om en halvtime. Så, det er ikke mer stress egentlig. [ ]. Nei, jeg hadde det 

jo vondt. Det, jeg gikk alltid og dusjet etterpå. Det husker jeg. Det måtte jeg. For hvis jeg dusjet 

i varmt nok vann da, så ble de røde merkene på ryggen, de ble ikke synlig for da ble hele ryggen 

rød. Så da var ikke merkene synlig lenger, det trodde jeg da. Så det husker jeg at jeg gjorde. 

Etter det så gikk jeg ut igjen, og da var det middag.  
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Sebastian sier ikke noe om årsaken til at han ville skjule merkene på ryggen. Det kan tenkes at 

han ville skjule det for medelever i dusjen etter kroppsøving. Det kan også tenkes at han ville 

skjule det for seg selv for ikke å bli påminnet volden og slik normalisere situasjonen for seg 

selv. Sebastian kan ha hatt et enormt arbeid med å regulere egne følelser i etterkant av volden. 

Han hadde blitt utsatt for smerter og et svik som han innen middag måtte legge bak seg. Innen 

middag var det kanskje forventet av enten faren eller hele familien at det skulle være normalt 

igjen, og de skulle spise middag sammen som om ingenting hadde hendt. Med dette perspektivet 

kan det tenkes at hele familien var med på å normalisere for raskt å komme tilbake til hverdagen. 

Det var kanskje ikke noe de hadde avtalt eller snakket om på forhånd, men kanskje bare slik 

det var. Volden kan nok føre til vonde og opprivende følelser, og da kan det tenkes at det vil 

føles bedre for alle så snart man får lagt episoden bak seg og fortsette hverdagen som normalt. 

I likhet med Christoffer, kan det tenkes at også Sebastian av dette lærte at egne følelser og 

behov ikke skal være i fokus. Problemer legger man raskt bak seg, antageligvis ubearbeidet.  

Volden som del av det normale 

Den siste måten man kan se på det å komme tilbake til det normale etter en fysisk voldsepisode, 

kan være at volden fortsatte på en psykologisk måte, noe som kan ha vært det normale og 

hverdagen. Carina, men også flere av informantene, beskrev hvordan volden ikke opphørte selv 

om den fysiske voldsepisoden var over:  

Carina: At han [faren] hadde fått slått og trakassert og de tinga. [ ]. Da pleide han å 

reise da. Da fikk vi [familien] litt tid til å puste da, men så visste vi ikke hvordan det var når 

han kom hjem. Da gikk jo alle på tå hev og tilfredsstilte han. Ikke nødvendigvis for å dempe 

han men da har han statuert makta si igjen.  

En måte man kan forstå dette på, er at det å gå på tå hev og tilfredsstille kanskje var hverdagen 

og det normale i Carinas hjem. Når familien var oppmerksom og tilfredsstilte faren, var det slik 

det pleide å være. Også her som hos Sebastian, kan hele familien ha vært med på å jobbe for 

normalitet. I intervjuet har også Carina sagt at den psykologiske volden var kontinuerlig, altså 

ingen konkrete skiller knyttet til tiden før, under og etter vold. At dette var hverdagen kan minne 

om Carinas tidligere beskrivelser av hvordan familien flyttet seg for å gjøre farens stol ledig, 

aldri stilte spørsmål med tv-programmer og ikke spiste av syltetøyet. Dette gjorde de uten at 

signaler om vold var til stede, og kan også minne om en metakontrakt mellom faren og familien 
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– forventinger om at de tilfredsstilte han. Slik kan det tenkes at ved å gå på tå hev og tilfredsstille 

når faren kom hjem etter en voldsepisode, var de allerede tilbake i hverdagen.  

Oppsummering 

Denne delen har handlet om tiden i etterkant av en voldsepisode. Informantene beskriver hva 

de, voldsutøveren og/eller familien gjorde når volden var over. Det kan virke som informantene 

og familiene deres «jobbet» for å komme tilbake til det normale, eller for å holde det normalt i 

hjemmet. Informantene kunne ha valgt å gjøre opprør, vise hat og ikke snakke med 

voldsutøveren. Det gjorde de ikke, men forsøkte kanskje heller å legge det bak seg. Ved at 

informantene som barn ble en del av det å normalisere hjemmesituasjonen, kan det tenkes at de 

lærte at deres følelser og behov ikke settes først. Det viktigste for alle er å komme raskest mulig 

tilbake til hverdagen. Det kan hende at man med dette lærer seg å legge problemene raskt bak 

seg, antageligvis ubearbeidet, for så å gå videre.  

5.4 Hvordan vold i oppveksten kan prege livet som 

voksen 

De tre foregående delene har handlet om hvordan informantene håndterte vold i tre ulike faser. 

Det framkommer i løpet av analysen at informantene som barn utviklet måter for å forhindre 

vold, stoppe/dempe vold ved bruk av emosjoner, samt normalisere hjemmesituasjonen i 

etterkant av vold. Denne delen omhandler hvilken betydning informantene opplever at volden 

har hatt for dem i voksen alder. Alle informantene beskrev ulike former for sårbarheter de 

knytter til volden de ble utsatt for som barn. De beskriver vansker knyttet til følelser, relasjoner 

og tanken på et familieliv. Flere beskriver også at de har kommet styrket ut av 

voldsopplevelsene, og peker på at de har blitt mer motstandsdyktige og at det har gjort dem til 

de personene de er i dag. Når de voksne informantene ser tilbake på volden de ble utsatt for i 

oppveksten er det to forløp som er fremtredende. Noen legger vekt på at sårbarhetene kom først 

i voksen alder, mens andre beskriver at det er noe de har slitt med siden barndommen.  
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5.4.1 Ulike sårbarheter 

Distanse til egne følelser 

Sebastian er en av de informantene som opplever at en strategi i barndommen ble videreført inn 

i voksen alder – både relasjonelt og emosjonelt. Sebastian har tidligere i intervjuet fortalt at han 

som barn brukte å forhindre vold mot søsknene sine. Dersom de hadde gjort noe dumt på skolen, 

måtte han gjøre noe enda dummere slik at han fikk den verste straffen når de kom hjem. I 

hjemmet var han opptatt av å passe på at alle i familien hadde det bra, og at det ikke ble 

krangling og vold. Dersom moren og stefedrene kranglet, kunne han gå verbalt imellom og vri 

i utøvernes favør på det moren hadde sagt for å forhindre vold. I utdraget under kan det se ut 

som like strategier han benytter i voksen alder: 

Intervjuer: Ser du om det er noen strategier du hadde i barndommen som du har tatt 

med deg inn i voksen alder? 

