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Sammendrag  

 

Bakgrunn:  

Depresjon er den psykiske lidelsen det er forsket mest på knyttet opp mot barneomsorg, og i 

mye litteratur går depresjon igjen som en risikofaktor for å utøve fysisk vold mot egne barn. 

Formålet med denne masteroppgaven er å utforske depresjon hos mor, som en risikofaktor for 

fysisk vold mot barn, som både kan forebygges og behandles, som en mulighet for å bringe 

bevissthet rundt arbeidet med å redusere fysisk vold mot barn.   

Metode:  

For å besvare problemstillingen benyttes en systematisk litteraturgjennomgang som en 

empirisk tilnærming. Det ble utført omfattende søk i ulike databaser og funnene ble tolket i 

lys av ett økologisk perspektiv. Gjennomgangen av databasene identifiserte 8 studier som 

oppfylte inklusjonskriteriene for studien.  

Resultater og konklusjon:  

Oppsummering av funnene som har fremkommet i denne litteraturstudien viser at mødres 

depresjon påvirker samspillet med barna, og i noen tilfeller fører til fysisk vold, men at det 

knyttes større usikkerhet til om det er depresjonen i seg selv som er årsaken eller andre 

medvirkende årsaker og faktorer. Funn i studien peker på at det kan handle om faktorer som 

traumer i mødrenes egen barndom, stress, sosial støtte, sosiale attribusjoner, sosial læring, 

samt tilknytning og emosjonsregulering. Hvilke mødre og hvilke barn det gjelder er avhengig 

av konteksten rundt familien. Mødrene som utsetter barna for fysisk vold har ofte i ett livsløp 

opplevd en rekke kumulative traumer som er en medvirkende årsak til volden.  

Det tyder ikke på en lineær sammenheng mellom depresjon og fysisk vold, og i klinisk 

praksis er det viktig å ikke se på depresjon som en isolert variabel for å forstå fenomenet. Det 

er sirkulært og alle faktorer og kontekster i livet, gjensidig påvirker hverandre.  
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Abstract  

Background:  

Depression is the mental health disorder who is most researched on related to childcare, and 

in much literature depression is known as a risk factor for physical violence against own 

children.  

The aim of this master thesis is to explore depression in mothers as an risk factor for physical 

violence against own children, who both can be prevented and treated, as an opportunity to 

raise awareness around different areas that need to be considered when working to reduce 

physical violence against children.  

Method:  

To understand the relationship between depression in mothers and physical violence against 

own children, this study use a systematic literature review as an empirical approach. I took 

extensive searches in various databases and the findings were interpreted in light of an 

ecological perspective. The review of databases identified 8 studies that fulfilled the inclusion 

criteria for the study.  

Results and conclusion:  

The summary of findings who has emerged in this literature study shows that depression in 

mothers affects the interaction between the child and the mother, and sometimes leads to 

physical violence, but there is greater uncertainty about whether it’s the depression itself that 

causes violence or if tis other contributing causes and factors.  

Findings in the study indicate that factors as traumas in the childhood of mothers, stress, 

social support, social attributions and social learning, emotion regulation and interaction 

between mother and child may affect the reason that depression is an risk factor for physical 

violence against children.  

Which mother and child this applies depends on the context around the family and the results 

do not indicate a linear relationship between depression in mothers and physical violence 

against children, and in clinical practice, it is important to not looking at depression as an 
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isolated variable for understanding the phenomenon. It is circular and all factors and context 

in life, mutually affect each other.  
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1 Introduksjon  

1.1 Innledning 

 

Alle barn har rett til å vokse opp uten vold og overgrep, noe som er nedfelt i en rekke 

konvensjoner og i lovgivningen i Norge. Barn skal ha trygge liv, de skal bli sett og barnets 

beste skal være gjeldende. Hjemmet skal være et sted hvor barn blir møtt med kjærlighet, 

omsorg og danne grunnlaget for en positiv utvikling videre i livet. Når det gjelder barn som 

utsettes for vold, er dette ett tema som vekker sterke følelser hos veldig mange.  

Fysisk vold mot barn er et alvorlig samfunnsproblem med store konsekvenser og 

omkostninger for barna og familien som er involverte og samfunnet. Det er allment akseptert 

at vold tidlig i livet kan få store konsekvenser for de barna som rammes og det påvirker både 

barnets fysiske, psykiske og sosiale selv (Dyb & Stensland, 2016, s. 57). Det finnes ikke en 

enkel risikofaktor for hvorfor noen utsetter barna sine for fysisk vold, man må se det i 

sammenheng med barnet selv, foreldrene og miljøet rundt, i en kontekst for hvert enkelt barn 

(Benoit, Coolbear & Crawford, 2008, s. 2). 

 

1.2 Kunnskapsfeltet 

 

De siste årene har det vært et økende fokus på vold mot barn og de alvorlige konsekvensene 

dette kan ha for barnet selv og samfunnet vårt (Mevik, Lillevik & Edvardsen, 2016, s. 13-14). 

Barna har fått bedre rettssikkerhet gjennom flere endringer i barnevernlov, barnelov og 

straffelov og i 2014 fikk Norges grunnlov en bestemmelse som handlet om barns selvstendige 

rettigheter, den gir det norske rettssamfunnet høyeste vern om hensynet til barnets beste.  

I barnekonvensjonens artikkel 19, står det at alle barn skal vernes og beskyttes mot alle 

tenkelige former for overgrep og vold, begått av foreldre eller andre som har omsorgen for 

barnet (Høstmælingen, Kjørholt & Sandberg, 2016, s. 389-390).  
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I følge verdens helseorganisasjon WHO er det estimert at omtrent 31 000 dødsfall i 2002 er 

knyttet til mord blant barn under 15 år i verden. Det er grunn til å tro at det kan være flere da 

ikke alle land registrerer dødsfall som skjer grunnet omsorgssvikt. Mye tyder på at sped- og 

småbarn har dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for vold og omsorgssvikt enn eldre barn, som 

følge av sped- og småbarnas avhengighet til omsorgspersoner, sårbarhet og sosial usynlighet 

(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002).  Selv om mange dør, utgjør dette bare en liten 

brøkdel av alle de barna som blir utsatt for fysisk vold av sine omsorgspersoner. Derfor blir 

omfanget mye større når en tenker på alle som blir utsatt for fysisk vold, men som ikke dør av 

det.  

Alvorlig fysisk mishandling rammer sped- og småbarn spesielt hardt og flesteparten av 

dødsfall som følge av barnemishandling i Norge, skjer blant de minste barna (Stray-Pedersen 

& Rognum, 2016). Det er vanskelig å oppdage vold mot spedbarn og når det gjelder omfanget 

av vold mot de aller minste barna er det trolig store mørketall. Spør man eldre barn hva de har 

opplevde, vil de ikke huske hva de ble utsatt for som sped- og småbarn. Derfor er denne 

volden langt vanskeligere å tallfeste retrospektivt, enn vold mot større barn.  

Men vold mot spedbarn forekommer. I artikkel «Dette er historien om hva som skal til for å 

avdekke spedbarns vold og få foreldrene stilt for retten» av Letvik & Skogstrøm (2016) 

opplyser professor Torleiv Ole Rognum ved Avdeling for rettsmedisinske undersøkelser av 

barn ved Folkehelseinstituttet, at hvert år dør åtte til ti barn i Norge som følge av 

omsorgssvikt, mishandling og drap. De aller fleste blir drept eller mishandlet av sine 

nærmeste omsorgspersoner. I tillegg får rundt ti spedbarn hvert år livsfarlige skader som følge 

av mishandling i hjemmet. Noen er invalidisert for resten av livet. Den vanligste skademåten 

er såkalt filleristing (Shaken baby syndrom).  

Hodeskader som er påført sped- og småbarn kan gi alvorlig hjerneskade som igjen kan føre til 

varig og alvorlig funksjonssvikt. De andre fysiske skadene vil oftest leges. Selv om de andre 

fysiske skadene ofte vil leges, kan mishandlingen gi vedvarende konsekvenser for barna både 

nevrologisk, kognitivt, emosjonelt og psykisk. Barn som har opplevd fysisk vold har også 

høyere risiko for selvmord, selvskading, alkohol- og rusmisbruk. De vil også oftere oppleve 

sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker, aggresjonsproblemer og angst. Dette 

påvirker også hvordan de fungerer i voksen alder, som igjen kan føre til nedsatt omsorgsevne 

for egne barn (Myhre, Lindboe & Dyb, 2010).  
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Det kan diskuteres om forekomsten av barnemishandling har økt de siste tiårene eller om 

samfunnet er bedre rustet til å avdekke volden. I 2004 ble 342 tilfeller av mulig vold mot barn 

under 12 år meldt til politiet, mens tallet i 2013 var steget til 1700 tilfeller og i 2015 over 

2000. I 2015 utgjorde voldssaker omtrent 40% av de 52906 meldingene barneverntjenesten 

mottok dette året (Stray- Pedersen & Rognum, 2016, s.336-337). 294 av disse omhandlet 

bekymring for fysisk mishandling mot barn under 2 år.  

Kruse og Bergmann (2014) skriver at det finnes flere omfangsstudier som viser at mødre står 

for en stor andel av vold mot sine barn, men at dette har blitt viet mindre oppmerksomhet i 

forskning, både nasjonalt og internasjonalt, enn menn som utøver vold. Det finnes flere 

studier som støtter forekomsten av volden mot barn, men få studier som kan si noe om 

hvordan volden skjedde og konteksten den ble utøvd i, og hvordan de involverte selv 

opplevde volden, både offer og utøver.  

Mossige og Stefansen (2007) foretok en kartlegging av hvilken erfaring norske ungdommer 

hadde med voldsbruk fra foreldre i oppveksten. Studien viser at selv om de fleste norske 

ungdommer ikke har en slik erfaring, svarer 26 prosent at de har opplevd en form for fysisk 

vold eller krenkelser fra en av sine foreldre, mens syv prosent svarte at de hadde opplevd dette 

fra begge foreldrene. Tjue prosent av de spurte opplevde å bli utsatt for minst en type vold fra 

sin mor. I denne studien fant forskerne en tydelig sammenheng mellom dårlige levekår, sosial 

marginalisering og dårlig økonomi med risiko for å bli utsatt for vold av egne foreldre. I en 

oppfølgingsstudie (2016), viser det seg at antallet barn som utsettes for mild vold fra 

foreldrene har gått ned, men antallet som opplever alvorlig vold, ikke har hatt samme 

nedgangen.  

I en annen stor omfangsstudie av Thoresen og Hjemdal (2014) finner de at 28 prosent kvinner 

og 33 prosent menn har opplevd mindre alvorlig fysisk vold i oppveksten, av disse ble 35 

prosent av tilfellene begått av mor og i 17 prosent av tilfellene fra både mor og far. Når det 

gjelder alvorlig vold var forekomsten seks prosent og av disse oppgav 26 prosent at mor var 

utøver og i 22 prosent, at begge foreldrene hadde utøvd alvorlig vold.   

Det finnes mye forskning på å forsøke å identifisere risikofaktorer for fysisk vold mot barn, 

som inkluderer faktorer hos foreldrene, hos barna og miljøet rundt familien. Målet med 

forskningen er at familier med høy risiko, skal bli identifisert tidligere og at det kan bli satt 

inn hjelp før den fysiske volden utvikler seg. En risikofaktor som ofte går igjen, er depresjon 
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hos mødre, men det har vært manglende forskning på effekten depresjonen har på fysisk vold 

(Fischer, 2017).  

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse blant mødre med barn, det er estimert at en av 10 barn 

lever med en mor som har depressiv symptomer (Ertel, Rich-Edwards, & Koenen, 2011).  

Depresjon påvirker ikke bare mødrene selv, men barna og mødrenes omsorgskompetanse og 

foreldreferdigheter. Å vokse opp med en deprimert mor kan ha alvorlige konsekvenser for 

mange barn og de har en forhøyet risiko for en rekke vansker når det gjelder deres utvikling 

(Lovejoy, Graczyk, O`Hare & Neuman, 2000). 

Depresjon hos omsorgspersoner gir en økt fare for både omsorgssvikt, mishandling av og vold 

mot barn (WHO, 2006).  Kvinner har ca. 40% risiko for å bli rammet av en depresjon i løpet 

av livet, denne risikoen er dobbelt så stor hos kvinner som hos menn. Depresjon rammer folk i 

alle aldre, i alle sosiale lag og er langt hyppigere enn hva man tror (Kringlen, 2011, s.9).  

 

1.3 Formålet med studien 

 

Formålet med denne masteroppgaven er å utforske en risikofaktor for fysisk vold mot barn, 

depresjon hos mor, som både kan forebygges og behandles, som en mulighet for å bringe 

bevissthet rundt arbeidet med å redusere fysisk vold mot barn.  De senere årene har det vært 

økt fokus på å avdekke vold og overgrep mot barn (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2014). I en opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) 

tydeliggjøres det at offentlige instanser har et selvstendig ansvar for å bekjempe og avdekke 

vold og overgrep mot barn og at dette arbeidet skal samordnes på tvers av tjenester og etater. 

Hver enkelt kommune er også oppfordret til å utarbeide egne kommunale handlingsplaner på 

dette området. Planen har som mål å fremme tverrfaglig samarbeid og sikre ett helhetlig 

tilbud til alle som er utsatt for vold eller overgrep.  

Mødres vold mot egne barn er et felt det er lite forsket på i Norge og de som jobber med disse 

barna og mødrene trenger mer kunnskap for å kunne møte problematikken på en god måte.  
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Flere studier viser at det er god grunn til å anta at det er særlig skadelig for barn å bli utsatt for 

vold fra nære omsorgspersoner, og særlig fra mor eller far. Mye forskning har også funnet at 

vold utført at mødre, sammenlignet med fedre, er mer skadelig fordi mødre ofte er hoved 

omsorgsgiveren og oftere er identifisert som den barna henvender seg til for emosjonell støtte 

(Peltonen, Ellonen, Pösö, & Lucas, 2014).  

Når jeg har gått igjennom relevant litteratur før selve datainnsamlingen, for å sette meg inn i 

temaområdet finner jeg mange studier som har vist til at det er en sammenheng mellom 

depresjon hos mødre og fysisk vold mot barn. Når jeg har søkt i de mest relevante databasene, 

med ulike søkeord, kan jeg ikke finne en samlet oversikt som kan gi en mer helhetlig 

forståelse for akkurat denne problemstilling og det ser derfor ut som om det ikke tidligere er 

gjort en litteraturstudie med denne problemstillingen og formål.  

 

1.4 Problemstilling 

 

Etter snart 11 år som saksbehandler i barneverntjenesten har jeg møtt mange barn som utsettes 

for fysisk vold og voldsutsatte barn er ett tema jeg helt siden grunnutdanningen min har hatt 

interesse for. Det at fysisk vold mot barn kan føre til store konsekvenser både på kort og lang 

sikt, samt hvor vanskelig det til tider kan være å avdekke vold mot barna gjør at jeg ønsker å 

fokusere på hvordan man kan forebygge og avdekke volden. De siste årene har deprimerte 

mødre med barn fått mer fokus enn tidligere. Mange av de kvinnene jeg har møtt, har blitt 

diagnostisert med depresjon eller hatt depressive symptomer. Kvinnene fremstår i møte som 

avflatet, tilbaketrukne og labile og når det blir avdekket at de har utsatt barna sine for vold, 

har jeg undret meg over hvordan vi som jobber med disse familien kunne forutsett eller 

forstått dette. Jeg ønsket å skrive en oppgave som kunne sette fokus på hvordan depresjon er 

en risikofaktor for å utøve fysisk vold mot barna sine, og finne frem til kunnskap som kan 

være nyttig for fagpersoner som jobber med barn og deres mødre.  

Problemstillingen for min masteroppgave er derfor følgende:  

- Hvilke faktorer spiller inn når depresjon hos mor blir en risikofaktor for å utøve 

fysisk vold mot egne barn? 
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1.5 Forskningsspørsmål og hypoteser 

 

For å besvare problemstillingen, har jeg valgt en litteraturstudie med fokus på gjennomgang 

av internasjonale studier som belyser relasjonen mellom depresjon og fysisk vold. Jeg har 

også valgt å belyse depresjon og vold i en økologisk sammenheng.  

Etter en gjennomgang av relevant litteratur på feltet før datainnsamlingen, laget jeg meg noen 

hypoteser på hvorfor det er en sammenheng mellom fysisk vold og depresjon hos mødrene:  

H 1: Det er ikke bare depresjonen som isolert sett er årsakene til at mødrene utøver 

fysisk vold mot sine barn, men det er mange konfunderende faktorer i konteksten til 

familien som er med på å påvirke at mødrene utsetter barna sine for fysisk vold.  

H 2: Mødre med depresjon kan ha lite overskudd til å støtte barnet emosjonelt og ha 

liten evne til mentalisering. Dette kan ha konsekvenser som kan føre til blant annet  

lavere toleranseterskel for barnets utforskning og mer fysisk grensesetting, som kan 

utvikles til vold.   

Bakgrunn for disse hypotesene er tidligere studier på feltet, blant annet så finner Sheppard 

(1996) i sin studie at deprimerte mødre som utøver fysisk vold mot barna sine oftere er bruker 

av hjelpeapparatet og at de har flere sosiale utfordringer enn mødre som ikke var deprimerte. 

Mødrene i studiene hadde selv oftere vært utsatt for fysisk vold og var sosialt isolerte. Denne 

studien sier noe om at det kan være andre faktorer som kan være med å påvirke at deprimerte 

mødre har en høyere risiko for å utøve fysisk vold mot barna sine.  

I Mossige og Stefansen (2007) fant forskerne en tydelig sammenheng mellom dårlige levekår, 

sosial marginalisering og dårlig økonomi som risiko for å bli utsatt for vold av egne foreldre. 

Dette kan også støtte opp om en hypotese om at det også er andre faktorer enn depresjonen 

som kan spille inn.  

Siden sinne og irritabilitet kan være en del av depresjon, kan det bidra til å opplyse mulige 

sammenhenger mellom depresjon hos mor og økt risiko for mishandling og vold mot barnet 

(Shay & Knutson, 2008). Deprimerte mødre kan også ha et begrenset handlingsrepertoar 

(Kvello, 2015) og i sammenheng med sinne og irritabilitet vil det kunne føre til at de blir mer 

slitne og har lite overskudd som kan føre til vansker med grensesetting.  
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I ett stort antall av de familiene jeg kommer i kontakt med i jobbsammenheng, som både har 

depresjon og som har utøvd fysisk vold mot barna sine, forteller mødrene at de ikke har 

overskudd til å jobbe med grensesetting, de vet heller ikke hvordan de skal gjøre det. I 

samtaler forteller de at fysisk vold blir en ressurs og en kompensasjon for grensetting og at de 

finner det enklere å få barna til å for eksempel høre på dem. Mødrene har også oftere andre 

utfordringer i livet enn depresjon. De har flere vansker med alkohol og rusmisbruk, er oftere 

arbeidsledige, og har lite familienettverk rundt seg. Det er en overvekt av alene mødre, uten 

fullført utdannelse og som selv er utsatt for omsorgssvikt i oppveksten.  

