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Sammendrag 
Forfatter: Ragne Kvikstad 

Tittel: Viktimisering i nære relasjoner.  

Veileder: Mona Bekkhus 

Bakgrunn:  

Vennskap er viktig for barn og unge, og det er betydningsfull empiri av hvor viktig den 

beskyttelsen som et vennskap er. Venner har en stor påvirkningskraft i ungdomstiden, og 

aksept fra venner blir viktigere enn fra foreldre i denne tiden. Ungdomsalderen er en tid hvor 

mobbing og viktimisering dessverre er en del av hverdagen til flere, og det er evidens for å si 

at mobbing har alvorlige konsekvenser for den som opplever dette. Depresjon og angst er 

noen av de lidelsene som er mest vanlig blant ungdommer og som koster samfunnet vårt 

enormt. Samtidig har det vært et økende forskningsfelt som har studert viktimisering blant 

jevnaldrende, men med ulike innfallsvinkler. Det har derimot ikke vært så mye fokus på 

viktimisering blant nære relasjoner, blant venner.  

Hensikt  

For å kunne hjelpe barn som opplever mobbing og for å kunne forbygge mot de alvorlige 

konsekvensene som mobbing fører med seg, er det viktig å ha kunnskap. Denne studien har 

derfor valgt å fokusere på viktimisering i nære relasjoner, for å se hvilke konsekvenser 

viktimisering av en nær venn kan gi, og hvilke faktorer som kan være med på å beskytte mot 

konsekvensene.  

Metode 

Data som er brukt i oppgaven er tildelt fra Vennskapsstudiet ved UiO, nå ledet av Mona 

Bekkhus. Vennskapsstudiet har samlet inn data gjennom fem tidspunkter, og det er det femte 

og siste tidspunktet som brukes i denne oppgaven. Deltakeren er nå ungdommer mellom 12-

16 år. Datamaterialet ble innhentet gjennom nettskjemaer ungdommene selv svarte på. 

Oppgaven er et krysseksjonelt studie.  

Resultat og konklusjon 

Analysene som ble gjennomført, fant signifikante sammenhenger mellom viktimisering av en 

nær venn og symptomer på depresjon og angst. Det ble i tillegg funnet at sosial støtte kunne 

moderere denne sammenhengen for depresjonssymptomer. Ungdommene rapporterte om de 

hadde få eller mange nære venner, men det ble ikke funnet noe modereringseffekt for antall 

nære venner. Oppgaven fant i tillegg kjønnsforskjeller for de ulike funnene.  
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Forord 
 

Å skrive denne hovedoppgaven har vært en lang og vanskelig prosess, men også lærerikt og 

veldig godt. Det betyr at 6 år allerede har gått og studietiden nærmer seg slutt.  

 

Jeg vil gjerne gi en stor takk til min veileder Mona  for å holde ut og pushe meg videre 

gjennom tiden vi har jobbet sammen, og for alle tilbakemelding og all tid du har satt av til 

meg. Jeg må også takke min ”metodeveileder”, pappa, for alle helger du har hjulpet meg til å 

forstå hva funnene mine betyr og hvordan SPSS fungerer, det er av og til greit å ha en far 

som er statistikklærer. Takk til min gode Tante som alltid stiller opp, som leser korrektur og 

kommer med gode kreative tips.  Ikke minst, takk til min gode og kjære Bestemor, for at du 

alltid trodde på meg, interesserte deg i meg og mine prestasjoner og for klemmen jeg alltid 

fikk og savner så veldig. 