Sebastian: Ja, det er vel. Havner jeg i diskusjoner eller noe eller havner plasser hvor 

folk er veldig uenige, så kan jeg fort ta et standpunkt og snakke mye høyere enn alle andre for 

at de ikke skal bli mer sure på hverandre enn på meg da. Så det er vel noe jeg fortsatt driver 

veldig mye med. Jeg mener ikke noe vondt med det. Det er på en måte at jeg ikke vil at folk skal 

være sure eller krangle. Jeg blir veldig påvirket av andres følelser og sinnsstemning. Hvis folk 

er sure, så blir jeg veldig fort sur. Er noen deppa, så blir jeg veldig fort deppa. Alltid på en 

måte gjerne dumme meg ut eller gjøre dumme, rare ting for å få folk til å le da og være i godt 

humør sånn at jeg kan være i godt humør da. 

Sebastian virker til å ha utviklet en kompetanse på å forhindre krangling og slåssing, en strategi 

han aktivt bruker i sammenhenger hvor uenigheter bygger seg opp. Man kan se det slik at måten 

Sebastian som barn passet på familien, passer han nå på andre rundt seg. Sebastian vokste opp 

med å være spesielt oppmerksom på familien og voldsutøverene, og gikk ofte imellom verbalt 

som en «fredsmekler» - et begrep han selv benyttet. Dette kan ha vært en form for årvåkenhet 

og forhindringsarbeid som han benyttet som en strategi for å unngå vold i familien. For å se 

dette i sammenheng med dagens konflikthåndtering, kan det se ut som han fortsatt gjør det 

samme. Han er oppmerksom på personene rundt seg og forsøker å forhindre krangling mellom 

dem. Slik som med søsknene, gjør han noe «dummere» for at andre heller skal bli sinte på han. 

Relasjonelt sett kan det tenkes at dette byr på utfordringer knyttet til standpunktet Sebastian kan 

ta kun for å rette uenigheter og sinne mot han selv. På denne måten kan strategiene hans i 
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barndommen anses som en sårbarhet i voksen alder – at han gjør andre blir sinte på han og at 

det kan skape vansker relasjonelt.  

Sebastian beskriver også at han lett blir påvirket av andres sinnstilstand. Dette kan være knyttet 

til den årvåkenheten han i barndommen opplevde rettet mot voldsutøverene og familien. Det å 

stadig være på vakt og oppmerksom på andre i løpet av oppveksten, kan ha gjort at det ble en 

del av den han er – en indre kontrakt og at årvåkenheten fortsetter inn i nye relasjoner som 

voksen. Det kan virke som oppmerksomheten mot andre kan ta såpass stor plass, at andres 

humør påvirker han. At han lett blir påvirket av andre, kan også forstås som at egne følelser og 

behov undertrykkes og at andres prioriteres først. Sebastian beskriver at han tar ansvar for å 

gjøre andre i godt humør for at han selv skal kunne være i godt humør. Forenklet kan det tenkes 

at hvis han selv skal ha det bra, må han ta ansvar for at andre har det bra først. Det at Sebastian 

forsøker å gjøre «dumme», «rare» ting for å bidra til et bedre humør, kan ses på som et 

normaliseringsarbeid – at han ikke holder ut at det er dårlig stemning, og på tross av kanskje 

egne følelser gjør han det han kan for at man kan komme tilbake til det normale og vanlige. 

Normaliseringsarbeidet kan også gli inn i det jeg har nevnt om emosjonsarbeid – at Sebastian 

undertrykker og/eller regulerer egne følelser for å endre andres sinnsstemning.  

Distanse i nære relasjoner 

Alle informantene fortalte om at de i voksen alder har hatt vansker i nære relasjoner med en 

eller flere mennesker. Selv har de i narrativene formidlet at måten de forstår disse vanskene hos 

seg selv, er at de er knyttet til volden i oppveksten. For mange var det emosjonelle vansker hos 

seg selv som har ført til de relasjonelle vanskene. I løpet av intervjuet med Per, formidlet han 

at han har hatt vansker i mange ulike relasjoner gjennom oppveksten og voksenlivet. Det kan 

virke som han vektlegger seg selv som «et produkt» av vold og overgrep, og slik forstår sine 

emosjonelle vansker som årsaken til relasjonsutfordringene. Blant annet har det 

tidvis/periodevis vært utfordringer i relasjonen med moren, søsken, kolleger, barn og 

parforhold. Sistnevnte kommer Per selv inn på i utdraget under: 
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Per: I forhold til andre kvinner for meg da, jeg trekker ned en vegg, og så blir jeg veldig 

ufølsom. Særlig når jeg skjønner når jeg, at jeg ikke er den som skal forlates – jeg forlater. 

Også kan jeg heller sitte på kammerset å være litt lei meg selv. Men det går veldig fort over. 

Men det er en lettere form for meg å være i. Jeg jobber med det, men [ler] jeg er over 50 år.[ ] 

Så det er vel en konsekvens, at jeg er redd, livredd for, livredd for at, for at jeg har en sånn 

vegg jeg reiser opp. Og det har, alle forholdene jeg har hatt, har vært sånn. 

Per beskriver veggen som en konsekvens av vold og overgrep i barndommen. Denne veggen er 

noe han gjennom hele intervjuet kommer tilbake til, og kan også knyttes til emosjonsarbeid. I 

intervjuet har Per sagt noe om at veggen er slik han beskytter seg selv, noe som kan være hans 

måte å skape mening. Jeg spurte Per om hvordan veggen oppsto, og han fortalte at når han 

skjønte at vold/overgrep kunne skje, ble han ufølsom og kjente ikke smertene lenger. Det kan 

tenkes at Per regulerte sine egne følelser slik at han ikke skulle føle noe. Det kan hende han var 

helt avhengig av denne strategien som barn, og kan med tiden ha blitt en del av utviklingen 

hans for å håndtere vanskelige og vonde følelser. Som voksen blir denne strategien 

uhensiktsmessig da det skaper vansker relasjonelt. Veggen kan ses på som en sårbarhet og et 

skjold for vonde følelser som gjør at han arbeider og regulerer ned følelsene sine.  

Per sier at han kan bli lei seg på kammerset, men at det går veldig fort over. Han sier ikke noe 

om hva som gjør at det går raskt over, men det kan tenkes at han også da undertrykker eller 

regulerer ned følelsene sine og legger problemene raskt bak seg. Denne strategien kan ses på 

som normaliseringsarbeid. Det kan tenkes at Per, som andre informantene som har blitt trukket 

fram i forbindelse med normaliseringsarbeid, hadde strategier i barndommen for å legge 

voldsepisoder og det vonde det medførte raskt bak seg. Slik kan denne strategien ha blitt en del 

av handlingsmønsteret og en indre kontrakt, og at Per i dette tilfellet forsøker å normalisere 

situasjonen og komme raskt tilbake til hverdagen. Emosjonelt og relasjonelt framkommer dette 

som problematisk for Per, og kan anses som en sårbarhet.  