Mange av de samme faktorene som kan føre til depresjon hos mødre, har også vist seg å være 

risikofaktorer for fysisk vold mot barna sine. Det har derfor, til tross for mye forskning på 

feltet, vært vanskelig å fastslå om depresjon hos mor fører til fysisk vold mot barn, eller om 

fysisk vold fører til depresjon. Flere studier har fastslått at depresjon alene ikke er en 

prediktor for fysisk vold mot barn, men det er få studier som ser på depresjon alene som en 

faktor for fysisk vold og ikke i kombinasjon med andre faktorer. Det er derimot flere studier 

som sannsynliggjør fysisk vold mot barn dersom det er andre risikofaktorer til stede sammen 

med depresjon hos mor (Fisher, 2017).  

 

1.6 Oppgavens struktur og oppbygging 

 

I kapittel 2 vil jeg ta for meg studiens teoretiske perspektiv. I kapittelet som omhandler 

metode vil jeg redegjøre for metoden jeg har brukt, etiske hensyn, søkeprosessen og analysen. 

Kapittel 4 vil inneholde resultater og i kapittel 5 vil jeg drøfte resultatene og se resultatene 

opp mot klinisk hverdag.  
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1.7 Sentrale begrep 

 

Følgende begreper er definisjoner av teori som jeg anser som sentrale for problemstillingen.  

Barnemishandling  

Barnemishandling betyr i videste forstand alle former for fysisk og psykisk vold, krenkelse, 

utnytting og undertrykkelse av barn, der skaden er av en slik art og grad at den hindrer barnets 

normale utvikling. Barnemishandling kan være både fysisk vold, psykisk vold, seksuelle 

overgrep og omsorgssvikt (Myhre, 2016).  

Fysisk barnemishandling  

Fysisk barnemishandling/ fysisk vold, vil si all aktiv, fysisk vold og påført smerte eller skade 

mot barnet. Det kan være kroppslig skade, unngåelig sykdom. Den fysiske volden kan ta form 

av slag, med eller uten bruk av gjenstand, spark, lugging, klyping, biting, kasting, brenning, 

skålding, kvelning, gi barnet medisiner det ikke trenger, knivstikking, tilbakeholde medisiner, 

eller nekte helsetjenester (Lillevik, 2016).  

Omsorgssvikt 

Omsorgssvikt innebærer en utilstrekkelig oppfyllelse av barns grunnleggende behov. Det kan 

være manglende dekning av barnets fysiske, kognitive, emosjonelle eller sosiale behov. Det 

handler om å unnlate eller fravær av handling (Myhre, 2016).  

Depresjon  

Depresjon er en psykiske lidelse som karakteriseres med sterk og vedvarende nedstemthet. 

Det gir energitap som påvirker fungeringen i hverdagen. Symptomene på depresjon kan 

variere fra milde til alvorlige og kan gi både fysiske og psykiske symptomer som for 

eksempel smerter og utmattelse og negativ tenkning og håpløshet (Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2015).  
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Fødselsdepresjon 

Fødselsdepresjon er en depressiv episode som oppstår rett etter at barnet er født. 

Fødselsdepresjon kan ha like symptomer som annen depresjon. Hvorfor noen utvikler 

fødselsdepresjon er uklart, men det kan sees på som en sammenheng mellom hormonell 

påvirkning, stress, biologiske faktorer, psykologisk tilpasning og sosial støtte (Murray & 

Cooper, 1997).  

Barn og tilknytning 

Et sentralt aspekt er tilknytning og prosessen med at alle barn knytter seg til sine 

omsorgspersoner. Tilknytning er ikke et spørsmål om enten- eller, men på hvilken måte og i 

hvilken kvalitetsmønstre de danner og former relasjoner til andre mennesker. Barn skaper sin 

tilknytning ut fra sine behov og forutsetninger fra omsorgspersonens forutsetning og en trygg 

tilknytning er viktig for barn utvikling (Bowlby, 1980). 

Økologisk perspektiv 

Et økologisk perspektiv understreker helheten og sammenhengen i barns oppvekst og 

utvikling. Bronfenbrenner (1979) forklarer det som om en gjensidig tilpasning mellom barns 

utvikling og det foranderlige miljøet som omgir barnet.  
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2 Studiens teoretiske perspektiv 

 

I dette kapittelet presenteres teori og kunnskap som allerede er kjent i forhold til temaet og 

som har relevans for oppgaven. Jeg vil også presentere forskning som danner grunnlaget for 

problemstillingen min og som påpeker at det kan være en sammenheng mellom depresjon hos 

mor og fysisk vold mot egne barn. Ettersom oppgaven har fokus på depresjon og hvordan 

forstå depresjon som en risikofaktor vil det også redegjøres for ulike typer depresjon for å få 

ett bilde av diagnosen. Studien har ikke fokus på konsekvenser det er for barna å vokse opp 

med deprimerte mødre, men jeg vil likevel presentere dette, for det er av betydning da det ser 

ut som det er ett komplekst fenomen og man må se de deprimerte mødrene i ett 

livsløpsperspektiv.  

2.1 Depresjon  

 

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene og ifølge Kringlen (2012) rammer 

depresjon folk i alle alder, sosiale lag og kulturer. Om lag 15 % av befolkningen har til enhver 

tid depressive symptomer og omtrent 150 000 mennesker i landet vil oppleve en depresjon i 

løpet av ett år. En del av depresjonene går over av seg selv, men mange som trenger 

behandling, søker ikke hjelp, fordi de selv ikke innser at de er deprimerte.  

På hvilket tidspunkt en person utvikler depresjon første gang er av betydning. Tidlig alder på 

sin første depresjon er assosiert med mer alvorligere former for depresjon og større sjanse for 

at den skal komme tilbake. Hvor gammel en person er første gang han eller hun utvikler 

depresjon er også avgjørende for hvilke faktorer som var med på å påvirke at personen fikk 

depresjon (National Research Council and Institute of medicine, 2009).  

Depresjon er ifølge Kvello (2015), den mest studerte psykiske lidelsen innenfor barneomsorg. 

Det er en rekke ulike symptomer på depresjon, blant annet triste ansiktsuttrykk, sosial 

tilbaketrekking, negativ holdning, irritabilitet, søvnvansker, lavere stemningsleie, tristhet, 

håpløshet, fortvilelse og ulyst (Kvello, 2015). Den som er deprimert plages også ofte av en 
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form for angst eller indre uro, dårlig selvbilde, ubesluttsomhet og hos noen selvmordstanker 

(Kringlen, 2012).  

For at det skal kalles en depressiv episode må symptomene ha vart i minst to uker. Jo flere 

symptomer en person med depresjon har, desto mer alvorlig kan graden på depresjon være, 

som igjen gir større konsekvenser for de som er involvert (Kvello, 2015).  

I følge Conron, Beardslee, Koenen, Buka & Gortmaker (2009) er depresjon assosiert med 2-3 

ganger høyere risiko for å utøve fysisk vold, psykisk vold og forsømmelse av barn. I USA 

lever over 8% av alle barn sammen med en forelder som er deprimert og er enda mer vanlig 

blant familier som er i kontakt med hjelpeapparatet for omsorgssvikt. Da er prosentandelen på 

23%. De fleste studier på omsorgssvikt er tverrsnittstudier som sammenligner deprimerte 

mødre og ikke deprimerte mødre. I studiene er det også tatt hensyn til eventuelle 

konfunderende faktorer, og viser at depresjon er assosiert med flere typer risikofaktorer som 

blant annet rusmisbruk, lav sosial støtte og økonomiske vansker som igjen er knyttet til 

utfordringer med ivaretagelse av barn.  Dersom ikke konfunderende faktorer er tatt høyde for 

kan det føre til en feilaktig forståelse av hvorfor depresjon er en risikofaktor for omsorgssvikt.  

Depresjon gir både følelsesmessige, kognitive og legemlige symptomer og sees i alle kulturer. 

De sentrale symptomene er det samme, selv om symptomutformingen kan være noe 

forskjellig i de ulike kulturene: tristhet, nedstemthet, pessimisme, maktesløshet og kroppslig 

ubehag (Kringlen, 2012, s. 16). 

 

2.1.1  Ulike typer depresjon  

 

Når en frisk person utvikler en depressiv tilstand, blir dette kalt en depressiv episode. Noen 

får bare denne ene episoden, mens andre får flere etterfølgende depressive episoder. Da kalles 

det tilbakevendende depressiv lidelse (Skårderud, et.al., 2015, s. 338).  

I følge Skårderud et.al., 2015 s. 338, skilles de ulike depresjonene etter graden av symptomer. 

Det er vanlig å bruke betegnelsene mild, moderat og dyp depresjon.  
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Depresjon er komplisert problematikk fordi det finnes ulike former for depressive lidelser og 

de utspiller seg i ulike settinger. Det finnes for eksempel en rekke tilbakevennende depressive 

lidelser med forskjellige preg, som blant annet depresjon med vrangforestillinger, hallusinose, 

angst og agitasjon, spisevegring, vegetative symptomer, som følger årstidsveksling og 

premenstruell depresjon (Skårderud et.al, 2015, s. 339).  

Bipolar lidelse er karakterisert ved to eller flere episoder hvor pasientens stemningsleie og 

aktivitetsnivå har blitt betydelig endret med oppstemthet, økt energi og aktivitet (mani) og 

nedtrykthet, nedsatt energi og aktivitet. Innenfor bipolar lidelser finnes det igjen en rekke 

typer, bipolar type 1 som kjennetegnes av både depressive og maniske episoder. Bipolar type 

2 hvor det veksles mellom perioder med depresjon og hypomani, en mer moderat oppstemthet 

med mye energi og arbeidslyst. Bipolar type 3 som kjennetegnes av tilbakevendende dype 

depresjoner med somatisk preg og bipolar type 4 som gir tilbakevendende dype depresjoner 

og har en tendens til å reagere med mani eller hypomani ved bruk av legemidler eller fysisk 

sykdom. Til slutt er det type 5 som kjennetegner personer med vedvarende depressive 

tilstander som oppstår ved 45-55 års alderen og som tidligere har vært utadvendt, optimistisk 

og humørfylt (Skårderud et. al., 2015, s. 339-342).  

Dystymi betyr en kronisk nedsatt sinnsstemning som blir avløst av korte perioder med 

velvære. Dystymi innebærer tretthet, gledeløshet og triste tanker. Cyklotymi er svingende 

stemninger, men de depressive periodene er sjelden så alvorlig at personen søker hjelp 

(Skårderud et.al, 2015, s. 342-343).  

Alle de ulike depressive typene viser at samme diagnose kan gi nokså ulike utslag, alt etter 

hvor gammelt barnet er nå mors depresjon oppstod, intensiteten i den, alvorligheten eller 

omfanget. Det vil derfor være viktig å ikke bedømme barns utviklingsbetingelser eller om de 

vil bli utsatt for omsorgssvikt bare ut fra foreldrenes psykiske lidelse, men se på og utrede 

samspillet mellom barnet og foreldrene for å vurdere barnets utvikling Psykiske lidelser hos 

foreldrene bør lede til hypoteser om at barna kan få mangelfull eller skadelig omsorg, men det 

er foreldrenes faktiske omsorgsutøvelse som kan bekrefte/avkrefte dette, ikke diagnosen i seg 

selv (Kvello, 2016).  
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2.1.2  Fødselsdepresjon  

 

Depresjon som oppstår i svangerskapet eller etter fødsel har like symptomer som annen 

depresjon, som blant annet irritabilitet, dårlig humør, søvnvansker, tretthet, pessimisme og det 

påvirker mors omsorgsevne ovenfor barnet (Kauppi, Kumpulainen, Vanamo, Merikanto & 

Karkola, 2008). Det er tidspunktet den rammer, som er det spesielle, da det kan få store 

konsekvenser for den nybakte familien (Brean, 2016, s. 55). Depresjonen rammer i den 

perioden hvor barnet har sin raskeste utvikling og hvor foreldrene har størst påvirkningskraft 

(Slinning & Eberhard- Gran, 2016).  

Hvorfor noen utvikler fødselsdepresjon er ifølge Kauppi et.al., (2008) fortsatt uklart, men 

mange studier finner en sammenheng mellom hormonell påvirkning, biologiske faktorer og 

psykososialt stress som årsak til at noen utvikler en depresjon etter fødsel og andre ikke. 

Andre studier igjen som for eksempel. Hendrick, 2006, referert i Slinning & Eberhard-Gran 

(2016), finner ingen støtte i forskningen for at hormonelle faktorer er med på å bidra til at 

noen kvinner utvikler fødselsdepresjon.  

Depresjon i svangerskap eller barseltid kan også oppleves annerledes enn i andre faser av 

livet. De fleste som skal bli foreldre, gleder seg, er forventningsfulle og har forhåpninger og 

tanker om hvordan livet som nybakte foreldre skal være. Det kan derfor oppstå en kontrast 

mellom lykkefølelsen man forventet og det håpløse og likegyldige som man kan føle som 

deprimert (Brean, 2016, s. 56).  

Som ved andre typer depresjon, forekommer også fødselsdepresjon i ulike grader og 

alvorlighet, fra mild til mer alvorlig. Også når det gjelder fødselsdepresjon er det gjort en 

rekke forskning på at det ikke er morens depresjon i seg selv som nødvendigvis utgjør en 

risikofaktor, men faktorer som inntreffer sammen med depresjonen, som kan skape risiko for 

uheldig omsorg og utvikling (Azak, 2016, s. 356).  

Fødselsdepresjon hos mor kan øke sannsynligheten for psykiske helseplager og 

utviklingsvansker hos barna fordi mødrene med en fødselsdepresjon kan være mindre 

sensitive og kan ha redusert kapasitet til å beskytte barnet.  I Norge er det ca. 3000-9000 

kvinner som hver år plages av nedstemthet og depresjon i etterkant av fødselen (Olavsen, 

2018).  
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Det er flere risikofaktorer som virker inn når noen kvinner utvikler en fødselsdepresjon, blant 

annet negative livshendelser som alvorlig sykdom, økonomiske vansker, arbeidsledighet eller 

konflikter i parforholdet. Manglende sosialt nettverk, uventet graviditet, dårlig selvfølelse og 

det å være alene med omsorgen for barnet er også risikofaktorer som kan bidra til å utløse en 

fødselsdepresjon. Jo flere risikoforhold som er til stede, jo større er risikoen for å få en 

depresjon (Slinning & Eberhardt-Gran, 2016).  

Kvello (2015) sier noe om de ulike typene for depresjon og sannsynlighet for at mødre med 

de ulike typene, vil utøve fysisk vold mot egne barn. Til tross for dette har jeg i denne studien 

ikke valgt å fokusere så mye på hvilke typer depresjon som er avgjørende for å utøve fysisk 

vold mot egne barn, men depresjon som en diagnose med fellestrekk som irritabilitet, 

håpløshet, pessimisme, motløshet, tristhet osv. Dette vil jeg komme nærmere tilbake på 

underveis i min drøfting.  

 

 

2.1.3  Deprimerte mødre og samspill med barna 

 

Depresjon hos mødre har vært assosiert med ett bredt spekter av utviklingsvansker hos barn, 

og depresjon har vært assosiert med økt stress noe som påvirker samspillet og tilknytningen 

mellom mødrene og barna (Fredriksen, von Soest, Smith & Moe, 2018).   

Alder på barnet når mor er deprimert, er avgjørende for hvilke konsekvenser det får. Det er 

diskutert blant flere forskere om det finnes en mer sensitiv periode for barnet. Noen mener at 

det er det første året som er av betydning og noen mener det ikke er alderen, men andre 

eksponeringer som er avgjørende (National Research Council and Institute of medicine, 2009, 

s. 158). I følge Connell & Goodmann (2012), er det mest alvorlig å vokse opp med en 

deprimert mor de første fem leveårene. Utvikling av tilknytning, selvbilde og regulering av 

emosjoner er i sterk vekst i den fasen.   

Tidligere antok man at det var depresjon hos mor alene som var årsaken til en uheldig 

utvikling hos barnet. Nå er man mer opptatt av å undersøke faktorer som opptrer sammen med 
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depresjonen. Dette er faktorer som bidrar både til en uheldig utvikling, men også som kan 

beskytte mot en negativ utvikling (Azak, 2016).  

Hva som kan påvirke depresjon og samspill mellom omsorgspersonen med depresjon og 

barnet, kan blant annet være alvorligheten av depresjonen, hvor hyppig den forekommer, 

varigheten av depresjonen, om det er andre psykiske lidelser i kombinasjon med depresjonen, 

sykdomsinnsikt, personlighetstrekk, livssituasjon og grad av stress og om barnet har tilgang til 

andre voksne som kan gi de god omsorg (Murray mfl.2007, Murray mfl. 2010, Flykt mfl. 

2010 & Beebe mfl. 2007,  referert i Kvello, 2015, s. 204-205).   

Murray & Cooper`s postpartum depression and child development (1997), beskriver tre ulike 

måter deprimerte mødre kan påvirke samspillet med barna på.  

- Fysisk tilbaketrekkende og emosjonelt utilgjengelige 

- Mødre preget av fiendtlighet, begår overgrep og er overinnvandrende i samspillet med 

barna.  

- Mødre med positiv relasjon, men mengden av samspill er mindre og svakere enn hos 

ikke deprimerte 

Beardslee, Versage & Gladstone (1998) finner forskning som indikerer at barn av deprimerte 

mødre har en mer utfordrende atferd enn barn av ikke deprimerte. Det kan henge sammen 

med begrensede foreldreferdigheter hos den deprimerte forelderen, som igjen leder til redusert 

sosial kompetanse for barna, som kan føre til mer negativ samhandling.  En gjensidig relasjon 

som opprettholdes av negative samspillsmønstre. 

Mødrene er også mindre positive i sitt samspill med barna, og usikkerhet i tilknytningen 

mellom dem er sterkt knyttet til depresjonen hos mor. Interaksjonsstudier av små barn og 

deres deprimerte foreldre har også vist at foreldre med depresjon responderer mer på triste 

enn glade emosjonsuttrykk hos barna, som fører til at de scorer lavt på sensitivitet ovenfor 

barnas signaler og det blir en form for ensidig respons på barnas initiativ (Beardslee et.al., 

1998). 

Noen deprimerte mødre kan være så negative i sin innstilling ovenfor barna sine at de kan 

sees på som fiendtlige. Cummings, Keller & Davies (2005) finner i sin studie at deprimerte 

mødre er mindre varme i samspillet med barna, noe som kan øke risikoen for vansker hos 
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barna. Siden både negativitet, varme, irritabilitet og sinne er symptomer som ligger til 

depresjon kan det øke risikoen for at deprimerte mødre utøver fysisk vold mot barna sine 

(Shay & Knutson, 2008).  