 

Denne prosessen hadde vært enda vanskeligere uten min lille Tia, som alltid er full av kos og 

har fått meg ut i frisk luft etter timer foran skjermen. Takk til mine gode venner og samboer 

som minner meg på at det er viktigere ting enn denne oppgaven, og som får meg til å le når 

ting blir for mye. Til slutt vil jeg takke mine gode og beste studievenner for at vi kan dele all 

frustrasjon, sorg og ikke minst gleder sammen.  
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1  Introduksjon 
”Mobbing kan føre til store vansker for barnet. Å bli fortalt at du ikke er verdt noe, at du er 

stygg eller at du er dum, påvirker barn” (Helljesen, 2014). Folkehelserapporten fra 2018  

konkluderer med at norske barn og unge generelt har en god oppvekst, men det er mange som 

også utsettes for ulike belastninger i oppveksten sin. I ungdomsalderen er blant annet skolen 

og venner viktige kilder til læring, omsorg, trygghet og tillit. I Elevundersøkelsen fra 2018 

rapporterte ca 6 % av elevene at de enten blir mobbet av medelever, av andre voksne på 

skolen eller digitalt mobbet, to til tre ganger i måneden eller oftere (Wendelborg, 2019). 67% 

av disse elevene forteller også å bli kalt stygge ting og ertet på en sårende måte, 46 % blir 

holdt utenfor og baksnakket, og 24% rapporterer om fysisk mobbing (Wendelborg, 2019). 

Elevundersøkelsen fra 2017 som folkehelserapporten 2018 referer til, viser at ca 90 % av 

barna sier at de trives godt på skolen, men ca 3 % trives ikke noe særlig eller ikke i det hele 

tatt. Én av fem fullfører ikke videregående skole innen fem år, og frafallet henger sammen 

med psykiske problemer. Dette på tross av omfattende antimobbetiltak og forskning.  

I følge den norske Opplæringsloven §9A-2 og §9A-3 har alle barn ”rett til et trygt og 

godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring … Skoler skal ha nulltoleranse mot 

krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering” (Opplæringsloven, 1998).   

Utdanningsdirektoratet understreker at dette betyr at ingen barn skal utsettes for viktimisering 

av verken voksne eller av andre barn verken på skolen eller utenfor skoletiden. Å oppleve et 

belastende eller stressende miljø kan henge sammen med senere psykiske vansker 

(Utdanningsdirektoratet, u.å.). Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelsene i Norge i 

dag (Helsedirektoratet, u.å.) og koster samfunnet enorme summer hvert år (Holte, 2012). 

Holte (2012) har foreslått at viktige stikkord for forebygging av psykiske lidelser er blant 

annet, familie, venner, skole, barnehage og psykologisk kunnskap. Det kreves kompetanse og 

kunnskap for å kunne forebygge. Derfor er det viktig å studere områder som kan tenkes være 

med på å øke forekomsten av slike psykiske lidelser, og spesielt fokusere på studier med barn 

og unge. For å kunne følge rettigheten som Opplæringsloven beskriver, er det viktig at de 

som arbeider og er sammen med barn og unge er klar over hvor viktimisering kan oppstå, at 

dette også kan foregå mellom nære venner. Skoler rundt i Norge har tatt i bruk ulike tiltak for 

å forebygge mobbing blant unge, som Olweus sitt antimobbeprogram (Uni Research Helse), 

eller MOT som arbeider på ungdomsskoler og videregående skoler (Mot.no, 2019).   

Forskningen har vist at vennskap kan være en kilde til sosial og følelsesmessig støtte 

og på den måten bidra til god psykisk helse (Berndt, 2004; Folkehelseinstituttet, 2018; 
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Taylor, 2011). Gode vennskap kan virke beskyttende. Men én av ti 8.-10. klassinger 

rapporterer i Ungdata-undersøkelsen fra 2017 å mangle venner som de føler de kan stole helt 

på (Bakken, 2017). Ungdata junior undersøkelsen som ble gjennomført i Asker kommune 

rapporterte at 71 % var sikre på å ha en fortrolig venn, 22 % trodde de hadde en fortrolig 

venn og 6 % trodde ikke de hadde en slik venn (Løvgren & Bakken, 2017).  

 Ungdomstiden består av flere viktige utviklingssteg og oppgaver, blant annet 

puberteten med hormonelle utfordringer, overgangen til voksenlivet hvor distansen til 

foreldre blir større, mens utviklingen av nye relasjoner til jevnaldrende og vennskap blir 

viktige (Alsaker, 1996; Havighurst, 1972). Ungdomsalderen er tiden hvor man bedre og 

bedre forstår viktigheten av gjensidighet og intimitet i vennskap, og identitetsutviklingen er 

en av de viktigste oppgavene (Alsaker, 1996; Berndt, 2004; Carr, 2013).  