Distanse til familielivet 

Lyra har i løpet av intervjuet også beskrevet vansker i flere relasjoner, noe som også virker til 

å være nært knyttet til redselen hun levde med i oppveksten. Nedenfor beskriver hun sitt 

perspektiv på foreldre, familie og relasjoner:  
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Lyra: Men, du kan jo si sånn at. Jeg. Jeg har ikke så mye respekt for foreldre. Jeg synes 

ideen om å ha en familie er ubehagelig så jeg vil ikke ha noen familie. 

Intervjuer: Ikke din egen en gang heller? 

Lyra: Hvorfor? Jeg skjønner ikke hva den er til. Jeg har, jeg kan få gode venner. Jeg 

tror på en måte at jeg har vært veldig heldig med at jeg har blitt veldig flink til å finne ut hva 

som er greit og ikke greit. Så, vi har begynt å løse ting sånn meg og venner. Også kan vi miste 

kontakt, så går det fint.  

Relasjonelle vansker er noe som også Lyra flere ganger vektlegger i narrativer, og kan ses i 

sammenheng med forhindringsarbeid. Hun formidler i dette narrativet at hun ikke har respekt 

for foreldre, og synes ideen om en familie er ubehagelig. Lyra utfordrer rådende forståelser 

rundt nettopp det å respektere sine foreldre, samt at en familie som oftest anses som en trygg 

ramme i livet. Dette er også en kontrast sammenlikning med de andre informantene. Tidligere 

har hun nevnt at det verste i barndommen hennes ikke var volden, men at hun alltid var redd og 

visste ikke hva det ville si å føle seg trygg. Det kan tenkes at volden og svikten i oppveksten 

har satt dype spor og preger henne også som voksen. En måte å forstå dette, er at 

forhindringsarbeidet fortsetter i den grad at hun unngår alt som har med foreldre og familie å 

gjøre. Redselen volden har ført med seg i Lyras oppvekst, kan ha gjort at hun ikke finner noen 

mening med å ha en familie. For henne har familie ført til vonde følelser, og tanken på å få en 

egen familie som er preget av det samme, kan gjøre det ubehagelig for henne. Det kan ses på 

som en utviklet metakontrakt om mistillit. Lyra går videre til å snakke om at hun heller kan få 

gode venner, og gir et inntrykk av at det er et bedre alternativ enn en familie. Hun sier at hun 

har vært veldig heldig fordi hun har blitt flink til å finne ut hva som er greit og ikke greit i 

relasjon til venner, og at hun og venner har begynt å løse ting. Lyra har tidligere nevnt at hun 

og moren aldri løste problemer, noe som gjorde det utrygt for henne. Nå som hun opplever at 

hun kan løse problemer med venner, kan det hende hun opplever det som en større trygghet enn 

tanken om å ha en familie. 

5.4.2 Opplevelse av egne styrker  

Til nå har det blitt sett nærmere på betydningen av vold i barndommen i form av sårbarheter i 

voksen alder. Flere opplever å ha emosjonelle og relasjonelle vansker. Til tross for at alle 

opplevde ulike sårbarheter, var det også flere av informantene som beskrev seg selv som styrket 

av voldserfaringene i barndommen – at det også har hatt en positiv betydning for dem. Et 

fellestrekk var at disse informantene var svært opptatt av ikke å bli sett på som et offer på grunn 



49 

 

av voldserfaringene sine. Alle hadde ulike eksempler på hvordan de som personer har blitt 

styrket, men det var gjennomgående at de ikke hadde blitt den de er i dag med deres ressurser 

dersom de ikke hadde hatt erfaring med vold i barndommen. Susanne er en av informantene 

som opplevde dette. Man får et inntrykk av at hun forstår seg selv som ressurssterk på grunn av 

voldserfaringene, og at hun ikke hadde vært like sterk uten. Jeg spurte om hva Susanne tenker 

hadde vært annerledes dersom hun ikke hadde opplevd vold i barndommen: 

Susanne: Skal jeg si det første som detter inn i huet mitt da, og det er nesten litt stygt å 

si. Jeg lurer på om jeg kanskje hadde vært litt mer naiv, ikke skjønt ting så lett. Jeg vet ikke. 

Jeg spytter litt på janteloven. For jeg vet jeg er god på ungdommer, jeg er veldig god. Men det 

er noe jeg brenner for, jeg er glad i å jobbe med ungdommer. Jeg tror jeg ser lett inn til de, for 

jeg tror jeg ser noen signaler, som mange andre gjør òg. Men så kan det hende at noen overser 

noen av de signalene. Spesielt de guttene som sliter med sinne. [ ].  

Susanne: Jeg er nok ganske sensitiv på noen områder. Kanskje jeg kan sanse ting på 

noen områder, fortere enn andre. Det tenker jeg. 

I dette narrativet vektlegger Susanne hennes personlige egenskaper som styrket av volden i 

barndommen. I løpet av intervjuet har også Susanne formidlet at årsaken til at faren utsatte 

henne for vold, var at han selv ble utsatt for vold i barndommen og at han var ung når han fikk 

barn. Det virker som Susanne med dette har funnet en mening med volden hun ble utsatt for, 

og samtidig opplever at det har ført til at hun har fått en bedre forståelse av andre mennesker. 

Det kan være dette hun mener med at hun ikke er naiv og skjønner ting lettere – at hun har en 

erfaring hun kan bruke for å skjønne og forstå andre på en bedre måte. Susanne snakker videre 

om at hun er god med ungdommer, spesielt gutter som sliter med sinne. Susanne har i løpet av 

intervjuet også fortalt om at hun har slitt mye med sinne i barndommen på grunn av volden, 

noe som kan ha en sammenheng med dette. Susanne virker til å forstå seg i dette narrativet som 

kanskje noe mer kompetent enn andre som ikke har de voldserfaringene i barndommen som 

hun har hatt. Det viktigste Susanne vektlegger i narrativet, er at hun finner egne negative 

barndomsopplevelser som nyttige i den jobben hun har, og ser hvor erfaringene hennes passer 

inn og mestrer jobben sin.  