Barn i nesten alle aldre tror at deres handlinger har betydning for foreldrene. Når barn har en 

dårlig dag, er sinte eller ikke møter foreldrenes forventninger til dem, er det vanlig for barn å 

tenke at foreldrenes respons handler om barnets atferd. Barn opp til en viss alder årsaks 

forklarer omgivelsenes respons uti fra egen atferd og kan føre til selvbebreidelser og dårlig 

samvittighet. Dette forsterkes dersom foreldrene har en depressiv lidelse. Å oppdra barn til å 

bli selvstendige er vanskeligere for foreldre med depresjon. Det er vanskeligere for foreldrene 

å la barnet «gå», og det er spesielt vanskelig for barnet dersom det opplever at det medfører 

vanskeligheter for foreldrene (Beardslee, 2002). 

 

2.1.4  Konsekvenser for barn av å vokse opp med deprimerte mødre 

 

Konsekvenser av å vokse opp med en deprimert mor er godt dokumentert i en rekke studier 

og fører til risiko for å utvikle vansker. Sped- og småbarn viser mer vansker med 

emosjonsregulering, er mindre responssive, unngår oftere blikkontakt og er mer stresset i 

samspillet med mødrene sine dersom mor er deprimert. De viser forsinket kognitiv og 

språklig utvikling og utvikler oftere usikker tilknytning til mødrene sine når man 

sammenligner med barn av ikke deprimerte mødre. Graden av vansker henger sammen med 

alvorligheten og lengden på mors depresjon (Teti & Gelfand, 1997).  

Azak (2016) fokuserer på modellen til Goodman & Gotlib (1999) for å forstå barns 

utviklingveier når de vokser opp med mødre som er deprimerte. De fleste barn utvikler seg 

normalt, men har likevel 6 ganger større risiko for å utvikle depresjon. I følge Goodman & 

Gotlib (1999) har forskere den senere tiden forsøkt å identifisere hvilke faktorer som er 

forbundet med at noen barn av deprimerte mødre er i fare for en skjevutvikling. Det er fortsatt 

mangelfull forståelse for hvorfor og hvordan disse barna er i en risiko for skjevutvikling og 

man vet for lite om de mekanismene som ligger til grunn for skjevutviklingen. Modellen 

forsøker å forklare hvordan ulike risikofaktorer samhandler og hvilke mekanismer er relatert 
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til bestemte utfall og hva er mulige eller sannsynlige veier til skjevutvikling hos barn av 

deprimerte mødre. Som nevnt tidligere antok man at det var depresjonen hos mor i seg selv 

som resulterte i dette, men den siste tiden har man vært mer opptatt av å forstå hvordan 

faktorer som inntreffer sammen med depresjonen påvirker barnas utvikling over tid.  

Modellen til Goodman & Gotlib (1999) fokuserer på fire overføringsmekanismer, tre 

moderatorvariabler, forskjellige sårbarhetsfaktorer og utfall hos barna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En integrert modell for overføring av risiko for barn av deprimerte mødre (Goodman & Gotlib, 1999). 

 

Det å ha en deprimert mor kan føre til en genetisk risiko for depresjon. Atferds genetiske 
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deprimerte mødre kan oppleve mødrene som følelsesmessig fraværende eller lite kontingente 

i samspillet med barna, som igjen kan øke risiko for depresjon og atferdsvansker. Stress i 

familien er også av betydning. Reduksjon av kontekstuelt stress, øking av mors sensitivitet og 

øke fedrenes involvering er noen av faktorene som er beskyttende for barnas utvikling sett i 

lys av depresjonen hos mor (Azak, 2016).  

 

2.2 Fysisk vold  

 

I denne studien har jeg valgt å ha fokus på fysisk vold mot barn. Vold kan være både fysisk 

vold, psykisk vold, seksuell vold, sosial vold og strukturell vold. Det kan noen ganger være 

vanskelig å skille mellom de ulike formene for vold, selv om det er visse forskjeller. I følge 

Møller (2000) overses ofte det indre forholdet mellom de ulike formene for vold. Det kan 

være vanskelig å tenke seg at fysisk vold ikke gir psykiske konsekvenser og at psykisk vold 

ikke gir ett fysisk ubehag.  

Selv om de ulike formene for vold overlapper ofte hverandre, og risikoen for at de som 

opplever en type vold, ofte opplever flere former for vold (Thoresen, Myhre, Wentzel-Larsen, 

Flood Aakvaag & Hjemdal, 2015), har jeg likevel valgt å fokusere kun på fysisk vold mot 

barn. 

Det finnes imidlertid mange måter å definere vold på. Noen vektlegger alvorligheten av 

handlingene og skaderisiko, konkrete handlinger og fysiske skader, mens noen definisjoner 

har mer fokus på mulige følger av volden enn selve handlingen (Grøvdal, Saur & Skaalerud, 

2014). Vold kan beskrives på mange måter ut ifra ulike perspektiver i ett tverrfaglig felt og de 

mange ulike definisjonene på vold kan forstås ut ifra dette. Det viktigste vil ikke være å forstå 

fenomenet på samme måte, men at man er tydelige på hvilke begreper som blir anvendt og 

hvilke perspektiv som velges (Aakvaag, Thoresen & Øverlien, 2016, s. 266). 

Verdens helseorganisasjon definerer i World report on violence and health vold som:  

The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

antoher person, or against a group or community, that either results in or has a high 
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likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 

deprivation (Krug, et.al., 2002, s. 5).  

Denne definisjonen dekker mange ulike typer vold og inkluderer også trusler om fysisk vold. 

Den vektlegger at handlingen har en intensjon og resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å 

resultere i, død, fysisk eller psykisk skade.  

Verdens helseorganisasjon (Krug. et. al., 2002, s.12) finner at det ikke er en enkel faktor som 

kan forklare hvorfor noen utøver vold mot andre, eller hvorfor vold er mer vanlig i noen 

samfunn. Vold er ett resultat av komplekst samspill mellom individuelle, relasjonelle, sosiale, 

kulturelle og samfunnsmessige faktorer.  

Per Isdal (2014) vektlegger mulige følger av volden enn selve handlingen i sin definisjon av 

vold.  

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen 

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

vilje eller slutte å gjøre noe den vil.  

Isdal er opptatt av at det er omfanget av kontroll over den andre som avgjør 

alvorlighetsgraden og definisjonen innbefatter på en god måte voldens kompleksitet, der også 

psykologiske konsekvenser av volden blir tydelige.  

 

2.2.1 Fysisk vold mot barn  

 

Når det gjelder vold mot barn er det vanlig å bruke begrepet barnemishandling. Dette begrepet 

betegner aktive handlinger eller fravær av handlinger utført av voksne. Den aktive 

barnemishandlingen kan være alt fra fysisk til psykisk vold, seksuelle overgrep, omskjæring 

eller tvangsekteskap. Den passive barnemishandlingen omhandler understimulering og 

følelsesmessig likegyldighet. Da handler det like mye om fravær av å dekke barna behov, 

både emosjonelt, fysisk og kognitivt (Hansen & Holme, 2016, s. 152-153).  

Men dersom man skal se på den fysiske volden så er det ifølge Isdal, 2014: 
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 «Fysisk vold er enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, 

skremmer og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller 

gjøre noe mot sin vilje»  

Isdal sin definisjon omhandler alle mennesker, i alle aldre. Myhre (2010), har i sin definisjon 

knyttet fysisk vold spesifikt mot barn:  

“Fysiske overgrep mot barn innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig 

skade eller sykdom.” Myhre (2010).  

Som Mossige og Stefansen (2007, 2016) påpeker kan det være vanskelig å finne en 

internasjonal anerkjent definisjon om hva som kan regnes som fysiske overgrep mot barn. Det 

kan ha sammenheng med ulike kulturer av hva som ligger innenfor rammen av akseptabel 

disiplinering av barn og unge, samt ulik lovgivning (UpToDate, 2019).  

2.2.2 Risikofaktorer for at barn utsettes for fysisk vold 

 

I følge UpTodate.com 2019, har tidligere forskning basert på observasjonsstudier funnet frem 

til en rekke risikofaktorer som er med på å øke sannsynligheten for at barn utsettes for fysisk 

vold. Selv om det er tilstedeværelse av en eller flere faktorer som statistisk sett øker risikoen, 

er det viktig å påpeke at det ikke betyr at man kan anta ett enkelt årsaksforhold mellom 

risikofaktor og utfall. (Kruse & Bergman, 2014). Kunnskap om hvilke faktorer som er med på 

å øke risikoen kan ikke brukes direkte til å fastslå at vold vil bli begått, og i mye av 

forskningen på feltet har man funnet korrelasjonsdata, statistiske sammenhenger mellom 

risikofaktorer og utfall, men det har vært vanskeligere å fastslå klare årsakssammenhenger. 

(Kruse & Bergman, 2014, Annerbäck. 2011).  

 

Kjennetegn ved barna 

Språk- og lærevansker, atferdsforstyrrelser, mistrivsel, utviklingshemming, lav fødselsvekt og 

premature barn, ikke planlagt graviditet og uønsket barn (UpToDate, 2019).  
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Miljømessige kjennetegn 

Å bo sammen med en mor eller far som ikke er biologisk mor eller far, vold i nære relasjoner, 

dyremishandling, akutte eller kroniske stressituasjoner som for eksempel skilsmisse, sykdom, 

tap av jobb, fattigdom og sosial isolasjon (UpToDate, 2019).  

Kjennetegn ved foreldrene 

Unge eller enslige foreldre, foreldre uten utdanning, foreldre med urealistiske forventinger til 

barna eller som har mangelfull kunnskap om barns utvikling, foreldre som har negativ 

oppfatning av normal atferd hos barn, foreldre som selv har opplevd omsorgssvikt, 

rusmisbruk og psykiske lidelser (UpToDate, 2019).  

 

2.2.3  Ulike typer fysisk vold mot barn  

 

Fysisk vold eller mishandling har som tidligere blitt nevnt fysisk skade og smertelige 

handlinger fra voksne mot barna. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å skille på naturlig 

påførte skader og resultater av foreldres mishandling eller vold mot barna.  

De hyppigste skadene som sees ved barnemishandling skyldes stump vold, påført av 

overgriper, ved lags, spark, klyping, risting eller grep. Det kan være blåmerker, kontusjoner, 

bløtdelsskader, brudd eller indre blødninger (Rognum, 2016).  

Hudskader  

Hudskader er de vanligste kroppslige funnene ved fysisk barnemishandling (Myhre, 2016, s. 

108) Det kan være blåmerker, rifter, sårskader, bitt nye og gamle arr. Det er viktig å finne ut 

om skadene kan ha rimelige forklaringer og dersom ikke slike forklaringer foreligger, er det 

anliggende å tenke påført vold.  

Blåmerker som bør vekke mistanke er blåmerker på kinn, øre, hals, overarmer, rygg, innsiden 

av lårene, fotsåler, rompe og genitalier. Blåmerker hos spedbarn som ikke har lært å forflytte 
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seg, blåmerker med form som tyder på at det kan være brukt gjenstander eller flere blåmerker 

på samme sted (NKVTS, 12.12.12) 

Hodeskader 

Hodeskader er alvorlig og dødelig og rammer oftest spedbarn. Symptomer kan være 

spisevansker og oppkast, kramper og anfall, pustestans og uregelmessig respirasjon/pust og 

nedsatt bevissthet eller endret bevissthet som for eksempel irritabilitet og sløvhet. Uttrykket 

«Shaken baby syndrom» har blitt brukt i de tilfeller hvor barnet blir ristet i kombinasjon med 

slag og støt mot hodet. Følgende symptomer på denne mishandlingen kan være at vener i 

hodet brister, blødninger i netthinne og under synsnerven og brudd (Stray-Pedersen & 

Rognum, 2016).  

Påførte hodeskader kan gi alvorlig skade og har en dårlig prognose for barna som blir rammet. 

Det er en dødelighet på over 10 % og nevrologiske senskader på 60-70% av de som overlever. 

Mange av barna blir hjelpetrengende og kan streve med skader som lammelser, syns skader, 

epilepsi, atferdsproblemer og kognitive vansker (NKVTS, 16.09.15).  

Brannskader 

I følge NKVTS (21.12.15) skyldes 1-15 % av alle brannskader hos barn mishandling eller 

omsorgssvikt. Brannskader er en alvorlig form for barnemishandling og kan i noen tilfeller 

føre til dødsfall. Det kan være brannskader etter strykejern, krølltang, sigaretter som er 

stumpet mot barnets hud osv. Skaden opptrer også ofte på områder på kroppen som ved 

ulykke ikke hadde kommet i kontakt med varme/brann.  

Brudd/ fraktur 

De fleste brudd i barndommen er resultat av uhell, og de tilfellene som kommer av 

mishandling så finner man de oftest hos sped- og småbarn.  I de tilfeller hvor man blir kjent 

med små barn med brudd skal man være oppmerksom på om det er brudd uten kjent årsak 

eller av traumer, barn som har flere brudd, sped- og småbarn med brudd i ribbebein, 

lårbensbrudd, og hvor omsorgsgivers historie/forklaring ikke kan stemme med årsaken til 

bruddet (Christian, 2015).  Brudd som er av ulik alder og funn av brudd som ikke tidligere er 

kjent, kan også tyde på mishandling (NKVTS, 21.12.15).  
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2.2.4 Vold som forekomst i barneoppdragelse 

 

Man skal ikke lenger tilbake enn til 1960 årene hvor det å utøve vold mot barna sine var 

akseptert i den norske kulturen. I 1972 ble foreldres refselsesrett ovenfor barn opphevet og i 

1987 ble all form for fysisk vold mot barn forbudt i barneloven. I 2010 ble det gjort endringer, 

og ingen form for vold, heller ikke klaps, selv om det skjer som ledd i oppdragelsen, ble 

forbudt. Kolstad (2006) skriver i sin masteroppgave at mødre i dag tar i større grav avstand 

fra fysisk straff mot barna sine. Men for de mødrene som fortsatt gjør det, bærer det preg av 

spontane reaksjoner på ulydighet og i stressreaksjoner.  

Det er viktig å identifisere hva som gjør at foreldre opprettholder fysisk vold i 

barneoppdragelse, for å hjelpe foreldrene til å skifte oppdragerstil. Til tross for en nedgang i 

fysisk vold som en del av barneoppdragelsen er det fortsatt foreldre som bruker denne 

strategien når «ingen ting annet virker». Flere studier viser at fysisk vold er skadelig selv om 

foreldrene er varme og kjærlige mot barna ellers (Straus, 2005).  

Barn som blir irettesett eller regulert ved fysisk vold opplever det som skremmende og 

truende, og det fører med seg mange negative emosjoner som ydmykelse, tristhet og sinne. 

Barn som blir utsatt for fysisk vold opplever det som stressende. Frykt, stress og andre 

negative følelser kan resultere i kognitive utfordringer. Å slå barnet fører ikke til endring i 

atferd da små barn og spedbarn ikke forstår grunnen til at de blir slått og kan derfor ikke endre 

atferden uten å forstå hvorfor. Det viktigste for ett barn er å forstå og bli forklart (Straus, 

2005).  

Det finnes flere teorier for å forstå vold innen familien. Strauss & Gelles (2008) beskriver ett 

familievoldperspektiv. De har utviklet en teori om at det er egenskaper ved familien som må 

forståes, for å forstå volden. Familien består av ett system av roller med ulike relasjoner som 

samhandler etter bestemte normer og regler. Familien påvirkes av indre prosesser og eksterne 

krefter, som enten forsterkes eller svekkes. En teori som kan forklare forekomsten av vold i 

barneoppdragelse er for eksempel ressursteori. Vold mot barna blir en ressurs som kan bli 

brukt for å løse konflikter. I familier med fattigdom kan denne ressursen bli benyttet oftere 

ettersom de ikke har mulighet til å irettesette barna med for eksempel fravær av data, telefon, 

spill osv. og vold bli en målrettet handling for å fremme interesse eller oppnå mål (Loseke, 

2005).  
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I en studie av Socolar, Winsor & Hunter (1999) hadde mødrene en planlagt strategi på å bruke 

mild fysisk vold mot barna som en del av grensesettingen. I forhold til mer alvorlige former 

for fysisk vold, var det i studien uklart om foreldrene handlet i effekt eller om det var en 

planlagt handling for irettesettelse. I studien fremkom det også at den alvorligste fysiske 

volden som følge av grensesetting skjedde når barna opptrådde respektløst ovenfor foreldrene. 

 

2.2.5 Vold og tilknytning til omsorgspersonen 

 

Trygg tilknytning til en forelder er viktig for ett barns utvikling. Flere studier har undersøkt 

sammenhenger mellom å være utsatt for vold av en forelder og barnets tilknytning. 

Desorganisert tilknytning til en forelder kan være ett resultat av fysisk og psykisk vold, 

overgrep og omsorgssvikt, som kan gi langvarige negative konsekvenser.  Barn utsatt for 

fysisk vold viser ofte tegn på desorganisert tilknytning, noe som kan føre til depresjon i 

ungdomsår eller voksen alder, angst, utagering osv. Å føle uforutsigbar frykt ovenfor 

omsorgspersonen istedenfor trygghet og støtte, fører ofte til fiendtlighet og aggresjon mot 

forelderen og det blir en negativ spiral med tanker om verden, voksne, relasjoner til andre og 

oppfattelsen av seg selv (Nowakowski- Sims & Rowe, 2017). I studien finner de signifikante 

sammenhenger mellom å være utsatt for vold og uheldige effekter i mor- barn tilknytning.   

Bowlby`s (1980) teori om tilknytning legger vekt på at en grunnleggende trygg tilknytning 

mellom barn og foreldre, er viktig for barns utvikling på lang sikt.  En trygg tilknytning 

tillater at barn kan utforske omgivelsene sine med støtte, engasjement og tillit.  Barnets tidlige 

tilknytningserfaringer virker som en indre arbeidsmodell for barnet, også seinere i livet. Den 

vil påvirke barnet forventinger om fremtiden og en trygg tilknytning vil gi barnet følelse av en 

emosjonell trygghet.  

Grenberg 1999, referert til i Holt & Hafstad, (2016, s. 284) viser til at usikre og usunne 

tilknytningsmønstre oppstår når fysisk misbruk finner sted i barnets omsorgssituasjon.  

Barn som blir utsatt for vold, blir ofte dette over lengre tid, spesielt dersom det er fysisk vold 

knyttet opp mot regulering av barnet. Når dette pågår over lengre tid vil tilknytningen mellom 



25 

 

foreldrene og barnet bli påvirket. Å ha en god tilknytning til foreldre er viktig for at barna skal 

akseptere regler og grenser som foreldrene setter for dem (Straus, 2005). 

 

2.2.6 Konsekvenser for barn av å være utsatt for fysisk vold  

 

Det er godt dokumentert at det å vokse opp i en familie hvor barn utsettes for fysisk vold, 

fører til negative konsekvenser både på kort og lang sikt. ACE studien (Felitti et.al., 1998) 

dokumenterer hvordan traumer og belastninger i barndommen, spiller en stor og livslang rolle 

i forhold til vanskeligheter innen medisinske, psykiske og sosiale problemer som voksen. 

Videre ble det funnet at jo flere negative barndomsopplevelser ett barn hadde hatt, jo dårligere 

ble helsen som voksen.  