Med bakgrunn i det som blir nevnt ovenfor, er formålet med denne oppgaven å undersøke 

mobbing i nære relasjoner og sammenheng med internaliserende vansker som depresjon og 

angst. I stedet for begrepet mobbing velger jeg i denne oppgaven å bruke viktimisering. 

Begrepene vil bli diskutert senere i introduksjonen. Jeg vil fokusere på ungdomsalderen, som 

er en særlig sårbar tid. Jeg vil benytte data fra Vennskapsstudiet fra UiO og undersøke: 

 

Hvilke konsekvenser har det for ungdommer som opplever å bli viktimisert av en nær 

venn?  

Er det noe som kan virke beskyttende for ungdommer som opplever viktimisering av en 

nær venn?  

 

1.1 Vennskap 
Vennskap kan defineres som en gjensidig frivillig relasjon mellom to mennesker, og 

inkluderer fellesskap, intimitet og affekt (Bagwell, Newcomb & Bukowski, 1998; Dunn & 

Bruner, 2004). Denne definisjonen er med på å vise forskjellen mellom vennskap og vanlig 

relasjon til en jevnaldrende. Frivillighet, intimitet og affekt er noe som skiller vennskap fra en 

ellers vanlig jevnalderrelasjon (Bagwell et al., 1998), i tillegg har flere vennskap flere viktige 

funsjoner for unge, blant annet for å gi intimitet, trygghet og tillit (Rubin et al., 2004). 

Jevnalderrelasjoner oppstår pga. ytre faktorer som bringer grupper av barn og unge rundt 

samme alder sammen, mens vennskap oppstår på frivillig grunnlag og på grunn av mer indre 

faktorer (N. Crick & Nelson, 2002)Vennskap er ikke noe som plutselig dukker opp hos eldre 

barn, men blir viktigere og viktigere gjennom årene og øker i intimitet (Berndt, 2004; 
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Pedersen, Vitaro, Barker & Borge, 2007). Preferanser for andre jevnaldrende kan bli 

observert allerede hos 2-åringer og i løpet av barnehagen vil det utvikles til gjensidige 

vennskap (Hay, Payne & Chadwick, 2004). Vennskap utvikles og blir mer og mer kompleks 

gjennom barndommen (Hay et al., 2004). Å etablere nære vennskap er ofte definert som en 

av de viktigste utviklingsoppgavene for ungdommer (Bagwell et al., 1998; Sullivan, Perry & 

Gawel, 1953). Tetzchner (2012) beskriver at vennskap i ungdomsalderen er den viktigste og 

mest skjøre relasjonen i ungdommers liv hvor ungdommene i samtaler med venner avslører 

seg selv og sine følelser på en helt annen måte enn hva de gjør i samtaler med foreldre. I 

ungdomsalderen blir venner i økende grad en større innflytelse for ungdommen enn foreldre 

og ungdommer deler mer med sine venner enn med foreldrene (Buhrmester & Furman, 

1987). Noen vennskap utvikles til positive og støttende vennskap (Berndt, 2004; Taylor, 

2011), mens andre utvikler vennskap som kan være av en større negativ betydning og mindre 

støttende (Brendgen, Girard, Vitaro, Dionne & Boivin, 2014; Hay et al., 2004). Barns 

relasjoner til andre og hva slags vennskap de erfarer, har en stor betydning for den 

psykososiale utviklingen deres (Brendgen, Vitaro, Turgeon & Poulin, 2002; Dunn & Bruner, 

2004; Nilsen, Karevold, Løchen & Kjeldsen, 2018).  