Susanne beskriver også at hun sanser ting på noen områder raskere enn andre, men dette er 

knyttet til en annen kontekst. Hun har like før dette utsagnet fortalt at hun ved en anledning som 

voksen ble voldtatt, og videre om hvordan hun i jobbsammenheng så tegn hos en person som 

viste seg å være en overgriper. Dette kan være ett eksempel til på at Susanne får fram hvordan 
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hun på bakgrunn av sine negative livsopplevelser anvender erfaringene konstruktivt. En måte å 

forstå hvordan Susanne sanser og ser signaler hos de hun jobber med, er at hun tar i bruk 

strategier som hun utviklet i barndommen. Som barn var Susanne svært sensitiv på farens 

signaler og rettet oppmerksomheten mot hans behov. Som voksen kan det hende at sensitivitet 

hennes er såpass utviklet at hun fremdeles er spesielt oppmerksom på andre. Susanne virker til 

å forstå seg selv som en oppegående og ressurssterk person, og kanskje noe evnerikere enn de 

som kanskje ikke har lignende barndomsopplevelser. Hun fremstår med tro på egen mestring 

og tiltro til sin personlige styrke. Susanne har også i løpet av intervjuet sagt noe om at hun ikke 

hadde vært den personen hun er i dag, da volden har vært med på å forme henne. Det virker 

som om Susanne finner en mening med volden hun har opplevd, og på et vis verdsetter den 

erfaringen hun har. Hun kunne valgt å se på seg selv som et offer og svekket av erfaringene, 

men tvert imot fremstår hun som styrket av det. Også Anna var opptatt av det å ikke bli sett på 

som et offer. Hun ønsket spesielt å få fram at det ikke var en selvfølgelighet å bli syk som 

voksen på grunn av voldserfaringer i barndommen. I narrativet under, beskriver Anna noen 

personlige egenskaper som kan forstås som en styrke:  

Anna:  Men ikke er jeg spesielt lei meg, men jeg er veldig glad person. Mye energi, kan 

finne det lille ekstra. Synes det koster litt lite krefter det. Jeg vet hva som koster krefter. Hvis 

jeg må hente noen krefter så vet jeg alltid at livet farer en godt med. Hvis man bare har evne 

til å stå i stormen, og kanskje danse litt i den òg.  

At Anna beskriver at hun ikke er spesielt lei seg som person, kan henge sammen med at hun 

tidligere har formidlet at hun ikke føler seg som et offer og «skadet» til tross voldserfaringene. 

Hun utfordrer da normative forståelser om at mishandlede barn ofte skjevutvikles og blir syke 

som voksne. Anna forstår heller seg selv som en veldig glad person som har mye energi og kan 

finne «det lille ekstra» til tross for voldserfaringene. Hun virker ikke til å forstå seg selv på lik 

måte som Susanne, at hun opplever seg mer ressurssterk enn andre, men kanskje mer at hun har 

ressurser i seg selv på lik linje som andre uten voldserfaringer. Det kan tenkes at det koster lite 

krefter å finne det lille ekstra for henne, da hun vet hva som koster krefter ut fra volden i 

oppveksten – at hun vet hva vonde og krevende opplevelser betyr. Dersom hun må hente noen 

krefter vet hun alltid «at livet farer en godt med hvis hun bare står i stormen», noe som implisitt 

kan bety at det vil gå bra og at man vil komme seirende ut av det hvis man har evnen til å stå 

igjennom det vonde. Måten Anna snakker om motgang på og tanker om håndteringer, kan bidra 

til en subjektivitet gjør henne motstandsdyktig. Med å tåle motgang skaper Anna en 
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selvforståelse hvor hun har tro på egen mestring, samt tillit til sin egen drivkraft som vil ta 

henne gjennom eventuelt fremtidige vonde livsopplevelser. Å inneha en positiv tilnærming til 

livet – på godt og vondt, kan åpne Annas mulighet til å ha et godt liv. Når man ser på det slik, 

kan det hende hun forstår seg selv som styrket av voldserfaringene. 

Oppsummering  

I denne delen har det blitt sett nærmere på hvilken mening og betydning informantene opplever 

at voldserfaringene har hatt for dem i voksen alder. De har alle formidlet hvordan volden i 

oppveksten har preget dem som voksne, hvilken mening de tilskriver voldserfaringene, samt 

hvordan det har virket inn på deres selvforståelse. De sårbarhetene informantene opplever som 

voksen, kan forstås som noe som har utviklet seg gjennom barndommen, ungdomsalderen og 

voksenalderen. Volden har inngått i denne subjektiveringsprosessen, og kan ha hatt betydning 

for de personene de nå opplever at de er. Man kan også se det slik at strategier fra barndommen 

fortsetter som voksne – at de fremdeles forsøker å forhindre vonde følelser og normaliserer. 

Dette kan igjen påvirke dem emosjonelt, og relasjonelt. Volden har også inngått i 

subjektiveringsprosessen for de som opplever at volden i tillegg har hatt en betydning i positiv 

forstand. Blant annet forstår Susanne seg selv som styrket av en barndom med vold, og ville 

ikke vært foruten. Anna framstår i sitt narrativ som motstandsdyktig og har tro på egen mestring 

ved eventuelle vonde livsopplevelser i framtiden. Det kan tenkes at informantene har tatt med 

seg voldserfaringene i barndommen inn i voksen alder og videre lagt rammen for livene deres 

som voksne. 
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6 Diskusjon 

I dette kapittelet vil funnene fra analysen diskuteres i lys av oppgavens problemstilling og 

kunnskapen som foreligger på dette fagfeltet (se kapittel 2). Det er særlig to hovedtema som 

har blitt løftet fram av informantene: at håndtering av vold er et kontinuum og ikke 

nødvendigvis knyttet til enkelte episoder, og at betydningen av voldserfaringene i oppveksten 

er kompleks med tanke på at det både kan føre til sårbarheter og styrker i voksen alder. I det 

første hovedtemaet, håndtering av vold i oppveksten, vil begrepene forhindringsarbeid, 

emosjonsarbeid og normaliseringsarbeid blir diskutert. I det andre hovedtemaet, voldens 

betydning i voksenlivet, diskuteres kompleksiteten av sårbarheter og styrker. 

6.1 Håndtering av vold i oppveksten 

6.1.1 Forhindringsarbeid 

Forhindringsarbeid handler om strategiene informantene hadde i løpet av oppveksten for å 

hindre voldsutøvelse. For mange av informantene framkom det gjennom narrativer at det å 

forhindre vold i oppveksten ble en del av hverdagen og en måte å håndtere volden på. Dette ble 

en stadig bekymring, noe som gjorde dem årvåkne og sensitive for signaler som kunne være et 

forvarsel og indikere vold. Dette er noe alle informantene nevnte i sine beskrivelser, og kan 

stemme overens med det som beskrives som alarmberedskap av Stensland (2015). Når man 

opplever at noe er farlig, blir kroppen satt i stand til å møte det farlige. Uro, årvåkenheten, 

ekstrem redsel og hjelpeløsheten (Stensland, 2015), noe som også framkommer av 

informantenes narrativer. Informantene kan ha utviklet en varhet overfor voldsutøveren, og 

brukte strategier for å forhindre en voldsepisode. For noen ble det å forhindre vold et 

kontinuerlig arbeid, mens andre startet arbeidet når de opplevde en risiko for en voldsepisode. 

For eksempel framkom det at Christoffer og Susanne avveide ulike måter å forhindre vold. Når 

Christoffer opplevde at faren var sint, forsøkte han både å være usynlig og stille, og satt på 

musikken faren likte, hentet kaffe og vann. Dette kan se ut som å være i samsvar med Øverlien 

(2012) sin studie og hennes begrep «å dempe» som strategi når barna merket at vold kunne skje. 