Forskning har vist at barn som utsettes for en type krenkelse som for eksempel fysisk vold, er 

mer utsatt for andre former vold både i barndommen og i voksenlivet, såkalt revikmisering. 

(Thoresen & Myhre, 2016).  

Kendell- Tackett`s (2002) litteraturstudie pekte på fire mulige utviklingsstier av konsekvenser 

som omsorgssvikt og fysisk vold i barndommen kan føre med seg inn i voksenlivet.    

Atferds stien som kanskje er den meste kjente, og innebærer skadelig atferd for helsen, som 

blant annet rusmisbruk, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk, skadelig seksuell 

atferd, røyking og søvnvansker.  

Den sosiale stien som innebærer vansker med å etablere relasjoner med andre mennesker. De 

kan enten bli innvandrende eller unnvikende i kontakten med andre mennesker. Større 

sannsynlighet for reviktimisering og stå uten fast bolig.  

Den kognitive stien omfatter indre arbeidsmodeller disse barna utviklet som fører til 

holdninger og oppfatninger som preger livet. Disse oppfatningene kan bidra til stress og øke 

risiko for blant annet depresjoner.  

Den siste stien er den følelsesmessige og beskriver følger som blant annet depresjon og 

PTSD.  
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Hvordan barn opplever vold på er subjektivt og kommer an på det enkelte barnet, konteksten 

og situasjonen volden skjer i. Nye studier på feltet har bidratt til økt forståelse på hvordan 

barna selv opplever og håndterer volden og har ført til ett endret syn fra barn som passive 

deltagere i volden til handlende aktører (Øverlien, 2016).  

 

2.3 Familiestress 

 

Ifølge Whipple & Webster-Stratton (1991), er det mye forskning som peker mot at foreldre 

som utsetter barna sine for fysisk vold rapporterer om høyere forekomst av stress i familien. 

Foreldre som opplevde lite stress hadde de laveste scorene på fysisk vold mot barn, men etter 

hvert som antall stressorer økte, økte også forekomsten av fysisk vold.  

Stressorer er livshendelser, problemer, endringer og utfordringer som krever noe av 

foreldrene. Når dette ikke blir tatt tak i eller det blir en endring, oppstår stress. Stress handler 

om krav man står ovenfor, men som man ikke klarer å håndtere ut ifra evner (Whipple & 

Webster- Stratton, 1991).  

Stress og risikofaktorer påvirker hverandre. Stress kan være fattigdom, arbeidsledighet og lav 

utdannelse, som også blir sett på som risikofaktorer rundt ett barns oppvekstvillkår. Stress 

oppstår når krav eller forventinger knyttet opp mot foreldrerollen, er for høye og forelderen 

ikke klarer å imøtekomme disse. Det kan være egenskaper og kapasitet hos foreldrene. Stress 

har en negativ påvirkning på tilknytning med barna og kan føre til depresjon hos mødre. Mors 

opplevelse av å strekke til eller ikke strekke til, hang sammen med depresjon hos mor, sosial 

støtte eller utfordringer rundt barnet (Östberg, Hagekull & Hagelien, 2007).  

Det er variasjoner i hvor mottakelige eller sensitive mennesker er for stress og det kan henge 

sammen med genetiske/biologiske og miljømessige forhold. De som håndterer stress dårlig, 

kommer oftere i stressende situasjoner. Barn av deprimerte mødre er også mer utsatt for stress 

og de deprimerte mødrene har begrensende muligheter til å hjelpe barna til å takle stresset de 

står ovenfor (Adrian & Hammen, 1993).  
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Høy grad av stress tidlig i livet, påvirker barns utvikling, både fysisk og psykisk og de blir 

ekstra sårbare for stress senere i livet (Adrian & Hammen, 1993).  I følge Braarud og 

Nordangers (2011) er de mest skadelige stressbelastninger hos barn, de som pågår over tid, 

som skjer i tidlig leveår og som påføres barnet i dets omsorgsbase. Hjernen har sin vekstspurt 

fra fødsel og de første leveår, og er derfor svært følsom for skadelig påvirkning  

Traumatisering i barndom, kan føre til stress når man skal gi omsorg til egne barn. Det kan 

påvirke omsorgsferdigheter som manglende sensitivitet og fleksibilitet, noe som for barna kan 

føre til sosial mistilpasning, psykiske vansker og utrygg tilknytning.  

 

2.4 Sammenheng mellom depresjon hos mor og 

fysisk vold mot barn 

 

2.4.1 Tidligere studier på feltet 

 

Det finnes en rekke studier om sammenhengen mellom depresjon hos mor og fysisk vold mot 

barna sine og at barnemishandling kan medføre konsekvenser gjennom generasjoner.  

I en meta- analyse av forskning på mishandling av barn (Brown, Cohen, Johnson & Salzinger, 

1998) finner de både demografiske faktorer, familieforhold, kjennetegn ved foreldrene og 

kjennetegn ved barna, fire kategorier som er assosiert med forhøyet risiko for å bli utsatt for 

vold. Det er funnet sammenhenger mellom økt risiko for vold mot barn og flere faktorer 

knyttet til foreldrene psykiske helse, som blant annet depresjon (Black, Heyman & Smith 

Slep, 2001).  

Shay og Knutson (2008) finner i sin studie at sinne og irritabilitet er sentralt i forhold til 

sammenhengen mellom depresjon hos mødrene og den fysiske volden /disiplin de utøver 

ovenfor barna sine. Sheppard (1996) oppsummerer i sin studie at det er en signifikant 

sammenheng mellom mødres depresjon og fysisk vold mot barn, men også at det finnes flere 

risikofaktorer i konteksten til mødrene som blant annet sosial isolasjon.  
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I Bishop & Leadbeater sin studie fra 1999, viser resultater at mødre som fysisk mishandler 

barna sine, har mer depressive symptomer enn mødre i kontrollgruppen.  

Mødre som oppfatter spedbarnet sitt som vanskelig og som har få strategier for å håndtere det, 

og som er irritable, har høyere risiko for å utøve vold enn mødre uten slike karakteristika 

(Kvello, 2016). Voldsutøvelse mot små barn er i høyere grad knyttet til karakteristika ved 

foreldrene, enn ved barnet selv.  

I en studie fra 2008 av Silverstein, Augustyn, Young & Zuckerman undersøkte man 

sammenhengen mellom deprimerte mødre som selv har vært utsatt for vold og risikoen for å 

utøve fysisk vold mot egne barn. Studien finner at deprimerte mødre som selv var utsatt for 

vold, oftere slo barna sine enn de som ikke var deprimerte og det hadde ingen sammenheng 

med barnas atferd, de utøvde vold uansett hvilken atferd barna viste.  

I en systematisk litteraturgjennomgang av forskning på risikofaktorer for fysisk vold mot barn 

finner forskerne fem studier som belyser godt sammenhengen mellom depresjon og fysisk 

vold. Mødre som utøver fysisk vold mot barna sine er oftere diagnostisert med ulike 

depresjoner og de scorer høyere på depressive symptomer enn mødre som ikke utøver fysisk 

vold (Black et.al., 2001).  

Både depresjon og angst er nært knyttet til stress. Flere studier har også undersøkt og indikert 

at barn av deprimerte og mødre med mye stress, har mer atferdsproblemer enn barn uten 

mødre med depresjon og stress. Det finnes en klar sammenheng mellom stress og fysisk vold 

mot barn. Stresskomponenter som lav sosial posisjon i samfunnet, depresjon hos mor, vansker 

i ekteskapet og atferdsproblemer hos barnet skilte seg ut som en klar sammenheng. (Whipple 

& Webster- Stratton, 1991).  

I følge en studie av Chaffin, Kelleher & Hollenberg (1996), ble depresjon funnet til å være 

mer forbundet til fysisk vold mot barn, enn for eksempel vanskjøtsel. Omtrent 4 % av 

foreldrene i studien, hadde i løpet av en oppfølgingsperiode på 1 år, utsatt barna for fysisk 

vold. De mener dette kan være relatert til irritabiliteten i depresjonen eller alternativt, en 

hjelpeløs holdning, der det ikke finnes noen andre alternativer. De fant at deprimerte mødre 

hadde 3.45 høyere sannsynlighet for å utsette barna sine for fysisk vold enn ikke deprimerte 

mødre. Gitt at depresjon er så utbredt som det er i befolkningen gir dette grunnlag for 

bekymring.  
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Risikoen for å utøve fysisk vold mot barna sine var høyere jo mer alvorlig mødrene var 

rammet av depresjon (Windham, Rosenberg, Fuddy, McFarlane, Sia & Duggan, 2004).  

Noen studier peker også på at mødre med depresjon er mindre lydhøre ovenfor barnas 

kommunikative atferd, og mer sannsynlig vil bruke tvang enn forhandlinger i å prøve å 

kontrollere barnas atferd (Cohn, Cambell, Matias & Hopkins, 1990). 

Dette er noe av forskningen som ligger til grunn for mulige sammenhenger mellom depresjon 

hos mor og fysisk vold mot egne barn. Etter min vurdering er det vanskelig å trekke direkte 

årsakssammenhenger mellom depresjon hos mor og barnemishandling. De fleste studier har 

sammenlignet deprimerte mødre og mødre som ikke er deprimerte.  Slike studier kan 

inneholde systematiske feil vet at de ikke har tatt med konfunderende faktorer som 

depresjonen i mange tilfeller er forbundet med, som blant annet rusmisbruk, ensomhet, 

fattigdom osv. Dette er faktorer som igjen er relatert til manglende foreldreferdigheter og kan 

derfor føre til en falsk antagelse om sammenhengen mellom depresjon og barnemishandling 

(Banyard, Williams & Siegel, 2003).  
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3 Metode  

 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hva en litteraturstudie er, samt begrunne hvorfor jeg har 

valgt denne metoden for å svare på min problemstilling. Deretter vil jeg gå inn på ulike 

avgrensninger og utvalg jeg har gjort for å komme frem til de studiene som er presentert og 

analysert i min studie. Jeg vil vise hvordan jeg ved valg av databaser, søkeord og søkestrategi 

kom frem til de resultater jeg har gjort. Avslutningsvis vil jeg redegjøre for etiske refleksjoner 

og min egen rolle som saksbehandler i barneverntjenesten.  

3.1 Litteraturstudie og formålet med litteratursøket 

 

For å besvare min problemstilling vil det være nødvendig å gjennomgå den internasjonale 

forskningen på feltet og jeg har valgt en litteraturstudie for å forsøke å belyse, utforske og 

forså fenomenet fra ett teoretisk ståsted. En anerkjent måte å gjøre dette på er gjennom en 

systematisk litteraturgjennomgang (Aveyard, 2014). I følge Forsberg og Wengstrøm (2016), 

er litteraturstudier bygget på systematisk gjennomgang av allerede eksisterende empiri rundt 

ett tema og gir en oversikt over forskning som er utført på området. Denne litteraturstudien 

fulgte en predefinert metode og tilnærming på samme måte som en systematisk 

litteraturstudie, som involverte søkestrategi, tilnærming til studiene og en evaluering. Den 

systematiske tilnærmingen jeg har brukt vil være etterprøvbar ved at andre skal kunne gjøre 

samme funn ved samme søkestrategi og duplikatsøk, og det skal fremgå tydelig hvilke valg 

og avgrensinger jeg har gjort. For at studien skal kunne kalles systematisk må studien ha en 

oppgitt søkestrategi, den må inneholde klare inklusjonskritereier og studien må ha 

kvalitetsvurdert de inkluderte studiene (Forsberg & Wengstrøm, 2016).  

Prosessen startet med utarbeidelse av forskningsspørsmål som jeg skulle besvare gjennom å 

analysere litteraturen som kommer frem etter systematiske søk. Relevant litteratur ble vurdert, 

det samme med kvaliteten på studiene jeg valgte ut. Målet var at resultatene av litteratursøket 

førte til en oppsummering av den kunnskapen som foreligger, en ny forståelse av 

problemstillingen, eller tydeliggjøre det dersom det fremkommer behov for ytterligere 

forskning.  
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Ny forståelse og innsikt kan utvikles dersom man ser på flere forskningsartikler sammen, som 

man ellers ikke ville oppdaget og det finnes flere eksempler på hvordan en litteraturstudie har 

resultert endring i praksis (Aveyard, 2014, s.6).  

 

3.2 Fremgangsmåte 

 

Jeg startet med å lese gjennom forskning som er gjort på noen lunde samme tema for å se 

hvilke databaser andre forskerne i hadde foretatt søk i. Jeg benyttet kjedesøking, hvor jeg via 

tilgjengelig forskning forfulgte referanser og til slutt fikk en samlet oversikt over hvilke 

databaser det var gjort søk i. Deretter ved hjelp av Universitetet i Oslo sine hjemmesider, fant 

jeg frem til ulike databaser, anbefalt litteratur og gode kilder innenfor faget.  

Jeg gjorde en rekke preliminære søk i perioden september 2017 til januar 2019 for å forberede 

og tilpasse søkestrategien.   

I søkeperioden før mitt endelige søk, fikk jeg også veiledning av bibliotekar ved NKVTS og 

veileder sammen med hennes kollegaer. Dette gikk blant annet ut på å utarbeide søkeord og 

søkekombinasjoner som kunne dekke forskningsspørsmålet. Jeg fikk også opplæring i søk 

iblant annet MEDLINE Ovid og PubMed av bibliotekar ved NKVTS. De andre databasene 

jeg har endt opp å gjøre søk i, har jeg gjort uten veiledning.  

I januar 2019 tok jeg mitt endelige søk i Web of Science, PubMED, PsycINFO, Ovid Medline 

og Cochrane Library,  

 

3.3 Avgrensning 

 

I seleksjonen av studier er det viktig å unngå systematiske feil, og tydelige inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene er en måte å unngå slike feil på. Populasjonen i studien alle barn fra 0-

18 år, samt deres mødre med depresjon eller depressive lidelser. Depresjonen eller de 
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depressive lidelsene skulle være identifisert hos mødrene i studiene, og studiene skulle ta for 

seg forhold og risikofaktorer som omhandlet fysisk vold mot barn og mødre med depresjon. 

Jeg har ikke skilt mellom fødselsdepresjon og depresjon da dette er samme type lidelse med 

ulik alvorlighetsgrad. Grunnen til dette er de felles emosjonene og personligheten som går 

igjen i begge gruppene, og ikke grunnen til at depresjonen i utgangspunktet oppstod (Slinning 

& Eberhard- Gran, 2016).  

Jeg valgte å inkludere engelske artikler i tidsrommet 2014-2018. Grunnen til at jeg avgrenset 

tidsrommet til de siste fem årene er at jeg ønsket å gå gjennom nyere forskning. Hadde jeg 

ikke avgrenset tidsrommet kunne jeg også stått i en situasjon hvor det kunne kommet frem 

mange relevante artikler jeg kanskje ikke kunne håndtert grunnet tid og kapasitet. Det ville da 

vært en utfordring på hvordan man skulle valgt ut studier.  

Jeg benyttet bare engelske søkeord. Jeg forsøkte også norske søkeord, norske artikler kom 

opp med engelske søkeord. De ble derfor fanget opp ved bruk av bare engelske søkeord.  

De inkluderte studiene tar for seg fysisk vold mot barn og deprimerte mødre. Fysisk vold er 

enhver fysisk handling som skader eller kontrollerer ett barn. Eksempler på denne typen vold 

kan være slag med hånd, knyttet neve eller andre gjenstander, lugging, klyping, dytting, 

risting, spark, bruk av våpen osv. Jeg valgte å ikke inkludere barn som ble utsatt for andre 

typer vold, som for eksempel psykisk vold eller seksuell vold, fysisk vold fra fedre og barn i 

fosterhjem. Årsaken til dette er fordi begrensninger på denne studien ikke hadde hatt mulighet 

til å inkludert alle typer vold mot barn og studier med samme type vold er lettere å 

sammenligne med hverandre.   

Jeg har heller ikke tatt med upubliserte artikler eller forskning, da jeg av etiske hensyn ønsker 

at alle studiene skal være publisert ved anerkjente forskning- og utdanningsinstitusjoner og 

være fagfellevurdert.  
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3.4 Søkestrategi 

 

I løpet av søket har jeg brukt både emneord og tekstord. Emneord er standardiserte ord som 

beskriver innholdet i teksten, og tekstord, er ord jeg søkte etter som dukket opp i tittel, 

sammendraget eller i hele teksten.  Jeg lette etter artikler ved hjelp av søkeord som beskrev 

fysisk vold mot barn og mors depresjon, se fulle søkestrategier i vedlegg (Vedlegg 1).  

Målsettingen var å fange opp så mange relevante referanser og samtidig unngå ord som gav 

mange unødvendige referanser.  

Søket fokuserte på tre hovedelementer, fysisk vold mot barn, mødres depresjon og 

risikofaktorer. Og nøkkelord som ble brukt var physical maltreatment, phycial discipline, 

smacking, child abuse, corporal punishment, risk factors, maternal depression, depressive 

disorders, corporal punishment, Jeg kombinerte emneord og tekstord som beskrev hver 

kategori med OR og til slutt alle kategorier med AND. 

 

3.5 Bearbeiding/ analyse av funn 

 

Analyse, er ifølge Dalland (2004), ett granskningsarbeid hvor man skal finne ut av hva 

materialet har å fortelle. Det innebærer å dele materialet opp i ulike fenomen og undersøke de 

hver for seg, for så å sette de sammen igjen (Forsberg & Wengström, 2015).  

For å bearbeide de utvalgte artiklene, har jeg brukt en form for hermeneutisk metode 

(Gadamer,1999). Denne metoden innebærer at man med utgangspunkt i egen forforståelse 

undersøker ett fenomen. Med utgangspunkt i min forforståelse har jeg i denne oppgaven 

undersøkt hvilke faktorer som er med å gjøre depresjon hos mødre til en risikofaktor for at 

mødrene utøver fysisk vold mot barna sine. Når man anvender hermeneutikk som metode må 

vi i vår forforståelse og tolkning la «saken fremtre på egne premisser så langt det lar seg 

gjøre» Dette er avhengig av jeg er bevist på egne fordommer og forforståelse når jeg leser 

teksten.  
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Jeg har benyttet den tradisjonelle hermeneutiske sirkelen i arbeidet med tekstene. Jeg leste 

først hele tekstene og fikk ett førsteinntrykk av hva det handlet om, deretter gikk jeg tilbake i 

tekstene hvor det var uklarheter og leste dem på ny og fikk en forståelse av det handlet om. 

Jeg leste så hele tekstene igjen med den nye forforståelsen. Jeg jobbet med innover i teksten, 

og endret stadig oppfatning av teksten, helt til jeg satt igjen med det jeg oppfattet som 

helheten. Det ble en veksling frem og tilbake mellom helhet og detaljer med beskrivelser, 

systematisering/kategorisering og sammenbinding.  

Underveis noterte jeg stikkord for å få en oversikt over innholdet i hver artikkel. Jeg laget en 

oversiktstabell som inneholdt relevante stikkord og i hvilken artikkel jeg fant de. Det neste 

steget ble å lage overskrifter som sees i resultat delen av denne oppgaven basert på de ulike 

stikkordene.  