 

1.1.1 Jenter og gutters ulike vennskap 
Det er tydelige forskjeller mellom jenter og gutter i hva slags vennskap de etablerer (Dunn & 

Bruner, 2004). Forventninger til vennskap kommer av tidligere erfaringer og nåværende 

vennskap. Forventningene utvikles gjennom barndommen og til ungdomsalderen, og forblir 

da relativt stabile gjennom livet (Hall, 2011). I ungdomsalderen er det flere studier som viser 

til at jenter etablerer vennskap hvor hemmeligheter og intimitet er mer i kjernen enn hos 

gutter. Jenter deltar mer i støttende interaksjoner enn gutter (Dunn & Bruner, 2004; Hall, 

2011; Jenkins, Goodness & Buhrmester, 2002). Murray-Close, Ostrov og Crick (2007) 

beskriver blant annet jenter har en tendens til å ha færre men tette vennskap, mens gutter er 

mer involvert i større vennegrupper. En metaanalyse av Hall (2011) viste at jenter har i 

gjennomsnitt høyere forventninger til vennskap enn hva gutter har. Metaanalysen viste at 

jenter har mer forventninger om lojalitet, selvavsløringer, intimitet og solidaritet, mens gutter 

har mer forventninger til det fysiske. Bagwell et al. (1998) så i sine studier at jenter 

rapporterte mer emosjonell støtte, mer selvavsløringer og flere konflikter i sine nære 

vennskap i ungdomstiden enn hva guttene rapporterte. Ikke alle studier har sett samme 

kjønnsforskjell. Nilsen, Karevold, Røysamb, Gustavson og Mathiesen (2013) fant ingen 
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kjønnsforskjeller på nivåene av sosial støtte. Her rapportert gutter og jenter om like nivåer av 

opplevd støtte.  

Videre det blitt observert forskjeller mellom kjønn når det kommer til konflikt og 

aggresjon. På gruppenivå har gutter en tendens til å skade andre mer gjennom fysisk 

aggresjon, mens jenter kan såre andre gjennom skader på relasjonelle sosiale interaksjoner 

(N. R. Crick & Grotpeter, 1995; Murray-Close et al., 2007). Denne oppgaven ønsker å 

undersøke om man vil finne igjen denne kjønnsforskjellen i hvordan jenter og gutter 

håndterer å bli viktimisert av en nær venn?  

 

1.1.2 Hvorfor er vennskap viktig? 
For å bedre forstå barn og unges utvikling viser Dunn og Bruner (2004) til flere grunner for 

hvorfor det er viktig å studere vennskap. De påpeker blant annet at forståelsen av vennskap  

er viktig for barn, både det gode og vonde med vennskap. Det er også viktig å studere 

vennskap fordi vi vet at ungdommer tilbringer mer av sin tid med jevnaldrende eller i relasjon 

med nære venner, enn de gjør med foreldrene sine. Vi vet at ungdommer rangerer vennskap 

og emosjonell støtte fra venner som viktigere enn foreldrenes godkjennelse (Jenkins et al., 

2002). Ved å forske på nære vennskap kan man se på viktigheten og innvirkningen disse 

erfaringene og opplevelsene utenfor familierammen har på barns utvikling. Forskningen har 

vist at venner har en emosjonell støttefunksjon som kan ha en forebyggende effekt mot 

psykiske vansker, blant annet fordi barn og ungdom deler intime tanker og følelser seg 

imellom mer enn hva de deler med sine foreldre (Borge, 2018; Carr, 2013). Barn og unge 

opplever flere viktige endringer i livet, hvor venner kan få stor betydning for hvordan 

endringer takles (Alsaker, 1996). For eksempel ved overgangen fra barneskole til 

ungdomsskole vil venner kunne være en god støtte. Av den grunn kan det være nyttig å 

forske på betydning av støtten unge får av vennene sine.  Flere forskningsgrupper har vist at 

vennskap kan virke som en beskyttende faktor hos ungdom som har vært mobbet. Oppgaven 

komme til dette senere. Det vi imidlertid vet mindre om, er hva som bidrar til positiv eller 

negativ utvikling hos barn og unge som opplever mobbing blant sine nære venner. Virker 

vennskap og sosial støtte beskyttende også for disse ungdommene? 