Det viste seg at barna i studien forsøkte ulike strategier for å dempe faren ut fra hva som var 

mest virksomt i de ulike situasjonene. Dette kan være et likhetstrekk til noen av informantene i 

denne undersøkelsen. Når det kommer til det kontinuerlige forhindringsarbeidet, beskrev 
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Carina hvordan familien omorganiserte seg i stuen når faren kom slik at hans stol skulle bli 

ledig. Dette var en måte å forhindre at vold skulle skje uten at faren hadde gitt signaler som 

kunne tyde på vold. Dette kan ligne på det Øverlien (2012) beskriver som «forebygging», at 

barna tok i bruk strategier for å forebygge vold uten at signaler for vold var til stede.  

6.1.2 Emosjonsarbeid 

Informantene beskrev mange vanskelige følelser knyttet til det å bli utsatt for vold – både når 

volden var rettet mot dem selv og når volden var mellom familiemedlemmer. Emosjonsarbeid 

handler om informantenes bruk av følelsesuttrykk som strategier for å stoppe eller dempe 

volden de ble utsatt for mens volden pågikk. Susanne forsøkte å smile, mens Christoffer og 

flere forsøkte ikke å lage lyd når de ble utsatt for vold. Carina gikk imellom voldsutøveren og 

søsteren ves bruk av hyl og skrik, og hun gikk også imellom fysisk. Per beskrev det som helt 

utenkelig å forsøke å gjøre noe som helst da han og søsknene bare var redde.  

I motsetning til Edleson et al. (2003) sin studie hvor det viste seg at 25 % av barna ringte etter 

hjelp når moren deres ble utsatt for vold, var det ingen av informantene i min undersøkelse som 

kontaktet andre under voldsepisoder. Verken når volden var rettet mot dem selv eller andre i 

familien. Det kan være mange grunner til det. For eksempel fortalte Per at alle visste jo at faren 

hans ikke var helt god, og kunne være hardhendt med familien sin. Det ville kanskje da ikke ha 

noen hensikt å kontakte noen, de visste allerede om det. Per er også den eldste av informantene. 

Samfunnet har nok endret seg mye siden han var barn, og vold i oppdragerøyemed var mer 

vanlig. Samtidig kontaktet heller ikke de yngre informantene hjelp under voldsepisodene. Det 

kan virke som om det var noe de aller fleste informantene bare visste, man forteller ikke om 

volden. Det kan hende at det var frykt for konsekvensene, eller kanskje bare noe de ubevisst 

hadde blitt opplært til. Dette kan være et eksempel på det som Hundeide (2003) kaller for 

kontrakter – at det ble etablert som noe man bare ikke gjør i løpet av oppveksten uten at det var 

uttalt. Edleson et al. (2003) sin studie viste at 25 % av barna også grep inn dersom volden var 

av mer alvorlig karakter eller at barnet ikke hadde en biologisk relasjon til voldsutøveren. I 

forhold til denne undersøkelsen er det noen likhetstrekk. Carina grep inn fysisk når søsteren 

hennes ble utsatt for grov og alvorlig vold. Ulikheten er at Carina hadde et biologisk bånd til 

utøveren da det var faren hennes. Øverlien (2012) fant at barna ikke grep inn når volden ble 

alvorlig, og det stemmer ikke helt overens med det Carina beskrev. Det stemmer mer med Pers 

bekrivelse av at det var helt utenkelig å gjøre noe når han så faren utøvde såpass grov vold mot 
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moren. Det framkom ingen klarhet i om dette var en bevisst handling fordi det kunne gjøre 

situasjonen verre, eller om han kanskje ble lamslått av redsel. 

6.1.3 Normaliseringsarbeid 

Normaliseringsarbeid handler om strategiene informantene hadde for å forsøke å få 

hjemmesituasjonen normalisert eller holde det normalt etter en voldsepisode. Sebastian og 

familien latet som ingenting etter voldsepisoder. Christoffer opplevde at faren forsøkte å gjøre 

det godt igjen med å gi gaver eller gjøre noe hyggelig sammen, noe Christoffer aksepterte og 

de la volden bak seg. Til felles virker det som om dette var en måte å håndtere etterspillene av 

volden, at de forsøkte å komme raskt tilbake til den normale hverdagen. I likhet med Øverlien 

(2012) sin studie, legges det også der vekt på at volden ikke var over i hjemmet selv om 

voldsepisoden mellom moren og faren/stefaren var over. Mange av barna trøstet og støttet 

moren, og noen av barna hadde tanker om å ta hevn på voldsutøveren. Carinas beskrivelser i 

denne undersøkelsen kan være et eksempel på hvordan normaliseringsarbeidet var hverdagen 

og det normale. Volden strekker seg da langt utover tiden som var like etter en voldshendelse, 

som Øverlien beskriver. For Carina og for flere av informanter, kan det virke som en evig 

runddans hvor normaliseringsarbeidet gikk i ett med eller ble avløst av forhindringsarbeidet, 

samt emosjonsarbeidet som inngikk i alle ledd. Normaliseringsarbeid og forhindringsarbeid kan 

også anses å gli inn i hverandre og være to sider av samme sak. Når informantene som barn og 

familiene deres stadig jobbet for å forhindre vold, kan det samtidig være en jobb for å holde det 

normalt hjemme. 

6.1.4 Oppsummering 

Analysene av intervjuene viser at informantenes håndtering av vold i oppveksten ikke 

nødvendigvis var bundet til de ulike tidsfasene: før, under og etter vold. Både varheten for vold, 

forhindringsarbeidet, emosjonsarbeidet og normaliseringsarbeidet blir en del av hverdagen 

langt utover selve voldsepisodene. Som jeg har vist i analysene var det å forhindre vold, enten 

rettet mot informanten selv eller familiemedlemmer, noe som pågikk store deler av tiden. Det 

å forsøke å normalisere hverdagen etter at det er utøvd vold kan være en annen side av 

forhindringsarbeidet. Ved at informantene kontinuerlig forsøkte å forhindre vold, kan det 

samtidig være et forsøk på å holde det «normalt» hjemme. Arbeidet med å håndtere og regulere 

emosjoner knyttet til volden, fremtrer også som vedvarende i alle tidsfaser av vold. Dette kan 
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vise at varheten, forhindringsarbeidet, emosjonsarbeidet og normaliseringsarbeidet er 

vedvarende og kan bli en del av informantenes utviklingsprosess i løpet av oppveksten. 