3.5.1 Økologisk perspektiv  

 

Jeg velger å ha med ett økologisk perspektiv i analysen av materialet for å forsøke å forstå 

hvilke faktorer som virker inn når depresjon er en risikofaktor for å utøve fysisk vold mot 

egne barn. Jeg mener det kan peke på en mer helhetlig forståelse av fenomenet, samt utfordre 

de som jobber med denne gruppen til å tenke på konteksten rundt hver familie, både hva som 

øker risikoen, men også hva som kan bidra til tilfriskning og forebygging. Mye av tidligere 

forskning om barnemishandling har vært styrt av teorien om at mishandling stammer fra 

individuell patologi. Men fordi barnemishandling skjer i en familiekontekst, bør alle nivåer i 

en familie- og familieforhold vurderes (Stith, et.al., 2009). 

Å ha en økologisk forståelse for mødres fysiske vold mot barn innebærer å se fenomenet i 

sammenheng med mange ulike faktorer som i en interaksjon med hverandre. Blant annet kan 

dette være individuelle og personlige forhold hos barnet, moren og relasjonen mellom barnet 

og moren som vil være påvirket av andre faktorer i resten av familien, nærmiljøet og 

samfunnet de befinner seg i (Kruse & Bergman, 2014, s. 49).  

Bronfenbrenner (1979) var en av de første barneforskerne som påpekte at for å få frem et 

utdypet barneperspektiv, må empirien hentes fra barnas hverdagsliv og ta utgangspunkt i 

barnas naturlige sosiale omgivelser. Den kom som kritikk til ett ensidig fokus på individ 
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løsrevet fra kontekst.  Brofenbrenners utviklingsøkologiske teori legger vekt på en tverrfaglig 

forståelse av barn og prøver å sammenfatte og forstå de mange innvirkende faktorene i ett 

barns oppvekstsvilkår.  

Det er mange og gjensidige avhengige forhold som virker inn på hverandre og består av en 

forklaring på hvordan mennesker påvirkes og sosialiseres av erfaringer fra fire nivåer; 

mikronivået, mesonivået, eksonivået og makronivået.  

Belsky (1980) ønsket også å vise at barnemishandling er mangesidig i den enkelte familie, 

samfunn og kultur. Han identifiserte risikofaktorer for barnemishandling inn i ett økologisk 

rammeverk og la vekt på Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell.  

I følge Black et.al. (2001) viser nyere forskning at for å forstå fysisk vold mot barn må man se 

foreldreegenskaper i en kontekst av et større sosialt system, som både kan bidra til, men også 

forebygge fysisk vold mot barn. Mye av den tidligere forskningen har hatt fokus på 

foreldrenes personlige egenskaper eller som et resultat av foreldrenes psykiske diagnose.  

I en studie av Annerbäck et al. (2010) hadde forskerne en hypotese om at fysisk vold mot barn 

oppstår når en akkumulering av risikofaktorer på fire forskjellige nivåer er tilstede. Disse 

risikofaktorene forutsetter en forelder som har en tendens til å bruke fysisk vold, høyt 

stressnivå i familien, et utilstrekkelig sosialt nettverk som ikke er med på å beskytte barnet og 

dersom barnet ikke klarer å beskytte seg selv, som blant annet ung alder, funksjonshemming 

eller strengt hierarki i familien. Studiens resultat bekreftet hypotesen.  

Kruse & Bergman (2014) påpeker at selv om tilstedeværelsen av risikofaktorer statistisk sett 

øker risikoen for å utøve vold, betyr ikke dette at det går an å anta ett enkelt årsaksforhold 

mellom risikofaktorer og utfall.  

I følge (Dubowitz, et.al, referert i Aakvaag, Thoresen & Øverlien, 2016, s. 276-278) er det 

nødvendig med ett økologisk perspektiv for å forstå barnemishandling. Det mener det er 

viktig med et perspektiv som integrerer inter- og interpersonlige faktorer, samt faktorer i 

nærmiljø og samfunn og at risikoen for omsorgssvikt befinner seg på en rekke forskjellige 

nivåer.  
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Uti fra forskning og empiriske studier kan man se at det går igjen flere risikofaktorer for vold 

mot barn, som kan knyttes opp mot ett økologisk perspektiv (Myhre, Thoresen, Grøgaard, & 

Dyb, 2012; Bartlett, Raskin, Kotake, Nearing & Easterbrook, 2014; Wu.et.al,.2004). 

 

3.6 Kvantitativ forskning 

 

Kvantitativ forskning er teoristyrt og deduktiv og bygger på at sosiale fenomener er så stabil 

at måling er meningsfullt. Det stilles spørsmål eller hypoteser fra ett teoretisk perspektiv og 

årsaksforklaringer står sentralt. I kvantitativ forskning er forskerne langt fra de som studeres 

og registrerer sammenlignbar og strukturert informasjon i ett stort utvalg. I kvantitativ 

forskning analyseres store mengder data for å undersøke tendenser innenfor en bestemt 

populasjon og datamatrisen blir tall som analyseres ved hjelp av statistiske analyseteknikker. 

Konklusjoner og funn kan testes på nytt ved at man gjør en ny studie som tar i bruk samme 

design (Ringdal, 2014).  

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i både kvalitative og kvantitative studier. Fordelen ved 

å bruke publikasjoner som har ulike forskningsdesign er at jeg får kunnskap om fenomenet fra 

flere ulike perspektiver.  

3.7 Kvalitativ forskning 

 

Kvalitativ forskning brukes for å få en forståelse for hvordan mennesker i en viss kontekst 

oppfatter verden og hvor menneskers handlinger står sentralt. Intervjueren eller forskeren 

setter seg ofte inn i informantenes situasjon og forsøker å finne nøkkelbegreper som kan 

brukes til å forstå informantenes situasjon eller handlinger. Søken etter mening og 

formålsforklaringer står gjerne sentralt. Det legges vekt på nærhet og observasjon og utvalget 

er lite. Kvalitativ forskning er gjerne rik på detaljer, har en induktiv tilnærming og 

informasjon om ett lite antall analyseenheter (Ringdal, 2014).  
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3.8 Etiske refleksjoner 

 

Dette er en empirisk oppgave med allerede publiserte artikler og tilgjengelig forskning. 

Studiene er fagfellevurdert, gjennomført og godkjente ved anerkjente forskning- og 

utdanningsinstitusjoner som gjør at de etiske aspektene ved informasjonsinnhenting og 

personvern er ivaretatt. 

Ettersom jeg bruker publisert materiale fra andre forskere vil det være viktig med respekt for 

forskerne til de artiklene jeg har valgt. Det vil være viktig å ikke tillegge tekstene en annen 

mening enn den forskeren selv i utgangspunktet mente. Objektivitet er viktig for ett godt 

forskningsresultat. Det vil være viktig å skille mellom egne meninger, forskerens meninger og 

resultater som kommer frem som ett resultat av studien. Det vil heller ikke være etisk riktig å 

bare plukke ut eller presentere artikler som støtter mine hypoteser, tanker eller forforståelse. 

Det er ifølge Ringdal (2014) uunngåelig å ikke påvirkes av andres prioriteringer og verdier, 

og dette stiller store krav til forskernes evne til refleksjon over egen praksis. Upartiskhet var 

ett viktig ideal og en nyttig bevisstgjøring i prosessen med å bearbeide og analysere studiene 

som ble plukket ut, både når det gjaldt eget syn på fenomenet jeg studerer, samt 

favorittforklaringer.  

Det er etisk dilemma å forske på andre menneskers livsbelastninger, spesielt barn. Jeg vil 

gjøre mitt beste for å rapportere kunnskap som er så sikker og verifisert som mulig.  

Videre vil det være viktig å formidle at det kan være flere omstendigheter til at depresjon er 

en risikofaktor for å utøve fysisk vold mot sine egne barn. Å være deprimert er ikke 

ensbetydende med at man utsetter barna sine for fysisk mishandling. Jeg ønsker ikke at 

deprimerte mødre skal føle seg stigmatisert dersom de leser studien, men få en bredere 

forståelse av hvorfor og hvordan det kan være slik. 
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3.9 Egen rolle som saksbehandler i 

barneverntjenesten 

 

Til vanlig jobber jeg, som nevnt tidligere, som saksbehandler i den kommunale 

barneverntjenesten og møter gjennom min jobb på deprimerte mødre som utøver fysisk vold 

mot sine barn. Jeg har derfor valgt å forske på eget felt. Dette legger grunnlaget for min 

forforståelse, noe som er viktig å være bevist på gjennom denne forskningsstudien. Jeg har 

ikke egen erfaring med depresjon, men jeg er mamma til tre små barn. Det vil alltid være en 

fare for at egen bakgrunn og verdier vil prege analyse og fortolkningsarbeidet, det er derfor 

viktig å presentere min egen bakgrunn.  

Jeg har forsøkt å ha ett kritisk blikk på min forforståelse opp mot resultatene i denne studien. 

Jeg har latt meg overraske av funn og jeg har tilegnet meg kunnskap jeg ikke hadde ved 

oppstart av denne studien, til tross for at forskningsprosjektet startet med en forforståelse som 

ikke var fri for forutsetninger. 
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4 Resultater og funn  

 

4.1 Funn av studier 

 

For å komme frem til et utvalg av studier har jeg lest gjennom samtlige sammendrag som 

omhandlet forholdet mellom fysisk vold mot barn og depresjon hos mødre, i treffene fra 

databasene MEDLINE Ovid, Web of Science, PubMED, PsycINFO og Cochrane Library. 

Totalt var dette 612 sammendrag. Etter å ha lest sammendragene satt jeg igjen med 24 artikler 

som jeg har lest i fulltekst. 588 artikler ble forkastet da de ikke oppfylte inklusjonskriteriene. 

Årsakene til at studier ble forkastet og ekskludert var at de ikke oppfylte kriteriene for utvalg 

og problemstillingen, hovedsakelig grunnet andre typer vold, fedre eller barn i fosterhjem.   

Etter å ha lest de 24 artiklene i fulltekst satt jeg igjen med 8 studier. Grunnen til at studiene 

ble forkastet etter full gjennomlesning var blant annet; en studie tok for seg psykisk helse som 

faktor, men kunne ikke skille på de ulike type diagnosene, en studie skilte ikke mellom mødre 

og fedre, noen studier omhandlet ikke fysisk vold, men vanskjøtsel og psykisk vold og noen 

studier studerte sammenhengen mellom fysisk vold og barnas atferd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2 Visuelt fremstilt søkelogg  

Inklusjonskriterier: Empiriske studier, som er fagfellevurdert i tidsrommet 

2014-2018, og som tar for seg forholdet og risikofaktorer mellom fysisk vold 

mot barn og depresjon hos mødrene.  

Søkeord: physical maltreatment, phycial discipline, smacking, child abuse, 

corporal punishment, risk factors, maternal depression, depressive disorders, 

corporal punishment, 

Eksklusjonskriterier: psykisk vold eller seksuell vold, fysisk vold fra fedre og 

barn i fosterhjem. 

 

Databasesøk: N = 612 

Medline Ovid n= 266, PsycINFO n= 88, PubMED n= 

119, Web of science n= 116 & Cochrane Library n=23 

 

 

Ekskluderte artikler: etter å ha lest 

sammendrag; 

N= 588 

Artikler lest i fulltekst; N= 24 

Inkluderte artikler i studien; N=8 

Fulltekst artikler ekskludert fordi 

de ikke møtte inklusjonskriteriene;  

N= 16 
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4.2 Oversikt over funn  
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Tabell 1 Oversikt over funn  

Forfatter/årstall Studiedesign og 

analyse 

Målsetting med 

studien, deltagere, 

inklusjonskriterier og 

setting  

Utfall/ måleinstrument Diagnosekriterier Funn/ resultater 

Ostler, T. 

(2015).  

Kvalitativ, case 

basert. 

 

 

N= 8 mødre i alder 

fra 21-44.  

 

Mødrene hadde barn i 

alder fra 1- 4 år.  

 

Alle mødrene hadde 

mistet omsorgen for 

barna sine grunnet 

barnemishandling 

eller i risiko for å 

kunne skade dem.  

 

Målet med studien 

var å undersøke, 

gjennom et etologisk 

perspektiv, hvordan 

mistillit, som 

tilknytning stil, kan 

være årsak til fysisk 

vold mot egne barn 

blant mødre med 

alvorlig 

tilbakevendende 

depresjon.  

Diagnose, prognose, årsak til diagnose, 

vold mot seg selv eller andre og innsikt 

i egen psykiske helse – Insight Scale 

(Mullick, Miller & Jacobsen, 2001), og 

intervju om psykisk helse. 

 

Kriminalitet- Kriminell bakgrunns 

sjekk 

 

Evaluering av foreldreegenskaper- 

CARE-Index (Crittenden, 1988), 

opptak, og Home Inventory- Home- 

Safety (Bradley, Caldwell, & Corwyn, 

2003).  

 

Holdninger og forventinger til omsorg 

for barnet- Parent Opinion 

Questionnaire (Azar, et.al, 1984).  

 

Mødres egen tilknytning og historie 

ifht traumer- Adult Attachment Style 

Interview (Bifulco & Thomas, 2013), 

Childhood Trauma Interview 

(Bernstein & Fink, 1998).  

 

Evaluering av barnas behov- Peabody 

Picture Vocabulary Test- Revised 

Tilbakevendende 

depresjon- 

Diagnostic and 

Statistical Manual 

og Mental 

Disorders (DSM-

IV-TR).  

 

Mistillit kan spille 

en rolle ifht det å 

utøve fysisk vold 

mot barna sine hos 

mødre med alvorlig 

tilbakevendende 

depresjon.  

 

Dette var knyttet til 

undertrykte følelser 

som sårbarhet, og 

mistilliten kom til 

uttrykk når det 

gjaldt støtte fra 

andre og følelsen av 

å være sviktet og 

bedratt.  

 

Mistilliten hindret 

mødrene i å knytte 

seg til andre 

mennesker, også i 

forhold til det å få 

hjelp for 

depresjonen sin.  
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(Dunn & Dunn, 1981), observasjoner 

og intervju med mødrene og 

fosterforeldrene til barna og Child 

Behavior Checklist (Achenbach & 

Rescorla, 2001).  

 

Stress og støtte i foreldrerollen- 

Parenting Stress Index (Abidin, 1990), 

Inventory of Socially Supportive 

Behaviors (Barrera, 1981).  

Conflict- Tactics Scale (Straus, 2000), 

Sosiale historier.  

Rodriguez, 

C.M., & 

Tucker, M. 

(2015).  

 

Tverrsnitt 

 

Faktor analyse 

N= 95 mødre med 

barn mellom 6-9 år. 

De ble rekruttert fra 

ulike kommunale 

steder, som 

barnehager og 

fritidsordninger etter 

skoletid.  

 

Målet med studien 

var å undersøke om 

kognitive prosesser 

som blant annet 

negative attribusjoner 

og evnen til empati 

med barna kunne føre 

til fysisk vold fra 

mødre med egne 

personlige 

utfordringer.  

Risiko for fysisk vold mot barna- The 

Child Potential Inventory (CAPI; 

Milner, 1986, 1994).  

 

Potensial for fysisk vold knyttet opp 

mot tanker og atferd i fht ivaretagelse 

av barnet som karakteriseres av 

voldelig foreldreatferd- The Adult- 

Adolescent Parenting Inventory -2 

(AAPI-2, Bavolek & Keene, 2001).  

 

Barnas erfaring av foreldreatferd- The 

Parent Perception Inventory (PPI; 

Hazzard et al., 1983).  

 

Foreldres attribusjoner av barnas 

atferd- The Child Vignettes (CV; 

Plotkin, 1983).  

 

Hvordan mødre oppfattet egen empati- 

 Resultatene 

indikerte at for 

mødre med mye 

stress, både i forhold 

til det emosjonelle, 

men også 

bekymringer og 

problemer i livet, 

var sosial støtte en 

beskyttelsesfaktor 

for å utøve vold mot 

barna, mens 

negative 

attribusjoner og lav 

empati ovenfor 

barna økte risikoen 

for at mødrene 

utøvde vold mot 

barna sine.  
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 The Empathy Quotient- Short (EQ-

Short; Wakabayashi et al., 2006), og 

The Interpersonal Reactivity Index 

(IRI; Davis 1983a).  

 

Stress hos mødrene – The Perceived 

Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983).  

 

Mødres bekymring og problemer- The 

Daily Hassles and Uplifts Scale 

(DHUS; De Longis et al., 1998).  

 

Mødre psykiske helse- The Mental 

Health Inventory- 5 (MHI-5; Ware & 

Sherbourne, 1992).  

 

Sosial isolasjon- The De Jong- 

Gierveld Loneliness Scale (De Jong- 

Gierveld & Van Tilburg, 1999).  

 

Sosial støtte og ressurser- The Social 

Support Resources Index (SSRI; Vaux 

& Harrison, 1985).  

 

Mødres kognitive 

prosesser kan føre til 

vold mot barn, 

spesielt mødre som 

strever med å ta 

andre perspektiv, 

mentalisering, som 

har lav empati eller 

medfølelse.  

 

Det samme gjelder 

mødre som har en 

oppfatning av at 

barna deres er 

ulydige eller som de 

tror med vilje 

forsøker å irritere 

dem.  

Grasso, D.J., 

Petitclerc, A., 

Henry, D.B., 

McCarthy, 

K.J., 

Wakchlag. 

L.S., & Birggs- 

Gowan, M.J. 

Tverrsnitt  

 

Latent Class 

Analysis 

N= 474 barn mellom 

3-6 år som ble 

tilfeldig trukket ut fra 

Multidimensional 

Assessment of 

Preschoolers Study 

(Wakschlag et. al., 

2014).  

Tilstedeværelse og hyppigheten av 

mødres psykiske og fysiske vold mot 

egen partner og vise versa- The 

Revised Conflict Tactics Scale (Straus, 

Hamby, Boney- McCoy., & Sugarman, 

1996).  

 

Mødres aggresjon og fysisk vold 

 Dataene gav 3 ulike 

grupper; en poly 

viktimisert gruppe, 

gruppe 1, (15,2%) 

med høy 

sannsynlighet for 

eksponering av alle 

former for vold, en 
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(2016).   

Respondentene skulle 

være barnets 

biologiske mor, 

engelsk talende og 

barn med 

utviklingshemming 

ble ekskludert.  

 

Målet med studien 

var identifisere og 

undersøke mønstre i 

forhold til vold i 

familien, både mot 

barn og mellom 

omsorgspersonene.  

direkte mot barna -The Conflict Tactics 

Scales- Parent- Child version (Straus, 

Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan, 

1998).  

 

Tidligere stressfulle og traumatiske 

erfaringer og opplevelser- Life Events 

Inventory (Cochrane & Robertson, 

1973) og Schedule of Recent Life 

Experiences (Holmes & Rahe, 1967).  

 

Mødrenes egne erfaringer med fysisk, 

psykisk og seksuell vold, eller 

emosjonell omsorgssvikt i egen 

barndom eller ungdomstid- Childhood 

Trauma Questionnaire (Bernstein & 

Fink, 1998).  