 

1.1.3 Et vennskap som beskytter  
Vennskap blir ofte sett på som noe positivt i barns liv og med en mulig beskyttende 

funksjon (Lamarche et al., 2006). Flere studier har funnet at både risikoene og konsekvensene 
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av viktimisering fra jevnaldrende kan reduseres for barn som har en eller flere gode venner 

(Brendgen et al., 2014). I tillegg har det blitt forsket på vennskapets betydning for barn og 

unges psykososiale utvikling, og mye kan tyde på at vennskap har en stor betydning for deres 

utvikling (Bagwell et al., 1998; Brendgen et al., 2002; Pedersen et al., 2007). Bagwell, 

Newcomb og Bukowski gjorde i 1998 en 12 års oppfølgingsstudie hvor de så at 

femteklassinger som hadde en stabil venn hadde et mer positivt syn på seg selv. De 

rapporterte om færre depressive symptomer i tidlig voksen alder enn de femteklassingene 

som ikke hadde en nær venn. De fant at mangelen på vennskap eller mangelen på aksept fra 

jevnaldrende kunne assosieres med symptomer på psykopatologi i voksen alder. Samtidig så 

de en sterk relasjon mellom vennskap i ungdomsalder og symptomer på depresjon i voksen 

alder (Bagwell et al., 1998). I tillegg fant de at viktimiserte barn med en bestevenn ikke 

rapporterte den samme økning i internaliserende vansker som viktimiserte barn uten en 

bestevenn. Lignende ble funnet i en annen longitudinell studie hvor de så at antall år uten en 

gjensidig venn predikerte ensomhet og depressive følelser gjennom ungdomstiden (Pedersen 

et al., 2007). Samme funn ble bekreftet i en finsk studie som så på eldre barn. De så at 

mangelen av en nær venn når du er 16 år kan predikere depressive symptomer ved 22-

årsalder. (Pelkonen, Marttunen & Aro, 2003). Opplevelsen barn har av å bli avvist av andre, å 

bli akseptert eller opplevelsen av popularitet er viktig for barnets tilpasning (Dunn & Bruner, 

2004). Hva da med de barna som har en nær venn, men en nær venn som ikke alltid er like 

snill? Og kan det å ha en nær venn være en beskyttende faktor ved negative erfaringer i 

ungdomstiden?  

 

1.1.4 Støtte fra venner 
Sosial støtte kan defineres som i hvilke grad en person er respektert og verdsatt og er 

dermed mottaker for hjelp og samhold (Taylor, 2011). Gjennom barndommen og tidlig 

ungdomsalderen blir det sagt at foreldre fortsetter å være den største kilden til sosial støtte, 

men for eldre barn og ungdommer blir nære venner også en stadig viktigere kilde til støtte 

(Brendgen, Girard, Vitaro, Dionne & Boivin, 2016; Nilsen et al., 2013). Å ha et sunt forhold 

til sine venner er koblet til positiv psykososial tilpasning for barn og ungdommer (Mishna, 

Wiener & Pepler, 2008). Mange vil si at en av godene med vennskap er at venner gir deg 

støtte (Dunn & Bruner, 2004). Det er funnet i studier at det å være sammen med venner, kan 

virke beskyttende mot blant annet selvmordstanker. Denne beskyttelsen kan tenkes å komme 

av at venner støtter hverandre og er en plattform hvor unge kan dele tanker og følelser med 
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hverandre (Borge, 2018). Unge voksne som rapporter å ha hatt en venn i ungdomsalderen 

rapporter også om opplevelse av god emosjonell støtte i sine vennskap (Bagwell et al., 1998). 