I likhet med det Øverlien (2012) kaller voldsveldet, kan det synes som om volden gjennomsyrer 

hverdagen og setter sitt preg på relasjoner. For informantene i denne oppgaven, påvirket det og 

ble vevd inn i en rekke valg og handlinger fra morgen til kveld. Alt fra ikke å spise opp 

syltetøyet i tilfelle faren skulle få lyst på det, eller dusje i så varmt vann at merkene på ryggen 

ikke skulle synes. Tilsynelatende kan hverdagen se udramatisk ut fra utsiden, men innenfor 

hjemmet kan de voldsutsatte gå på tå hev og legge til rette for at alt skal holdes normalt. Selv 

om volden kanskje forekommer sjelden, er den taust til stede og legger rammene for hverdagen 

og oppveksten. Hver familie har hver sin måte å håndtere volden på, og alle har hver sin måte 

å handle og forstå volden de utsettes for. I samspill med hverandre kan det tenkes at de utvikler 

egne kontrakter og metakontrakter i familiene. Det framkommer at det er noen felles mønstre 

på tvers av informantene for hvordan å håndtere volden på, kalt forhindringsarbeid, 

emosjonsarbeid og normaliseringsarbeid. 

6.2 Voldens betydning for voksenlivet 

I intervjuene beskrev informantene hvilken betydning voldserfaringene har hatt for dem som 

voksne, på godt og vondt. Flere av informantene beskrev distanse til egne følelser, til nære 

relasjoner og til etablering av eget familieliv. På den andre siden beskriver mange å ha blitt 

sterkere på grunn av voldserfaringene.  

Det kan virke som informantene i denne undersøkelsen har satt egne behov til side for 

voldsutøverens behov. Dette ved at de stadig var sensitive og vare overfor voldsutøveren, og 

forsøkte ulike strategier både før, under, etter og mellom voldsepsiodene for å tilfredsstille 

voldsutøveren. En forståelse av dette er at informantene har utviklet en distanse til egne følelser, 

nære relasjoner og familielivet i voksen alder. Dette kan ha paralleller til ACE-studien, at det 

er sammenheng mellom negative livsopplevelser i barndommen og atferdsproblemer, 

emosjonelle og relasjonelle vansker som voksne (Dube et al., 2001). For eksempel forsøker 

Sebastian fremdeles å rette andres sinne mot seg selv for å unngå konflikter mellom andre, noe 

han gjorde for å forhindre vold mot søsknene sine i barndommen. Som voksen oppnår Sebastian 

at andre heller blir sinte på han enn hverandre. Hans egne behov blir på denne måten 

underprioritert andres, og det kan tenkes at det påvirke han relasjonelt. Han beskriver også 
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hvordan andres humør påvirker han i stor grad som voksen, noe som han formidler henger 

sammen med voldserfaringene i oppveksten. Det kan tyde på emosjonelle vansker på grunn av 

varheten for andre. Ifølge Stensland (2015) og Thoresen et al. (2014) kan barn og unge få 

forstyrrelser knyttet til manglende tillit til egne følelser og vurderinger, noe som vanskeliggjør 

det å tolke og formidle egne og andres psykososiale behov, følelser og tanker. Det kan være 

noen likhetstrekk til Sebastian som ung voksen, men ikke nødvendigvis en direkte forklaring 

for hvorfor han handler som han gjør i visse settinger. For Lyra har voldsoppevelsene gjort 

såpass inntrykk at hun som voksen ikke ønsker sin egen familie. Gjennom narrativene 

symboliserer tanken på en familie som utrygt og uforutsigbart for henne. Dette kan si noe om 

at volden har rokket ved den normative forståelsen av at familie for de fleste er det motsatte.  

Det framkom av den norske omfangsstudien av Thoresen & Hjemdal (2014) at det er 

sammenheng mellom vold i barndommen og traumereaksjoner, angst og depresjon i voksen 

alder. Det er derimot ingen av informantene i denne undersøkelsen som formidlet at de slet med 

traumereaksjoner eller PTSD, til tross for at alle har opplevd gjentakende traumatiske hendelser 

i løpet av oppveksten. Polyviktimisering – at voldsutsatte barn har en forhøyet risiko for å bli 

utsatt for vold/overgrep på et senere tidspunkt (Thoresen & Myhre, 2016), er det også flere av 

informantene i denne undersøkelsen som har blitt utsatt for. Både vold og seksuelle overgrep. 

Flere av informantene har hatt vansker med selvmordsforsøk, alkohol- og rusmisbruk tidligere. 

Det kan tenkes at det henger sammen med ACE-studiens funn knyttet til en sammenheng 

mellom negative barndomsopplevelser og selvmord, alkoholisme og rusmiddelmisbruk (Dube 

et al., 2001).  

Som vist i analysen av intervjuene, beskriver flere av informantene at voldserfaringene i 

oppveksten har hatt en positiv betydning i voksen alder. Susanne er en av de som opplevde at 

hun kom styrket ut av en barndom med vold. Slik det formidles kan det virke som om 

erfaringene kan brukes for bedre å forstå mennesker hun jobber med, spesielt de som kan ha 

hatt lik oppvekst som henne selv. Dette kan ha paralleller til forskning knyttet til posttraumatisk 

vekst, at man etter en traumatisk hendelse opplever en positiv endring (Tedeschi & Calhoun, 

2004). Susanne har vært utsatt for vold flere ganger, noe som kan være traumatiserende. Av de 

tre mest kjente formene for posttraumatisk vekst, kan det virke som likhetstrekk til at Susanne 

har fått en større tiltro på seg selv og egen mestring. Som grunnleggerne av begrepet 

«posttraumatisk vekst» presiserer, er ikke den positive endringene et resultat av den traumatiske 

hendelsen, men noe som framkommer etter bearbeiding av hendelsen (Hafstad & Glad, 2016). 
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Det kan være viktig å bemerke da det nyanserer bildet at et positivt utfall etter en traumatisk 

hendelse. Det har vært bearbeiding i forkant som i utgangspunktet er det som fører til en positiv 

endring. Susanne har gjennom sine beskrivelser også vært åpen om vanskene hun har hatt 

knyttet til voldserfaringene i barndommen, noe som får fram kompleksiteten. Betydningen av 

volden i barndommen behøver dermed ikke være ensidig negativ eller ensidig positiv. 

Anna formidler gjennom sine narrativer at voldserfaringene i barndommen har gjort at hun har 

tro på egen mestring ved å tåle og stå i eventuelle fremtidige vonde livsopplevelser. Dette kan 

minne om forskning om resiliens, at man innehar en relativ motstand mot miljømessige 

risikofaktorer eller komme gjennom motgang (Rutter, 2006). Hva som har forårsaket dette er 

uvisst. Som nevnt tidligere kan det være knyttet til individets ressurser som god utvikling til 

tross for høy risiko, langvarig kompetanse på tross av stress og/eller å komme seg igjen etter å 

ha blitt utsatt for et traume (Masten et al., 1990). Faktorer som utvikling og kompetanse kjenner 

man ikke særlig til ved Anna. Det man vet er at hun har en god fungering per i dag, og at hun i 

oppveksten hadde et svært tett forhold til sin mor. Det kan knyttes til forskning som sier at 

resiliens kan komme av god tilknytning til en kompetent voksen (Masten, 2007). Som Hughes 

et al. (2001) presiserer, er det mange faktorer både knyttet til individ, familie og samfunnet som 

gjør at en kan utvise resiliens. Sannsynligvis gjeler dette også for Anna og andre som beskriver 

en form for motstandsdyktighet etter å ha opplevd potensielt traumatiserende hendelser som 

vold i barndommen.  