 

Depresjon hos mødrene – Patient- 

Reported Outcomes Measurement 

Information System (Cella et al., 

2007).  

PTSD hos mødrene – PTSD Checklist- 

Cicilian Version (Weathers, Litz, 

Herman, Huska & Keane, 1993).  

 

Symptomer hos barna ble vurdert ut fra 

mødrenes rapportering i Preschool- 

Age Psychiatric Assessment (Egger & 

Angold, 2004).  

 

Traumatisk stress hos barna – Trauma 

gruppe (gruppe 2) 

som i hovedsak var 

rettet mot fysisk 

disiplin av barna 

(49, 5%), og en 

gruppe (gruppe 3) 

med lav eksponering 

for vold (35,2%).  

De ulike gruppene 

ble differensiert ut i 

fra kontekstuelle 

faktorer, 

karakteristika hos 

mødrene, 

observasjoner og 

rapportering fra 

mødre som 

indikatorer for 

mødre- barn 

fungering.  

 

Mødre med 

depresjon i studien 

fulgte ett lineært 

mønster, i samsvar 

med tidligere 

forskning på at 

depresjon kan føre 

til vansker med 

omsorg for barnet.  
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Symptom Checklist for young 

Children, Briere et al., 2001).  

 

Observasjon av mødre og barn- 

Anxiety Dimensional Observation 

System (Mian, Carter, Pine, 

Wakschlag, & Briggs- Gowan, 2015).  

 

Barnas atferd- Disruptive Behavior 

Dimensional Observation System 

(Wakschlag et al., 2008).  

 

Mødres grensesetting og involvering i 

barnet- The Parent- Clinical 

Observation Schedule (Hill, 

Maskowitz, Danis, & Wakschlag, 

2009).  

 

Choi, K.W., 

Houts, R., 

Arseneault, L., 

Pariante, C., 

Sikkema, K.J., 

& Moffitt, T.E. 

(2018).  

Longitudinell/ 

langsgående  

 

stianalyser 

(Structural 

Equation 

Modelling, SEM) 

N= 1016 mødre og 

N= 2032 barn som 

var en del av The 

Enviromental Risk 

(E-Risk) Longitudinal 

Twin Study.  

 

Fire målepunkter, når 

barna var 5, 7, 10 og 

12 år.  

 

Målet med studien 

var å undersøke 

fødselsdepresjon hos 

Mødres egne erfaringer og opplevelser 

med omsorgssvikt i barndommen- 

Childhood Trauma Questionare (CTQ, 

Bernstein & Fink, 1998).  

 

Depresjon hos mødrene-  Diagnostic 

Interview Schedule DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 

2000).  

Mødre som oppfylte kriterier for 

langvarig depresjon ble bedt om å fylle 

ut Life History Calendar (LHC; Caspi 

et al., 1996).  

 

 Mødre som selv 

hadde vært utsatt for 

omsorgssvikt, da 

særlig seksuelle 

overgrep eller 

emosjonell 

omsorgssvikt hadde 

en forhøyet risiko 

for fødselsdepresjon. 

Depresjonen 

utgjorde en risiko 

for at egne barn ble 

utsatt for 

omsorgssvikt, fulgt 
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mødre som selv 

hadde opplevd 

omsorgssvikt i 

barndommen opp mot 

om de selv utsatte 

barna sine for 

omsorgssvikt og om 

barna som en følge av 

dette viste 

internaliserte og 

eksternaliserte 

vansker. 

 

Depresjon senere i livet enn 

fødselsdepresjon- Diagnostic Interview 

Schedule & LHC.  

 

Barn utsatt for fysisk og seksuell 

mishandling – validated structured 

interview protocol (Dodge, Bates & 

Pettit, 1990).  

 

Barnas atferdsvansker, både 

internaliserte og eksternaliserte 

vansker- Child Behavior Checklist 

(Achenbach, 1991b).  

 

av emosjonelle 

vansker og 

utagerende atferd.  

 

Noen mødre 

fortsatte å være 

deprimerte etter 

nyfødt perioden og 

hadde en 

skadelig/voldelig 

atferd mot barna 

grunnet 

begrensinger ifht 

emosjonelle 

vansker.  

Dittrich, K., 

Boedeker, K., 

Kluczniok, D., 

Jaite, C., Attar, 

C.H., Fuehrer, 

D., Herpertz, 

S.C., Brunner, 

R., Winter, 

S.M., Heinz, 

A., Roepke, S., 

Heim, C., & 

Bermpohl, F. 

(2018).  

 

Tversnittstudie  

 

stianalyser 

(Structural 

Equation 

Modelling, SEM) 

N= 114 mødre både 

med og uten 

omsorgssvikt i 

barndommen, 

depresjon eller 

borderline lidelse.  

19 mødre hadde 

bipolar lidelse, 71 

mødre var deprimerte 

og 64 mødre hadde 

opplevd omsorgssvikt 

i egen barndom.  

 

13,1 % hadde ikke 

erfart omsorgssvikt 

eller var deprimert 

eller hadde borderline 

Mødres vansker med 

emosjonsregulering – Difficulties in 

Emotion Regulation Scale (DERS; 

Gratz & Roemer, 2004).  

 

Risiko for mishandling- The German 

Version og Child Abuse Potential 

inventory (CAPI; Milner, 1994), 

Eltern- Belastungs- Screening zur 

Kindeswohlgfährdung (EBSK; 

Deegener, Spangler, Körner & Becker, 

2009).  

 

Mødres depresjon- MINI- International 

Neuropsychiatric Interview (Sheehan 

et al., 1998).  

 

Depresjon- 

Hamilton Rating 

Scale for 

Depression 

(HRSD; 

Hamilton, 1960).  

 

Omsorgssvikt i 

barndommen- 

Childhood 

Experience of 

Care and Abuse 

Interview 

(Bifulco, 1994).  

 

Borderline lidelse- 

(IPED)  

Omsorgssvikt i 

barndommen, 

depresjon og 

borderline var alle 

assosiert med 

potensial for 

barnemishandling.  

 

Vansker med 

emosjons regulering 

var en mediator for 

at mødre med 

depresjon utøver 

vold mot barna sine.  

 

Jo høyere 

sannsynlighet for at 
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lidelse.  

 

Mødrene kunne ikke 

være suicidale, 

paranoide, 

schizofrene og 

mødrene med 

depresjon måtte være 

stabile. De kunne 

heller ikke ha inntatt 

rusmidler de siste 6 

månedene.  

 

Barna til mødrene var 

mellom 5 og 12 år. 

Barn med 

utviklingshemming 

eller som var 

diagnostiert med 

autisme ble 

ekskludert. Barna 

måtte også bo 

sammen med 

mødrene sine for å bli 

inkludert i studien.  

 

Målet med studien 

var å undersøke om 

vansker med 

emosjonsregulering 

økte risikoen for at 

mødrene med 

Borderline lidelse- Assessment and 

Diagnosis of Personality Disorders; 

The ICD- 10 International Personality 

Disorder Examination (IPDE; 

Loranger, Sartorius & Janca, 1997).  

 

Mødres egne erfaringer med 

omsorgssvikt- The German version 

(Kaess, et al., 2011) of Childhood 

Experience and care and Abuse 

(CECA; Bifulco, 1994).  

 

Psykopatologi hos barna- The German 

version of The Teatcher Report Form 

(Achenbach, 1991).  

mødre utsatte barna 

sine for 

mishandling, jo 

høyere ble også 

psykopatologien hos 

barna.  
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omsorgssvikt, 

depresjon og 

borderline lidelse 

utsatte barna sine for 

mishandling.   

I tillegg teste risikoen 

opp mot 

psykopatologi hos 

barna.   

Villodas, M.T., 

& Bagner, 

D.M. (2015).  

Longitudinell/ 

langsgående 

 

stianalyser 

(Structural 

Equation 

Modelling, SEM) 

 

N= 234 mødre fra 

Consortium for 

Longitudinal Studies 

of Child Abuse and 

Neglect (Runyan et 

al., 1998).  

 

Mødrene kom fra 

nabolag med høy 

forekomst av vold i 

nære relasjoner, og 

som var 

sosioøkonomisk 

vanskeligstilte.  

 

Flere målepunkter, 

når barna var 12-18 

mnd. 4 år og 6 år.  

 

Målet med studien 

var å undersøke mor-

barn aggresjon som 

en mekanisme 

Depresjon hos mødrene- Center of 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale (Radloff, 1977).  

 

Mødres respons på barnas atferd, 

aggresjon- Conflict Tactics Scale-

Parent-Child version (Straus et al., 

1998).  

 

Barnas atferd vansker- The Child 

Behavior Checklist (CBCL; 

Achenbach, 1991).  

Høyrisiko familier Aggresjon hos mor 

medierte ikke 

sammenhengen 

mellom depressive 

symptomer i 

nyfødtperioden og 

atferdsproblemer 

senere i 

barndommen, men 

tidlige depressive 

symptomer hos 

mødrene var en 

viktig risikofaktor 

for aggresjon, som 

igjen bidro til mer 

atferdsvansker hos 

barna.  
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mellom depresjon hos 

mødre og barns 

atferdsproblemer i 

høyrisiko familier.   

 

Wilson, L.M., 

Lorber, M.F., 

& Timmons 

Fritz, P.A. 

(2018).  

Longitudinell/ 

langsgående  

 

Analyser i fire 

ulike faser.  

 

  

N= 4364 mødre fra 

Archival data fra 

Fragiles Families and 

Child Well-being 

Study (Reichman et 

al., 2001).  

 

Mødre og fedre skulle 

intervjues 48 timer 

etter fødsel, med 

oppfølging og 

samtaler med mor når 

barnet var 1, 3, 5 og 9 

år.  

 

Mødrene var mellom 

15-43 år.  

 

Målet med studien 

var en dynamisk 

tilnærming til 

risikofaktorer for 

fysisk avstraffelse fra 

mødre fra fødsel til 9 

år.  

Fysisk avstraffelse fra mødrene- 

Parent-Child Conflict Tactics Scales 

(Straus et al., 1998) ble fylt ut når 

barna var 3, 5 og 9 år.  

 

Mødres depresjon – Major Depressive 

Episode (MDE) World Health 

Organization Compiste International 

Diagnostic Interview Short. Form 

(CIDI-SF).  

 

Mødre rusmisbruk- Drug and Alcohol 

Dependence Subscales (CIDI-SF), 

(Kessler, et. al., 1998).  

 

Stress hos mødre- Aggraviation in 

Parenting Scale from the Child 

Development Supplement of the Panel 

Study of Income Dynamics (Mainieri 

& Grodsky, 2006).  

 

Effekt hos barna- EAS Temperament 

Survey for Children (Buss & Plomin, 

1984) og Child Behavior Checklist 

family of instruments (Achenbach, 

2009).  

 

 Mødre som 

rapporterte om 

depresjon, 

rusmisbruk, stress 

og negativ 

emosjoner ifht barna 

i alderen 1-3 år 

rapporterte en 

høyere bruk av 

fysisk avstraffelse.  

 

Men til tross for 

dette viste det seg at 

dette ikke var en 

klar indikator for 

bruk av fysisk 

avstraffelse i alderen 

3-9 år.  

 

Resultatene 

understreker 

viktigheten av å ta i 

betraktning 

anledningsspesifikke 

svingninger i 

risikofaktorene.  
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Partner vold- Revised Conflict Tactics 

Scale (Straus et al., 1996).  

  

Wolford, S.N., 

Cooper, A.N., 

& McWey, 

L.M. (2018).  

Longitudinell/ 

langsgående 

 

Bivariat regresjon 

og 

regresjonsanalyser. 

 

Deltagerne ble 

trukket ut fra 

Longitudinal Studies 

of Child Abuse and 

Neglect 

(LONGSCAN) 

 

I alle familien som 

deltok hadde det blitt 

sendt 

bekymringsmelding 

til barneverntjenesten 

eller i risiko for å 

utsette barna sine for 

omsorgssvikt.   

Mødrene som deltok 

skulle også ha erfart 

omsorgssvikt som 

barn.  

 

To målepunkter:  

Når barna vart 6 år- 

N= 325 og når barna 

var 12 år, N= 213.  

 

Målet med studien 

var å undersøke 

hvordan fysisk og 

psykisk aggresjon og 

Mødres depresjon- Center of 

Epidemiologic Studies Depression 

Scale (CES-D; Radloff, 1977).  

 

Fysisk og psykisk aggresjon og vold, 

oppdragerstil- Conflict Tactics Scale: 

Parent to Child (CTSPC; Straus, et al-. 

1998).  

 

Barnas atferd- Child Behavioral 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1991).  

 

Utfall i tenårene- Youth Self report 

(Achenbach, 1991).  

Egne opplevelser 

med omsorgssvikt 

i barndommen og 

kontakt med 

barneverntjenesten 

Mødre med 

depressive 

symptomer og egen 

historie med 

omsorgssvikt 

rapporterte om 

høyere forekomst av 

psykisk og fysisk 

aggresjon mot barna 

sine både ved 6 års 

alder og 12 års 

alder.  

 

Og dette påvirket 

barnas atferd. Både 

internaliserte og 

eksternaliserte 

vansker.  
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vold påvirket 

forholdet mellom 

deprimerte mødre og 

barnas atferd.  
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4.3 Oppsummering av funnene  

 

4.3.1  Konsekvenser og kjennetegn hos barna  

 

De fleste av studiene tar for seg karakteristika ved mødrene og konteksten rundt, mens noen 

så på sammenhengen mellom depresjon hos mødrene og barnas atferd for at mødre med 

depresjon utøver fysisk vold mot barna. Hvordan de deprimerte mødrene oppfattet sitt barns 

oppførsel var i flere studier assosiert med økt forekomst av fysisk vold. Dersom de oppfattet 

barnet sitt som vanskelig, ulydige og at de hadde utagerende atferd for å irritere dem, økte 

forekomsten av fysisk vold og psykisk aggresjon (Ostler, 2015). Kognitive prosesser hos 

mødrene kan påvirke en foreldreatferd som er preget av fysisk vold (Rodriguez & Tucker, 

2015). Forekomst av eksternaliserende og internaliserte vansker hos barn utsatt for fysisk vold 

er relativt høy, men den atferden kan ha utviklet seg som ett resultat av å være utsatt for fysisk 

vold. Det kan være vanskelig å måle om foreldrenes oppfatninger dreier seg om 

atferdsproblemer hos barna, eller om atferdsproblemene er ett resultat av at mødrene som 

utsetter barna for fysisk vold ser mer atferdsproblem hos egne barn, enn foreldre som ikke har 

utøvd vold.  

Andre faktorer som var med på å øke forekomsten av fysisk vold mot barna var i en studie at 

barnet fikk mer oppmerksomhet enn mor av andre som for eksempel slektninger (Ostler, 

2015).  

Barn som utsettes for flere typer vold, har også mer vansker med regulering av egen atferd, 

noe som igjen kunne føre til konflikter med mødrene. Dette kunne henge sammen med 

mødrenes vansker med emosjonsregulering.  
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4.3.2  Traumatiserende hendelser i mødrenes egen barndom 

 

I flere av studiene rapporterer mødrene om tidligere historie med omsorgssvikt når de selv var 

barn og mange lever eller har levd i voldelige forhold. Wolford, Cooper & McWey (2018) 

finner i sin studie at mødre med depresjon, som selv har vært utsatt for omsorgssvikt som 

barn, rapporterer om høyere fysisk og psykisk vold mot egne barn. Volden er som ett 

fundament fra egen barndom som oppstår når mødrene skal utvikle strategier for 

konflikthåndtering med egne barn. Videre skriver de at dette også kan handle om noe av 

emosjonene som følger med depresjonen, da depresjon kan øre til mindre engasjement, 

positiv varme og mer irritabilitet (Villodas, Bagner& Thomson, 2015).  

Mødres egne erfaringer med omsorgssvikt var signifikant knyttet til fødselsdepresjon, som 

igjen predikerte fysisk vold mot egne barn (Choi et al., 2018). Mødre som selv hadde opplevd 

seksuelle overgrep eller manglende emosjonell støtte hadde høyere forekomst av depresjon 

Mødre med depresjon hadde nesten dobbel så høy forekomst av egne barn utsatt for 

omsorgssvikt og at man må se på begrepet «voldsarven» som ett multifaktorielt fenomen.   

I en studie av (Ostler, 2015) så var mistillit en sentral rolle hos mødre med depresjon som 

utsatte barna sine for fysisk vold. For mange av kvinnene i studien påvirket vansker med eller 

vold fra partneren denne mistilliten.  

 

4.3.3 Sosial støtte og stress 

 

Sosial støtte og stress var viktige faktorer i flere studier. Flere mødre hadde en oppfatning av 

at de hadde lite hjelp og støtte, og de opplevde at de var alene med sine vansker. Mistillit var 

ett resultat av manglende støtte, noe som igjen var assosiert med store barrierer i forhold til 

det å søke hjelp for blant annet depresjonen sin (Ostler, 2015).  

Rodriguez &Tucker (2015) fant at mødre med mye stress, både i forhold til det emosjonelle, 

men også andre bekymringer og problemer i livet, så var sosial støtte en beskyttelsesfaktor for 
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å utøve vold mot barna, men negative attribusjoner og lav empati ovenfor barna økte denne 

risikoen.  

4.3.4 Kognitive foreldreferdigheter 

 

I de fleste inkluderte studiene ble det satt fokus på kognitive foreldreferdigheter og kognitive 

prosesser som mentalisering, emosjonsregulering, mistillit, negative attribusjoner ovenfor 

barna, sosial læring og sosiale prosesser.  

Dittrich et al., 2018, fant i sin studie at depresjon hos mor og fysisk vold mot barn ble mediert 

av vansker med emosjon regulering, da særlig i forhold til emosjonell bevissthet, klarhet, 

strategier for håndtering av emosjoner og aksept på egne emosjonelle reaksjoner.  

I Ostler (2015) sin studie var det en kompleks gjensidig relasjon mellom depresjon hos 

mødrene, mistillit og oppfølging fra hjelpeapparatet. Mistilliten kom av undertrykte følelser 

som sårbarhet, å bli forlatt og bedratt. Det var fravær av støtte, og mistilliten hindret mødrene 

i å søke hjelp for depresjonen sin. Ute av stand til å håndtere disse følelsene, ble mødrene 

frustrerte og rettet sinnet sitt mot barna sine.  

Mødre som fortsetter å være deprimert og ikke blir behandlet for det, kan utvikle en 

foreldreatferd preget av mishandling, muligens gjennom begrensende emosjonelle ressurser i 

forhold hvordan de skal møte barnas atferd (Choi et al., 2018).  

Mødre som strever med å ta barnas perspektiv, som har lav sympati eller medfølelse, har en 

økt risiko for å utøve fysisk vold mot barna sine. Både egne og mellommenneskelige faktorer 

er med på å påvirke mødrenes kognitive prosesser som forstyrrer omsorgsevnen. Mødre som 

strever med å ta andres perspektiv, mentalisering, eller som opplever at barna er ulydige eller 

opptrer for å irritere dem, har større sannsynlighet for å utøve fysisk vold. Rodriguez & 

Tucker (2015), knytter det opp mot sosiale prosesser (Milner, 1993, 2000).  