Unge som opplever støtte fra blant annet foreldre eller andre medelever har vist seg å ha 

mindre helseplager forteller Folkehelserapporten (Folkehelseinstituttet, 2018). Dette støttes 

av Nilsen et al. (2013) som beskriver sosial støtte som en viktig beskyttelse mot symptomer 

på depresjon. Barn som mangler vennskap kan miste sjansen til å oppleve støtten man kan få 

fra venner som kan gi beskyttelse mot ulike vonde sosiale erfaringer (Vitaro, Boivin & 

Bukowski, 2007). Å oppleve støtte fra venner kan styrke et barns selvtillit, og mangelen på et 

støttende nært vennskap kan se ut til å påvirke utviklingen av depressive symptomer 

(Bagwell et al., 1998). Vennskap kan virke beskyttende for de negative konsekvensene av 

viktimisering fra jevnaldrende gjennom blant annet emosjonell støtte (Brendgen et al., 2016; 

Vitaro et al., 2007). Betydning av støtte fra vennskap som beskrives her er mest antakelser og 

det er stort behov for mer forskning om dette, og det er lite forskning som har sett på 

betydning av støtte når barnet blir viktimisert av en nær venn.  

Et vennskap vil som forklart over innebære mange positive og gode sider. Men et 

vennskap vil også innebære uenigheter og konflikter. Ved å løse konfliktene på en god måte 

vil det kunne styrke relasjonene og barnas konfliktløsningsevne (Mishna et al., 2008). Men i 

noen relasjoner vil barn oppleve konflikter som er vanskelige å løse og som får store 

konsekvenser. I senere barndom oppstår det for noen barn problemer med relasjoner til andre, 

for eksempel ensomhet eller viktimisering (Hay et al., 2004).  

 

1.2 Viktimisering 
I de foregående avsnitt er begrepet mobbing benyttet i forbindelse med vennskap. Videre i 

oppgaven blir begrepet viktimisering introdusert. For å studere effekter av viktimisering er 

det viktig å ha et klar forståelse for hva som ligger i begrepet viktimisering, og det er lurt med 

en klar definisjon så eventuelle funn kan sammenlignes med andre studier. Viktimisering 

kommer av det engelske ordet victimizing, og vi har ingen god norsk oversettelse for dette. 

Blant studier om viktimisering i voksne relasjoner brukes ofte ordet misbruk. I Norge brukes 

ordet mobbing i de fleste sammenhenger, som kunne vært en mulig oversettelse her. I denne 

studien har ordet mobbing blitt vurdert som et for snevert begrep. Det er ønskelig å dekke 

flere aspekter enn hva som er vanlig å legge i ”mobbing”. Viktimisering kan bli sett på som 

et paraplybegrep for all sik atferd. Viktimisering innebærer både fysiske og psykiske aspekter 

og kan komme i flere former, for eksempel ved fysisk kontakt, gjennom ordbruk, 
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ansiktsuttrykk eller gester, utestengelse, sladring, ryktespredning, trusler eller ydmykelse 

(Olweus, 1994). Opp gjennom historien har begrepet viktimisering sjelden blitt brukt som et 

samlebegrep, og det har oftest blitt delt opp i ulike aspekter som for eksempel misbruk, 

utnyttelse eller mobbing eller forbrytelser mot barn (Finkelhor, 2008). Men Finkelhor (2008) 

viser til betydelig evidens for at de ulike aspektene har vist seg å ha felles risikofaktorer, og 

mange av symptomene som kan komme etter en form for viktimisering ser ut til å være like.  

En anerkjent definisjon av mobbing er skrevet av Dan Olweus: 

 

”Mobbing kan kort defineres som gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller 

flere personer, rettet mot en person som har vanskeligheter for å forsvare seg … For 

at en atferd skal kalles mobbing, er det ikke nok at noen opptrer aggressivt. Atferden 

må gjentas, og det må være ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Den eller de 

som mobber må være den sterkeste parten, eller i hvert fall oppfattes slik” 

(Folkehelseinstituttet, 2016; Olweus, 1994).  

 

Det amerikanske folkehelseinstituttet har definert mobbing blant ungdommer som en hvilken 

som helst aggressiv atferd som utøves av en ungdom eller gruppe av ungdommer mot en 

annen ungdom. Mobber og mobbeoffer er ikke søsken eller kjærester (Folkehelseinstituttet, 

2016). De samme definisjonene kan tenkes å gjelder for viktimisering.  