Gjennom analysen framkommer det at informantenes voldserfaringer i oppveksten har hatt både 

positive og negative betydninger for dem som voksne. Informantene har opplevd like og ulike 

sårbarheter og belastninger i voksen alder. Ikke alle, men flere av informantene har også 

beskrevet styrker det har ført til. De som beskriver positive følger av voldsopplevelsene i 

barndommen, beskriver disse i tillegg til negative følger og ikke istedenfor negative følger. Alle 

informantene formidler at de per i dag klarer seg godt til tross for en belastende oppvekst, noe 

som står i kontrast til en utbredt forståelse av at vold i barndommen får konsekvenser for 

fungering som voksen. Dette viser at betydningen av voldserfaringer ikke behøver å være enten 

negative eller positive, men kan ha ulike betydninger i ulike faser i livet.  

Dersom man ser på informantene samlet, kan man ikke se likhetstrekk på form for vold og form 

for sårbarheter og styrker. Psykologisk vold karakteriseres ofte som en mild form for vold, 

likevel er det ingen av de som ble intervjuet som mener at denne formen for vold er mindre 

belastende. Ingen av informantene var opptatte av å betegne vold som mild eller grov, om vold 
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forekom to eller tjue ganger, eller brukte kategorier som «fysisk» eller «psykisk» når beskrev 

volden de opplevde i oppveksten. I stedet understreket alle at volden de var utsatt for var 

skremmende og belastende uansett omfang og hvilken type vold det var.   
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7 Avslutning 

Formålet med denne oppgaven var å få innsikt i og en dypere forståelse av hvordan noen 

kvinner og menn husker at de i oppveksten håndterte volden de ble utsatt for av sine 

omsorgspersoner. Dette i tillegg til betydningen voldserfaringene har hatt for dem i voksen 

alder. En kvalitativ studie som dette forsøker ikke å gi fullstendige svar, men kan gi bredere 

forståelse om hvordan vokse opp med vold og hvordan slike erfaringer får betydning også i 

voksenlivet. Det framkommer at informantene i barndommen hadde flere måter å håndtere 

volden de ble utsatt for. Alle beskriver en form for årvåkenhet, og alle hadde måter de forsøkte 

å forhindre eller stoppe volden på. Voldserfaringene i oppveksten har også hatt en betydning 

for alle informantene som voksne, både i form av sårbarheter og styrker.  

Når man tenker på vold i nære relasjoner, tenker man ofte på de dramatiske situasjonene hvor 

en voksenperson utsetter et barn for fysisk vold eller at et barn ser at moren blir slått av sin far 

eller stefar. Fokuset er ofte på selve voldsepisodene. Jeg startet denne oppgaven med å inndele 

håndtering av vold i tre tidsfaser: før, under og etter. Jeg har nå også blitt bevisst på voldens 

tilstedeværelse mellom voldsepisodene, og hvordan vold gjennomsyrer hverdagen til de utsatte. 

Informantene beskriver hvordan de i rolige perioder forholdt seg til volden ved at de hele tiden 

tenkte og handlet ut fra at vold kunne skje. Vold består altså ikke bare av enkelthendelser som 

er vanskelige og skremmende, men også mye tid mellom hendelsene som kan være like 

vanskelige og skremmende. Å vokse opp med vold innebærer en kontinuerlig frykt til tross for 

at en voldsepisode ikke forekommer eller at signaler om vold ikke er til stede. Oppgaven har 

redegjort for hvordan dette kan prege barn på ulike måter lang inn i voksen alder. 

For meg som fagperson har dette vært en viktig læring. Jeg møter ofte barn og foreldre som har 

vært utsatt for vold, og gjentatte ganger har jeg spurt om hvor mange ganger de har blitt slått 

og når sist episode var. Jeg opplever det som essensielt at vi som jobber med voldsutsatte har 

med oss at vold ikke bare består av episoder. Volden endrer betingelsene for et barn, en familie 

og for oppveksten, og kan være like mye til stede selv om det er år siden sist voldsepsiode.  
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

Informasjonsskriv og forespørsel om deltakelse i 

forskningsprosjekt 
 

Jeg er en student som skal skrive masteroppgave ved Master i Psykososialt arbeid ved Institutt 

for klinisk medisin ved det Medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven vil 

handle om hvordan det er å vokse opp med vold. I den forbindelse ønsker jeg å intervjue 

voksne som ble utsatt for vold fra omsorgsgivere i barndommen om deres erfaringer. 

Prosjektet har tittel «Tilbakeblikk på en barndom med vold: Voksne som ble utsatt for vold av 

omsorgspersoner ser tilbake». I dette informasjonsskrivet vil bakgrunn og formål med studien 

bli nærmere beskrevet. 

 

Bakgrunn og formål 

Forskning fra de siste 20 årene viser at det å vokse opp med vold – både når volden skjer 

mellom foreldre eller rettet mot barn, er en stor påkjenning for barn som kan gi konsekvenser 

på kort og lang sikt. Forskning på vold i nære relasjoner er et relativt nytt forskningsområde, 

og det er stadig behov for mer kunnskap. Kunnskap og kompetanse en forutsetning for at man 

skal kunne finne forebyggende tiltak, avdekke vold, ivareta voldsutsatte og bidra til at 

voldsutøvere får nødvendig hjelp. I tillegg bidrar det til forbedret kvalitet i tjenestene. 

 

Formålet med prosjektet «Tilbakeblikk på en barndom med vold: Voksne som ble utsatt for 

vold av omsorgspersoner ser tilbake» er å få kunnskap om hvordan det er å vokse opp med 

vold og hvordan voksne som erfarte vold fra nær omsorgsperson i barndommen reflekterer 

over hvordan de som barn håndterte det de ble utsatt for. Hvilke konsekvenser mener de det 

har fått for dem og hvilken betydning har erfaringen hatt for dem. Prosjektet kan være 

relevant for profesjonsutøvere og andre som møter barn som vokser opp med vold eller 

voksne utsatt for vold i barndommen. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Mål med prosjektet er å få mer kunnskap om voksnes erindringer knyttet til håndteringer av 

vold i nære relasjoner i barndommen. Dette i tillegg til å frembringe kunnskap om hvordan 

voksne som ble utsatt for vold i nære relasjoner i barndommen opplever at disse erfaringene 

har fått betydning for dem som voksne. Målgruppen er personer over 18 år som i 

barndommen erfarte fysisk eller psykisk vold i nære relasjoner – altså i barnets hjem hvor 

volden enten var rettet mot barnet selv eller mellom foresatte. 