 

 



56 

 

4.4 Funnene sett opp mot ett økologisk perspektiv 

 

Resultatene i denne studien viser at det ikke er en lineær sammenheng mellom depresjon hos 

mødre og fysisk barnemishandling. Det er flere faktorer som påvirker og samvirker, og det er 

en sirkulær sammenheng hvor faktorer og konteksten i hver familie gjensidig påvirker 

hverandre.  

Felles for alle studiene jeg har inkludert, legger de vekt på at mødre med depresjon som 

utøver fysisk vold mot barna sine, påvirkes av personlige og miljømessige betingelser. Det 

handler også om hva barna og mødrene har med seg inn i interaksjonen mellom dem. Det har 

vært rike beskrivelser av hva som skaper vansker, depresjon og fysisk vold.  

Resultatene gir støtte til betydningen av å undersøke vold mot barn fra ett multi -faktorialt 

perspektiv og støtter derfor den utviklingsøkologiske teorien om å legge vekt på en tverrfaglig 

forståelse av barns oppvekstsvilkår og de mange innvirkende faktorene rundt.  

Å se resultatene opp mot en økologisk modell vil kunne lette identifiseringen av både 

individuelle og samfunnsmessige faktorer som er med på å påvirke utfallet av mors depresjon. 

Det er vanskelig å fastslå at hver enkel faktor har lik årsakssammenheng, eller om noen skiller 

seg sterkere ut en andre, men alle de ulike faktorene enten alene eller sammen påvirker 

utfallet.  
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Figur 3 Økologisk diagram for å oppsummere fysisk vold mot barn av deprimerte mødre i ett økologisk perspektiv.  
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4.5 Vurdering av materialet med hensyn til metodisk 

kvalitet  

 

Det er viktig å vurdere de inkluderte studiene med hensyn til metodisk kvalitet. Måten en 

studie er gjennomført på, påvirker tilliten til resultatet (Nylenna, 2015). Kvaliteten på denne 

studien er avhengig av kvaliteten på de inkluderte studiene. Dersom studiene som er plukket 

ut er av dårlig kvalitet, lav validitet og reliabilitet, ville det igjen påvirket resultatet av denne 

studien. Reliabilitet er forbundet med at man etterstreber at kildene man bruker er pålitelige 

og det er derfor viktig å kritisk vurdere materialet man har med. Validitet innebærer at 

materialet man bruker er dekkende for problemstillingen og at de studiene jeg har plukket ut 

belyser problemstillingen. I løpet av prosessen med å gjennomgå de ulike studiene jeg har 

inkludert har jeg benyttet meg av håndboken; Slik oppsummerer vi forskning, fra Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten (Nylenna, 2015).  

Studiene er en blanding av kvantitative undersøkelser, både tverrsnitt og longitudinelle 

undersøkelser, samt en kvalitativ studie med intervju. Studiene beskriver i hovedsak store 

datasett, med spørreskjema eller intervju. Studiene har brukt regresjonsanalyser eller 

stianalyser (Structural Equation Modelling, SEM) for å se på sammenhenger mellom variabler 

og hvilke variabler som ser ut til å påvirke hverandre (mediation analysis).  

Noen av studiene ser på utvalg fra den generelle befolkningen (for eksempel E-risk-studien 

som beskrives Choi et al som har med ca 1000 tvillingpar), men noen av dem har utvalg 

avspesielt sårbare grupper (for eksempel Wolford). Jeg mener at de inkluderte studiene har 

den metodiske styrken som er nødvendig for å undersøke kausalitet. Studiene gjør at jeg kan 

forstå forholdet mellom årsak og virkning i forhold til problemstillingen.  

Det er stor variasjon i alder på barna til deltagerne i studiene, men med hovedvekt på barn 

under 12 år. Antall deltagere i alle studiene er relativt høyt. Få av studiene har hatt 

kontrollgrupper.  

Mange av studiene er selvrapportering av mødrene. Det er kjent at det kan forekomme 

underrapportering på temaer som kan føre til skam og stigmatisering. Noen vil kanskje 

underrapportere, men kanskje deprimerte mødre vil være mer negative. I noen av studiene er 

det benyttet telefonintervju eller selvrapporteringsskjemaer. Det kan i noen tilfeller være 
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lettere å svare ærligere på det enn i forhold til intervju der man møter forskeren ansikt til 

ansikt. Hvordan mødrene velger å svare kan også henge sammen med kulturen de kommer fra 

og om det for eksempel er kulturelt akseptabelt å bruke fysisk vold som irettesettelse av barna 

sine.  

Det er stor variasjon i demografiske og sosioøkonomiske forhold i materialet. De fleste 

deltagerne i materialet er vanskeligstilte både i forhold til økonomi og andre livsbelastninger, 

og kan karakteriseres som en høyrisikogruppe. De fleste er i kontakt med hjelpeapparatet på 

en eller annen måte. Det er stor variasjon i etnisitet i deltagerne i de ulike studiene.  

Flere av studiene er relatert til amerikansk kontekst og det er kulturelle ulikheter for barns 

oppvekstbetingelser. Det er ikke sikkert resultatene er overførbare til norske forhold, men 

siden antall deltagere i studiene er såpass store, og studiene fyller kriteriene for validitet, vil 

de likevel kunne være av betydning for norske og nordiske forhold.  

Antall studier er få og materialet er lite, det fremkommer også motstridende funn i de studiene 

har studert. Det er korrelasjoner mellom ulike temaer, men uklarheter når det kommer til 

årsaker. Til tross for det vurderer jeg at materialet kan bidra til nyttig refleksjon i forståelse av 

fenomenet.  

En svakhet ved de inkluderte studiene er at det kun er en person som har utført og 

gjennomgått litteratursøket. Ett detaljert og systematisk søk innebærer ofte et team av forskere 

som samarbeider om å lese gjennom artiklene og vurdere om de er relevante og i denne 

oppgaven på masternivå, vil det ikke være trolig at identifisering, tilnærming og 

sammenfatningen av stoffet vil være like presist som hos en erfaren forsker (Aveyard, 2014).  
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5 Drøfting og diskusjon av funn 

 

Oppsummering av kunnskapen som har fremkommet i denne litteraturstudien viser at 

mødrenes depresjon kan utgjøre en risiko for å utøve fysisk vold mot egne barn, dersom 

depresjonen forekommer i kombinasjon med andre risikofaktorer i familiens liv. Det er 

mange ulike faktorer som spiller inn og medvirker, blant annet vansker med 

emosjonsregulering, tidligere erfaringer med omsorgssvikt, sosiale prosesser, mistillit og 

sosial støtte. Det fremkommer ingen tvil om at depresjon påvirker samspill mellom mødrene 

og barna, men det framkommer ikke som en risikofaktor for fysisk vold alene. 

Selv om depresjon er en risikofaktor for å utøve fysisk vold mot egne barn, viser også 

studiene at de fleste med depresjon, ikke mishandler barna sine, og at man må vurdere hver 

enkelt barn og familie individuelt. Blant annet viser en studie av Chemtob, Gudino & Laraque 

(2013), at depresjon alene ikke viste signifikant høyere forekomst av vold mot barn. Denne 

studien peker derfor på viktigheten av å undersøke hele familiekonteksten når man kommer i 

kontakt med deprimerte mødre i klinisk hverdag.  

Å ta hensyn til medierende faktorer kan være viktig for resultater og for at ikke studiene skal 

bestå av systematisk feil og legge feil vekt på resultater.  

Flere av risikofaktorene kan ikke knyttes direkte til mødrenes depresjon, og en kan stille 

spørsmål rundt at studier som tidligere har konkludert med at depresjon er en risikofaktor for 

fysisk vold mot barn, har vurdert depresjon som en isolert faktor, og ikke som en tilstand som 

er påvirket av flere faktorer, både hos barna, familien og samfunnet rundt. Jeg undrer meg 

over om dette kan ha ført til en stigmatisering av gruppen, noe som kan ha ført til at mange 

ikke søker hjelp i redsel for å miste omsorgen for barna sine. Dette mener jeg er ett viktig 

moment med tanke på hvor mange kvinner som årlig blir diagnostisert med depresjon, og 

deres barn. Forskning viser heldigvis at depresjon er responsivt for behandling.   

Det er av betydning å forsøke å finne svar på hvorfor mødrene i utgangspunktet utviklet en 

depresjon, det mener jeg er viktig med tanke på forebygging og tidlig intervensjon i familier 

der hvor mødrene står i fare for å utvikle en depressiv tilstand. Årsaken til at de er deprimerte 

kan også være av stor betydning for om de utsetter barna sine for fysisk vold.  
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5.1 Barn som opplever vold i hjemmet 

 

En studie (Cohen, Hien & Batchelder, 2008) viser for eksempel til at partnervold gir større 

utslag på depressive symptomer, noe som kan føre til økt risiko for å utøve vold. I en studie 

av Nicolaidis, et.al (2004) hadde mødre som var utsatt for eksempel for partnervold 

signifikant høyere score på depressive symptomer enn de som aldri hadde vært utsatt for det. 

Resultatene holdt seg til tross for at det ble kontrollert for demografiske risikofaktorer og 

rusmisbruk. Resultatene i min studie støtter derfor kjent forskning på komorbiditet av 

voldsutsatthet og depresjon, men også at når partnervold og depresjon sameksisterer, så øker 

risikoen for fysisk vold mot barna. I en studie av Annerbäck et.al., (2010) ble det funnet at 

barn som lever med vold mellom foreldrene hadde en betydelig høyere risiko for å bli utsatt 

for fysisk vold enn de barna som ikke gjorde det. Det kan være flere grunner til at det er slik, 

men flere kjente trekk ved å være utsatt for partnervold er blant annet å bli isolert sosialt, at 

partneren kontrollerer det sosiale livet kvinnen har, noe som øker depressive symptomer ved 

feilaktige tanker om seg selv og sin egen atferd. Atferden kvinnene utvikler som ett resultat av 

volden fører til depresjon, og depresjon fører med seg emosjoner som fører til at kvinnene har 

en lavere frustrasjonstoleranse ovenfor barna sine og dermed utsetter dem for fysisk vold og 

/eller at volden blir til som ett resultat av sosial læring og «voldsarven». Jo oftere en er vitne 

til eller opplever vold kan holdninger som støtter bruk av vold bli økende akseptert. Barn som 

for eksempel vokser opp i en familie hvor det forekommer vold, vil ikke ha noe å 

sammenligne med og det kan bli oppfattet som normalt. Foreldrene er barnets viktigste 

rollemodell og avgjørende støttespiller og barnet vil adoptere foreldrenes lite konstruktive 

metoder i møte med for eksempel konflikter eller vanskelige situasjoner, noe som igjen øker 

sjansen for at barnet utvikler en dysfunksjonell emosjonsregulering. Bandura (1977) bruker 

begrepet dysfunctional expectancy learning, som i overført betydning kan tolkes som 

generalisering av erfaringsbaserte hendelser. Barn tilegner seg atferd som er funksjonell i den 

situasjonen de befinner seg i, og overfører det til lignende hendelser og reaksjonsmønsteret vil 

bli internalisert i barnet.  

Kognitive prosesser og attribusjoner ovenfor hvordan mødrene opplever barnas atferd kan 

spille inn i forhold til hvordan de responderer på barna atferd. Det er evidens på at mødre med 

fiendtlige indre skjemaer/ indre arbeidsmodeller og som står i fare for å utsette barna sine for 
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fysisk vold har bilder av at barna enten er fiendtlige og/eller lite samarbeidsvillige grunnet 

egne oppfatninger og tolkninger av barna. Mødrene blir lettere overveldet og vil derfor også 

svikte på å respondere på barnas behov på en adekvat måte (Compier- de Block, et.al., 2015). 

I samme studie så de også at mødre med depresjon hadde en tendens til å oppfatte barnas 

signal mer negativt enn mødre uten depresjon.  

Choi et.al., 2018, finner også i sin tvillingstudie at dersom ett av barna ble utsatt for vold, 

førte det til konsekvenser for det andre barnet også. Det viser til tidligere forskning på feltet at 

det å være vitne til vold, både mot andre søsken, men også mellom foreldre, kan føre til en 

skjevutvikling.  

 

5.2 Kumulative traumer  

 

Depresjon hos mødre og fysisk vold mot egne barn, virker å være resultat av en syklus som 

har sitt utspring lenge før de deprimerte mødrene fikk barn eller fikk diagnosen depresjon. 

Studiene som er presentert i denne studien tegner ett bilde på at det kan handle om kumulative 

traumer, både i mødrenes egen barndom og senere i livet. At det er den totale virkningen av 

flere risikofaktorer, ikke faktorene enkeltvis, som har betydning. Med andre ord er det ikke 

antall risikofaktorer som avgjør alvorlighetsgraden, men risikofaktorene sett sammen. 

Forskningen som omhandler risikofaktorers kumulative effekt antyder at konsekvensene av å 

vokse opp med en deprimert mor vil variere og at det er flere faktorer som spiller inn. Dersom 

man ser på Sameroff & Chandler`s (1975) transaksjonsmodell for hvordan ett barn utvikler 

seg, kan man knytte sammenhenger med dette opp mot hvordan man skal forstå samvirket 

mellom biologiske, miljømessige og kulturelle faktorer og deres innvirkning på barns 

utvikling og senere i voksenlivet. Man må se på barnets egenskaper og omsorgsmiljøet i ett 

langtidsperspektiv, da man ser at de uheldige risikofaktorer i ett barns liv er forbundet med 

uheldige utfall senere i livet (Smith, 2016). Forskere innen barnemishandling diskuterer ofte 

fenomenet som en generasjonssyklus og estimater tilsier at omtrent 30 % av de som selv ble 

utsatt for barnemishandling, vil fortsette å begå vold og omsorgssvikt mot egne barn. En 

forståelsesmodell for dette er teorien om «voldsarven» og beskriver voldsutøvelse som ett 

resultat av sosial læring. Ikke alle mødre som blir utsatt for vold, utøver vold mot egne barn, 
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men i de tilfellene dette skjer må påvirkningen det har på relasjonen i familien tas i 

betraktning for å forstå voldsutøvelsen (Kruse & Bergman, 2014).  

Teoretiske forklaringer for denne prosessen har fokusert på læring- og tilknytningsteori. 

Sosial læring handler om at barn som opplever vold og omsorgssvikt i barndommen lærer å 

bruke dette og når de selv blir foreldre modellerer de foreldrenes atferd på hva de selv 

observerte og erfarte når de var barn. Indre arbeidsmodeller fra egen barndom blir kognitive 

maler som barna tar meg seg inn i voksenlivet når de selv får barn (Banyard, et.al., 2003).  

Det er ett bredt spekter av risiko- og beskyttelsesfaktorer som er med på å påvirke hvorvidt 

traumer og vold blir overført til neste generasjon.  

Cohen et al., 2008 fant for eksempel en stor sammenheng mellom eksponering av traumer og 

foreldreferdigheter. Spesielt kumulative traumer hos mor var en sterk prediktor for fysisk vold 

mot egne barn, selv etter å ha kontrollert for demografiske og diagnostiske variabler.  

 

5.3 Foreldreatferd eller depressiv patologi 

 

En viktig tilnærming vil være å forsøke å forstå individuelle forskjeller i foreldreatferd 

innenfor diagnosen depresjon og individuelle forskjeller i den generelle befolkningen. Dette 

kan bidra til å avklare om foreldreatferden er forbundet med depresjonen eller ikke. Noen 

studier peker på at mødres vold mot barna handler om stress ellers i livet, mer enn depressiv 

patologi og at det ikke finnes evidens for at mødrenes depressive symptomer er forbundet 

med dysfunksjonell disiplin ovenfor barna.  Det kommer ikke frem i studiene om det er ulike 

utslag i diagnosen depresjon hos mødrene. Men som nevnt i det teoretiske kapittelet kan 

samme diagnose gi ulike utslag. Det vil derfor være viktig å undersøke om det er foreldrenes 

faktiske omsorgsutøvelse som fører til fysisk vold, og ikke diagnosen i seg selv. I studien til 

Banyard, et.al. (2003) drøfter de muligheten for at depresjon ikke er en variabel for fysisk 

vold mot egne barn, men at depresjon er en mediator av mødrenes oppfatninger av seg selv 

som foreldre, inkludert stress og tilfredshet og at andre variabler som sinne og kvaliteten på 

tilknytningen handler om foreldrenes valg av metode for å irettesette barna sine.  
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Mange av mødrene i denne studien er i en risikogruppe og hvordan de uttrykker sinne ovenfor 

barna kan være annerledes med mødre som ikke er i en risikogruppe. Når deltagerne skulle 

forsøke å sette ord på eller reflektere over årsakene til fysisk vold mot sine barn, refererte 

mange av deltagerne til frustrasjon sett opp imot spesielle livskontekster de befant seg i. Det 

er en klar sammenheng mellom sosiale forhold i folks liv og lidelser de står ovenfor. I de 

studiene som hadde kontrollgrupper kom det frem tydelige forskjeller i mødrenes liv. I en 

meta- analyse av Stith et.al., (2009) fant de klare sammenhenger mellom fysisk vold mot barn 

og det å oppleve sinne eller andre kraftige emosjonelle reaksjoner i vanskelige livssituasjoner. 

Sinnet kan oppstå som ett resultat av andre følelser livsbelastninger og depresjonen kan gjøre 

at kvinnene har mer vanskeligheter med å håndtere dette. Forskere og klinikere har anerkjent 

forholdet mellom sinne og depresjon, men sinne er ikke en kriteria i de fleste formelle 

diagnostiske systemer. Epidemiologiske studier som har undersøkt sammenhengen mellom 

sinne og depresjon har funnet kjønn som en nøkkelvariabel og at det er mer anerkjent for en 

kvinne å være deprimert enn sint og de har en hypotese om at depresjonen oppstår som ett 

resultat av å være sint over lengre tid over og å leve vanskelige livssituasjoner (Kruger, et.al., 

2014). Det er en interessant problemstilling som en kan vurdere i arbeidet med deprimerte 

mødre som også strever med sinne.  

Flere av studiene har brukt ulike måleinstrument for å måle blant annet depresjon og i den 

kvalitative studien var depresjon allerede diagnostisert av andre før studien startet. Det kan 

derfor variere hvilke kriterier som ligger til grunn for å få diagnosen depresjon eller 

depressive symptomer. Det er mulig at dette kan forklare de ulike resultatene i studiene, og 

det hadde vært interessant å finne ut om mødrene med større utslag på irritabilitet og sinne har 

høyere score på depresjon enn mødrene i studiene hvor fysisk vold ble mediert av andre 

faktorer. Det kan tenkes at jo høyrere depressive symptomer en mor har, jo større innvirkning 

får irritabilitet og sinne i samholdet med barna, og at det øker sannsynligheten for fysisk vold 

enn, hos mødre som ikke viser slike tegn.  