 

Å delta i prosjektet innebærer å la seg intervjue om erfaringer med vold og overgrep i 

barndom og oppvekst. Det er ønskelig at alle intervjuene gjennomføres i løpet av 

september/oktober 2015. Intervjuet vil ta om lag 1 time.  

For de aller fleste som deltar i intervjuundersøkelser som dette, oppleves det som positivt å 

kunne fortelle om sine opplevelser og gjennom det bidra til mer kunnskap til instansene som 

møter utsatte barn og unge. Det gis ingen honorar for deltakelse. 

 

Hva skjer med informasjonen du gir?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil si at all informasjon som kan 

identifisere deg som deltaker (notater, lydbånd) vil bli anonymisert, samt alle opplysninger vil 

bli oppbevart utilgjengelig for andre. Dette i form av låsbart skap og kode på datamaskinen. 
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Prosjektet avsluttes 02.05.2016, da det er datoen for innlevering av masteroppgaven. Alt som 

kan identifisere deg vil slettes/makuleres så snart det ikke er nødvendig lenger, senest når 

oppgaven leveres. Ingen andre enn meg og min veileder, Mona-Iren Hauge (Seksjonsleder og 

forsker ved NKVTS), vil kunne ha tilgang på personopplysninger. Kun anonymisert 

informasjon vil bli benyttet, og det vil ikke være mulig at deltakerne gjenkjennes i 

masteroppgaven.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke til å delta. Det er 

ikke nødvendig å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli 

slettet. Hvis det framkommer opplysninger som potensielt kan gjenkjennes av andre, vil jeg 

kontakte deg for å informere om det og eventuelt spørre om samtykke til å bruke det.  

 

Informasjon om resultatet 

Dersom du ønsker det kan du få tilsendt et eksemplar av masteroppgaven når den er 

ferdigstilt. 

  

Godkjenning 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Vennligst ta kontakt med, Agnete Bersvendsen, tlf. 48002288 eller Mona-Iren Hauge, tlf. 

92017764, ved eventuelle spørsmål knyttet til prosjektet. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 

 

Kontaktetablering 

og informasjon 

 

 

Ca. 5 minutter uformell prat 

 

Fortelle om temaer som vil bli utforsket i intervjuet, samt 

bakgrunnen for mitt ønske om intervju av deltakeren. 

 

 

Innledning 

 

 

Når du nå ser tilbake, hvordan vil du beskrive barndommen og 

oppveksten din? (Familiemedlemmer, gjorde sammen, viktige 

personer) 

 

 

Åpen fortelling om 

opplevelsen av vold 

 

 

 

Når du tenker tilbake på dine erfaringer med vold i barndommen, er 

det en episode som gjorde spesielt inntrykk på deg? 

 

Ytre lag 

- Hvor var du da det hendte? 

- Husker du årstid, når på dagen? 

- Hvem var tilstede? 

 

Midtre lag 

- Hva hendte? 

- Hvem gjorde hva mot hvem? 

- Hva førte til at det hendte? 

- Gjorde du noe? 

- Hva hendte etter? 

- Hva gjorde du i etterkant?  

- Hva tenker du fikk deg til å gjøre det? 

- Hva ønsket du å oppnå? 

 

Indre lag 

- Hvordan opplevde du det? 

- Hva tenkte/følte du? 

- Husker du hvordan kroppen din føltes? 

- Fikk det deg til å gjøre noe? 

 

Var det alltid slik som det du forteller nå? 

- Var det noen ganger det ikke skjedde?  

- Evt. hva tenker du er grunnen til det? 

- Hva var likt/annerledes? 

 

Var det ganger du gjorde noe annerledes? 

- Hva tenker du er grunnen til det? 

- Hva forsøkte du å oppnå med det du gjorde? 
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Forsøkte du å ta hensyn til noen på noen vis? 

- Hvis ja, på hvilken måte? 

- Hva ønsket du å oppnå med det? 

- Andre hensyn du tok? 

 

Hva følte du for mor, far, søsken? 

- Hva tenker du er årsaken til det? 

- Hvordan reagerte de? 

 

Så du tegn som kunne antyde en voldshendelse?  

 

Merket du aggresjonen trappe opp, og at volden snart kan skje?  

 

Gjorde du noe for å forebygge eller dempe?  

- Evt. hva hindrer og muliggjør handling?  

 

Påvirket ditt nærvær voldssituasjonen?  

 

Skulle du ønske du handlet annerledes?  

 

Hadde alle familiemedlemmene egen rolle?  

 

Ble du noen ganger redd for at noen skulle dø? 

 

Var det noen episoder hvor du kun hørte volden? 

- Hvordan var det evt. annerledes? 

 

Hva tenkte/gjorde/følte du? 

 

Hvordan stoppet volden? 

 

Hvorfor tror du utøver gjorde det?  

 

Hendte det at du gjorde noe i etterkant av volden? 

 

 

Kontakt med 

hjelpeinstanser 

 

 

Hvordan hadde du det på skolen?  

- Sosialt og faglig 

- Kontakt med voksne 

- Gikk det ut over skolehverdagen/venner på noen vis? 

 

I løpet av volden du erfarte i barndommen, hendte det at du 

kontaktet noen?  

- Familie, slekt, venner, skole? 

- Hva gjorde at du fortale eller ikke fortalte om det? 

 

Ble volden på noen som helst måte ellers oppdaget av noen? 

- Hva tenker du er årsaken til det? 

- Var det noe du gjorde eller andre? 
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Forsøkte noen å hindre deg? 

- Hvem og hva tenker du er årsaken? 

- Hva gjorde det med deg? 

 

Bør noen ha oppdaget det? 

- Hva som gjør at du tenker det? 

 

Var du i kontakt med bvtj/politi/krisesenter? Hvordan var det?  

 

(Hvis ikke) 

Kjente du til barneverntjenesten? 

- Kunne de ha hjulpet? 

- Hva hadde skjedd om du kontaktet dem? 

 

Politiet, kunne de ha hjulpet?  

- Hva tror du hadde hendt om du kontaktet dem?  

 

 

Innvirkning på 

deltakeren i dag 

 

 

 

 

Tenker du at erfaringer med vold har hatt innvirkning på den 

personen du er og det livet du lever i dag? 

- På hvilken måte? 

- Karaktertrekk? 

 

Har det gjort noe med de utdannings- og jobbvalg du har tatt? 

- På hvilken måte? 

 

Har du noen gang vært i kontakt med noen hjelpeinstanser på 

bakgrunn av de erfaringene du har? 

- Hvilke instanser? 

- På hvilke spesifikke årsaker? 

 

Tror du at du hadde vært annerledes om det ikke hadde hendt? 

- På hvilken måte? 

 

 

Avslutning 

 

 

Er det noe du ønsker å fortelle som jeg ikke har spurt om? 

 

Oppsummering av mulige funn. 

 

Kan jeg kontakte deg igjen ved eventuelle oppfølgingsspørsmål? 

 

Takk for deltakelsen. 

 

 

 