Flere andre studier har hatt fokus på emosjoner og følelser som ligger til diagnosen depresjon 

og påpeker at det kan være en rekke årsaker som påvirker det høyere nivået av sinne hos 

deprimerte, enn hos de som ikke er det. Mødrene selv rapporterer om skuffelse av å ikke leve 

opp til forventinger i forhold til hvordan man skal være som mamma (Shay & Knutson, 2008, 

Kruger, et.al., 2014). 
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I følge Lovejoy, et. al., 2000 avtok mødres sinne og fiendtlighet når de depressive 

symptomene avtok. Og argumenterer for at disse tilstandene kan være tilstandsavhengige, 

men ifølge Conron, et.al., 2009 førte ikke endringer i depresjonen til endring i fysisk vold mot 

barna, men endring i psykisk vold. Studien kan imidlertid ikke skille på om endringen i 

depresjon skjedde før eller etter endringen i psykisk vold mot barna.  

 

5.4 Familiestress og sosial samhørighet 

 

Det er i flere tidligere studier diskutert hva som har ført til hva, blant annet skriver Venta, 

Velez & Lau (2016) at foreldres psykiske helse predikerer mer stress, og det er derfor 

spekulert i at å redusere utfordringer med psykisk helse vil redusere stress, noe som er positivt 

for barna. Andre forskere igjen indikerer at linken mellom depresjon og foreldreatferd er 

mediert av stress og at ved å redusere stresset vil man kunne redusere depresjonen 

Hva noen mødre opplever som stress er også individuelt. Det å være alene med omsorgen kan 

for noen være stressende, det samme kan fattigdom. I en studie av Cadzow & Armstrong 

(1999) fant de at lav sosial støtte ikke var en variabel for fysisk vold mot barna, mens ifølge 

Barnhart & Maquire- Jack (2016), kan sosial samhørighet være en viktig faktor for å 

forebygge at deprimerte mødre utøver fysisk vold mot barna sine. Det kan være vanskelig å 

fastslå effekten av sosial samhørighet og sosial isolasjon, da begrepene kan bety og oppfattes 

ulikt i ulike familier.  

Stress går igjen som mediator i flere familier og kan tyde på at familiestress er en viktig 

komponent å ta med seg. Familiestress viser seg å være stabilt over flere år og kan gå igjen i 

generasjoner. Det vil fra familie til familie vurdere hvordan man reagerer på stress og hvordan 

familiemedlemmene påvirker hverandre, både negativt og positivt i forhold til å øke eller 

redusere stressnivået. Mye av det som karakteriseres som familiestress, kan føre til mangel på 

kontroll. Det å ikke ha kontroll over livet sitt kan for mange oppleves som vanskelig. Det kan 

kanskje være mangel på kontroll som gjør at stress er så vanskelig å håndtere for mange. Når 

man føler å ha kontroll, bidrar dette ofte til en positiv mestringsfølelse som igjen kan bidra til 

å redusere stresset.  
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Sosial støtte er sentralt i forebygging av fysiske og psykiske helsebelastninger og har 

betydning for evnen til å takle livsbelastninger. Sosial støtte fremskynder mestring og letter 

vanskelige situasjoner i livet til mennesker som har det vanskelig og fungerer som en buffer 

for mennesker som opplever stressfulle hendelser. I følge Folkehelsemeldingen 2012-2013 

skal det legges mer vekt på å forebygge ensomhet og isolasjon i folkehelsearbeidet fremover 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012, s. 55- 56).  

 

5.5 Relasjonens betydning 

 

Ett funn i studien er sammenhengen mellom depresjon, vansker med tilknytning og fysisk 

vold mot barna sine. Depresjon var ikke forbundet med fysisk vold mot barna, men vansker 

med tilknytning var det. Når man undersøkte årsakene til at det kunne være slik fant man 

sammenhenger med mødrenes egne vansker med sin mor og at det ble projisert over på barnet 

og manglende læring av å knytte følelsesmessig bånd til andre personer. Alle barn knytter seg 

til foreldrene sine uansett hvordan de blir behandlet, det må barna for å overleve. Men de 

knytter seg på forskjellige måter avhengig av hvordan de blir møtt følelsesmessig. Mødre med 

depresjon har en tendens til å være tilbaketrukne eller passive i samspillet med barna og de 

har en forhøyet risiko for å utvikle usikker/desorganisert tilknytning med barnet sitt. Barn som 

utvikler denne type tilknytning kan føre til unnvikelse og forvirring i sin atferd, noe som gjør 

samspillet mellom mødrene og barna vanskelig. Disse barna har ofte urimelig sterke 

emosjoner, kombinert med svak regulering av dem. At barna oppleves som vanskelige og at 

man kan tillegge barna egenskaper de ikke har ut ifra atferden, kan som nevnes i kapittelet 

under, føre til fysisk vold. At mødrene i studien hadde egne vansker med sin egen mor, kan 

tyde på at tilknytningsmønster i noen tilfeller kan gå i genererasjoner og en nyttig 

innfallsvinkel vil være å spørre den deprimerte moren om sitt forhold til sin egen mor.  

Et annet funn som er diskutert er barnas atferd og det kan være vanskelig å måle om 

foreldrenes oppfatninger dreier seg om atferdsproblemer hos barna, eller om 

atferdsproblemene er ett resultat av at foreldre som utsetter barna for fysisk vold ser mer 

atferdsproblem hos egne barn, enn foreldre som ikke har utøvd vold. Dette funnet kan knyttet 

opp mot Pattersons sosiale læringsteori (Coercion theory) (Patterson, 1982) som beskriver 
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hvordan risikofaktorer i et samspill kan resultere i atferdsvansker. Sosial læringsteori 

fokuserer på hvordan atferd læres og påvirkes innen systemer barnet befinner seg i. Mødres 

depresjon eller mødres depresjon og fysisk vold mot barna, kan ifølge denne teorien resultere 

i atferdsvansker. En av de viktigste risikofaktorer for atferdsvansker er ifølge Patterson (1982) 

læringserfaringer innad i familien og at svakheter i foreldreferdigheter er en drivkraft bak 

avvikende utvikling. Svake foreldreferdigheter kan påvirkes av familiens stressbelastninger 

og psykisk sykdom og kan dermed bidra til å undergrave foreldrenes kompetanse og forsterke 

atferdsvansker hos barnet. Det kan føre til ett tvangspreget samhandlingsmønster, som kan 

føre til fysisk avstraffelse som ytterste konsekvens og har innflytelse på hvordan barnet og 

foreldrene tenker om hverandre. Barn med atferdsvansker kan føre til negative tanker om 

barnet hos foreldrene og straffende foreldre fremmer negative tanker om foreldrene hos 

barnet. Dette kan resultere i at foreldrene mister verdigheten og troen på seg selv som foreldre 

og bekymringer for barnet som igjen kan utløse psykiske vansker som depresjon hos 

foreldrene (Mørch, 2011).  

I en studie av Fredriksen et.al. (2018) fant de at stress medierte sammenhengen mellom 

depressive symptomer og atferdsvansker hos barn som ett annen ståsted til sammenheng 

mellom fysisk vold og atferdsproblemer. Som nevnt tidligere har deprimerte mødre en 

tendens til å se mer atferdsproblemer hos barna, enn de som ikke er deprimerte. Det kan 

derfor være mulig at barna faktisk har mer atferdsproblemer, dersom det er stresset i familien 

som fører til depressive symptomer og utfordringer med atferd hos barn. Det ville vært 

interessant å se om det var forskjeller på barnas atferd hos depressive mødre med og uten 

stress. I meta- analysen til Stith, et.al., 2009, hvor de gikk gjennom risikofaktorer for 

barnemishandling fant de få studier som sa at barnas atferd var en risikofaktor, til tross for 

mye litteratur som sier noe om at atferdsproblemer hos barn fører til mer fysisk vold mot dem 

og i studien finner de at det å utsette barna sine for fysisk vold er mer knyttet til karakteristika 

hos foreldrene enn ved barna.  

 

Hvordan mødrene stiller seg til og hvilke holdninger til har til å utøve vold mot egne barn er 

lite beskrevet i de inkluderte studiene, men det kan tenkes at dersom mødrene i 

utgangspunktet er positive til slike holdninger vil det, sammen med depresjonen øke 

sannsynligheten for at fysisk vold vil bli begått og at det er langt flere mekanismer enn 

depresjonen i seg selv som spiller inn. Det gjenspeiles i Black et.al. (2001) sin studie som 
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beskriver hvordan mødre som har brukt vold mot barna er mer positive til dette som straff og 

at de har mindre forståelse for barnas utvikling og konsekvensene av voldshandlingene. De 

oppfatter barna sine som mer krevende og hadde høyere forventinger til barnas atferd. Dette 

kan igjen handle om sosial læring fra egen barndom og egne erfaringer. Holdninger som 

støtter bruk av vold mot barna kan også bli økende akseptert, jo oftere en er vitne til slik 

atferd  

 

5.6 Avsluttende refleksjon  

 

Denne studien tar utgangspunkt i ett økologisk perspektiv på deprimerte mødres fysisk vold 

mot barna sine. Årsakene til det kan være sammensatte og forekomme av mange ulike 

grunner. I følge Kruse & Bergman, 2014, kan individuelle årsaker henge sammen med 

strukturelle, kulturelle og situasjonelle og at det fenomenet derfor kan studeres gjennom ulike 

tilnærminger og modeller som kan forklare årsaken til dette. Dette perspektivet innebærer 

også at samfunnet rundt barnet og den deprimerte moren, kan påvirke og ansvarlig gjøres. 

Dersom studien hadde benyttet enn annen forståelse for fenomenet kunne også resultatet i 

denne studien sett annerledes ut. Men kort oppsummert: vold mot barn er alles ansvar og 

istedenfor å spørre om barn som opplever barnemishandling blir misbrukende foreldre, heller 

spørre under hvilke omstendigheter det er mest sannsynlig at vil skje. Det har fått meg til å 

tenke annerledes rundt depresjon og det utkrystalliserte seg raskt noen temaer som jeg 

tidligere ikke hadde tenkt over.  

Det finnes en rekke studier om fysisk vold mot barn etter at den fysiske volden er avdekket. 

Barneverntjenesten kommer først inn i bildet etter at det er meldt bekymring for at ett barn 

utsettes for fysisk vold, noe som betyr at de ikke kan intervenere før volden allerede har 

skjedd. Denne studien fremhever derfor viktigheten av at andre offentlige instanser kan være i 

stand til å identifisere og forstå faktorer som kan føre til fysisk vold på ett tidlig tidspunkt og 

sette i verk tiltak før volden forekommer.  
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5.7 Styrker og svakheter ved studien 

 

Underveis i arbeidet med studien har jeg noen ganger tenkt tanken om at jeg heller skulle 

benyttet meg av kvalitative intervju som studie design for å få svar på min problemstilling, da 

det har vært svært vanskelig og tidkrevende å finne artikler som gir svar på min 

problemstilling. Om dette kommer av at det er gjort lite forskning på temaet, eller om jeg har 

valgt søkeord og/eller databaser som ikke gir gode nok resultater er vanskelig å si med 

sikkerhet, men jeg endte opp med å belyse hvordan fenomenet kan forståes fra et teoretisk 

ståsted, selv om kvalitative studier også kunne belyst det. Dersom jeg hadde valgt kvalitativ 

metode ville også resultatene kunne blitt annerledes. 

Studien er også begrenset til hva andre har gjort tidligere og til min kunnskap om data søk. At 

jeg selv har foretatt søkene kan ha ført til at jeg har gått glipp av viktige funn og ført til ett 

selektivt utvalg som kan støtte mine egne teorier og standpunkter. I alle søk må man ta noen 

valg, det er svært mange databaser og man vil sjeldent eller aldri finne alt innen ett tema. Jeg 

tenkte at det ville være viktig å ikke avgrense for mye, da jeg kunne endt opp med å gå glipp 

av viktige studier.  Jeg mener at de artiklene jeg har valgt ut belyser fenomenet fra forskjellige 

ståsteder og med forskjellige resultat. Alle artiklene har vært på engelsk og det har til tider 

vært tungt å lese gjennom og forsøke å forstå de på riktig måte slik forfatterne har ment det. 

Selv om det er få studier, er alle studiene fagfellevurdert.  

I løpet av søkeperioden kom det opp utfordringer med begrepet fysisk vold mot sped- og 

småbarn på engelsk i forhold til norske begreper. I ettertid skulle jeg satt meg mer inn i 

begreper før jeg foretok søk, noe som har ført til at studien til tider er preget av blanding av 

begreper, som kan virke forvirrende.  

I ettertid ser jeg også at mange av resultatene grunnet søkeord kan ha resultert i at mange av 

studiene jeg fikk treff på handlet om egne mødres erfaringer med fysisk vold i barndommen, 

som har ført til depresjon som voksen.  

Jeg har også tolket de ulike studiene inn i ulike temaer selv. Dersom dette hadde blitt kvalitets 

sjekket av andre, kunne det forekommet andre temaer enn de jeg selv har plukket ut. Det 

hadde da vært mulig å kryssjekket tolkning og faktorer opp mot andre som eventuelt hadde 
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gjort det for å se om vi hadde tolket likt/ulikt, noe som hadde kunne økt kvaliteten på studien. 

Samtidig samsvarer de temaene jeg har funnet med forskning på feltet. 

 

5.8 Følger for klinisk hverdag og behov for ny 

forskning 

 

Basert på hva jeg har funnet er det flere nyttige forhold å peke på i forhold til videre forskning 

og forbedret kunnskap på temaet i forhold til klinisk hverdag.  

Blant annet kommer det ikke klart frem om det kan være forskjell på de ulike typene 

depresjon mødrene har for om de utøver fysisk vold mot barna sine. Det ville derfor kunne 

være nyttig å belyse om dette vil være tilfelle. Jeg mener også det vil være behov for mer 

kunnskap rundt hvilke barn av deprimerte som er mer utsatt for fysisk vold, da det er ulike 

oppfatninger om barn som blir utsatt for fysisk vold har mer utagerende atferd eller om den 

utagerende atferden er ett resultat av fysisk vold.  

Det er også uklart om det er en spesiell type fysisk vold de deprimerte mødrene utøver 

ovenfor barna sine. I noen studier er det fokusert på slag som en del av irettesettelse. Det 

kunne vært nyttig å sett på om det finnes en sammenheng mellom deprimerte mødre og en 

form for fysisk vold, og eventuelt hva forskjellene på mødrene er, dersom det fremkommer at 

de benytter ulike typer fysisk vold.  

I klinisk praksis vil det være viktig å tenke på hvilke hjelpetiltak man tilbyr familiene. 

Dersom det er irritabiliteten, sinnet, manglende emosjonsregulering og sosial læring i 

depresjonen som bidrar til fysisk vold vil det være viktig å jobbe med toleranse, 

sinnemestring, samt behandle depresjonen og forebygge nye depressive episoder. Videre vil 

det være nødvendig å ta tak i faktorer som påvirker depresjonen og mor utøvelse av omsorg 

ovenfor barna, som blant annet stress, boforhold, nettverk, sosial støtte og minske konflikter i 

hjemmet dersom dette er tilstede.  

I studien kommer det frem at det er mange faktorer som virker inn på om mødrene utsetter 

barna for fysisk vold. I klinisk hverdag ville bruk av sjekklister kunne avdekke om familier er 
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i risiko eller ikke. Det vil også være av betydning å kartlegge tilknytningen mellom mor og 

barn.  

Mange av mødrene i studien som reagerer med sinne og irritabilitet er sine for gyldige 

grunner. De er i tillegg til depresjon, i en risiko for flere andre negative påkjenninger. Det vil 

være viktig å forsøke å finne ut hvorfor mødrene er sinte og hva de er sinte på, slik at man kan 

forebygge at sinnet går utover barna.  

Jeg skulle ønske at det var flere studier som var opptatt av mødres egen forståelse av volden 

de har utsatt barna sine for, både før, under og etter voldsepisoden. Det kan gi en mer 

dybdeforståelse på de mekanismene som utspiller seg i forhold til atferd når man er deprimert. 

Det er mye mer forskning på risikofaktorer satt i kontekst, men jeg savner mødrenes stemme i 

dette temaet. I tillegg til å kjenne til risikofaktorer i konteksten rundt familien, vil det å kunne 

få en forståelse og en oppfatning av hva mødrene tenker det handler om, kunne bidra til mer 

riktig og helhetlig forebygging.  

Både Wanchope & Strauss (1997) og Strauss (2005) tar opp temaet om at det er de aller 

minste barna som blir mest utsatt for fysisk vold. I flere studier de har undersøkt, mener 

foreldre at det er mer akseptabelt å slå de minste barna, og at det er mindre passende jo eldre 

barna blir. Det finnes også få studier på barn under 3 år. Det er behov for mer forskning på 

hva dette handler om når man vet at konsekvensene for de aller minste barna kan være store. 

De minste barna er i en svært sårbar situasjon og det vil være viktig å fange barn i risiko så 

tidlig som mulig.  

Å øke bevisstheten rundt temaet er første skritt for å få til endringer, samt tilgjengelig 

intervensjoner for alle mødre i alle samfunnslag. Med alle de ulike behandlingene som finnes 

mot depresjon, er det ingen grunn til at depresjon skal fortsette å være en risikofaktor for 

fysisk vold mot egne barn.  
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6 Konklusjon 

 

Oppsummering av kunnskapen som har fremkommet i denne litteraturstudien viser at mødres 

depresjon påvirker samspillet med barna og i noen tilfeller fører til fysisk vold, men at det 

knyttes større usikkerhet til om det er depresjonen i seg selv som er årsaken eller andre 

medvirkende årsaker og faktorer. Funn i studien peker på at det kan handle om faktorer som 

traumer i mødrenes egen barndom, stress, sosial støtte, sosiale attribusjoner og sosial læring, 

samt tilknytning og emosjonsregulering. Hvilke mødre og hvilke barn det gjelder er avhengig 

av konteksten rundt familien. Mødrene som utsetter barna for fysisk vold har ofte i ett livsløp 

opplevd en rekke kumulative traumer som er en medvirkende årsak til volden.  

Det tyder ikke på en lineær sammenheng mellom depresjon og fysisk vold, og i klinisk 

praksis er det viktig å ikke se på depresjon som en isolert variabel for å forstå fenomenet. Det 

er sirkulært og alle faktorer og kontekster i livet, gjensidig påvirker hverandre og med dette 

gir ett klart svar på hypotesene som ble opparbeidet ved inngangen til studien.  

Fysisk vold påvirker barna både psykisk og fysisk, barnas funksjonsnivå, evner til å inngå i 

sosiale relasjoner og livskvalitet. Konsekvensene av å vokse opp i en omsorgsbase hvor det 

utføres fysisk vold er alvorlig når den foregår i en foreldre- barn relasjon. Ett fundament for 

barns utvikling er trygg tilknytning til omsorgspersonene sine. En trygg tilknytning er viktig 

for hvordan barna møter omverdenen. Å fange opp disse barna og familiene er viktig for at 

ikke disse barna en dag skal bli deprimerte mødre som utsetter egne barn for fysisk vold. At 

når de selv ble sveket og svekket som barn, sviker og svekker sine egne barn.  
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