I noen situasjoner kan det være nyttig å se på to ulike undergrupper av vikitmisering – 

åpenbar og direkte viktimisering eller indirekte, skjult og relasjonell viktimisering (N. Crick 

& Nelson, 2002; Olweus, 1994). Relasjonell viktimisering vil for eksempel si å såre andre 

gjennom manipulering og ødeleggelse av relasjoner og følelser av å være inkludert i gruppen 

(N. R. Crick & Bigbee, 1998). Åpenbar viktimisering er å skade andre gjennom fysisk 

aggresjon, verbale eller andre former for trusler (N. R. Crick & Bigbee, 1998; N. R. Crick & 

Grotpeter, 1995). Crick og Grotpeter (1995) viste at det er evidens for å skille mellom disse 

to konseptene innenfor viktimisering. Crick og Nelson (2002) poengterte viktigheten av å 

fokusere på både fysisk og relasjonell viktimisering, da man vil overse mer enn 70 % av 

jentene som har opplevd viktimisering av sine venner dersom det kun fokuseres på den 

fysiske andelen. Derfor vil det være viktig at viktimisering er et bredt begrep. 

Viktimisering blant barn og unge er et enormt problem over hele verden (Brendgen et 

al., 2014). I 2006 var det ca 10 % av barn i skolealder som jevnlig ble viktimisert av sine 

jevnaldrende (Lamarche et al., 2006). Viktimisering av jevnaldrende har blitt koblet til en 

rekke negative konsekvenser for utviklingen av blant annet depresjon, angst, ensomhet og 
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sosiale vanskeligheter, lav selvtillit, skolefravær og dårlig akademisk oppnåelse (Brendgen et 

al., 2014; Coie, Lochman, Terry & Hyman, 1992; N. Crick & Nelson, 2002; Hodges, Boivin, 

Vitaro, Bukowski & Dannemiller, 1999; Mishna et al., 2008).  Longitudinelle studier har 

funnet at selvrapportert viktimisering ofte går ned på barneskolen og fram til 

ungdomsalderen. For eksempel har Brendgen et al. (2016) vist selvrapportert viktimisering i 

gjennomsnitt minker fra 10-årsalder til 15-årsalder.  Elevundersøkelse fra 2018 har imidlertid 

rapportert at viktimisering øker igjen mot slutten av ungdomskolen (Wendelborg, 2019).  

Viktimisering fra jevnaldrende har vist seg å være en robust risikofaktor for flere 

ulike psykiske vansker, men forskningen har også undersøkt hvilke faktorer som kan bidra til 

god tilpasning på tross av å ha vært utsatt for  viktimisering (Lamarche et al., 2006). Men 

ikke like mange har studert om det finnes lignende funn i andre relasjoner som er også er 

viktige for barn, som for eksempel blant nære venner (N. Crick & Nelson, 2002; Mishna et 

al., 2008). I tillegg har det kommet fram at barn som blir viktimisert av jevnaldrende har 

større risiko for å bli viktimisert av en nær venn (N. Crick & Nelson, 2002; Grotpeter & 

Crick, 1996). Det er nå økende evidens for at viktimisering også skjer blant nære venner, men 

foreløpig er det lite kunnskap om risikofaktorene og konsekvensene av viktimisering blant 

nære venner (Brendgen et al., 2014; N. Crick & Nelson, 2002). Ca 5-30 % av de unge 

rapporterer om misbruk fra en nær venn (Brendgen et al., 2014). Studier som har funnet 

evidens for dette, viser tydelig at også denne typen viktimisering fortjener mer 

oppmerksomhet i forskningen. 

 

1.2.1 Viktimisering blant nære venner 
Tidligere studier har altså gitt god evidens for at viktimisering av jevnaldrende er relatert 

til flere alvorlige tilpasningsproblemer (Brendgen et al., 2014; Coie et al., 1992; N. Crick & 

Nelson, 2002; Hodges et al., 1999; Mishna et al., 2008) Dette har bidratt til at flere forskere 

har stilt spørsmål om viktimisering også foregår blant nære venner, det er imidlertid få studier 

som har studert denne sammenhengen (Brendgen et al., 2014). Viktimisering av venner vil 

innebære svik fra en person den unge har tillit til og selv har valgt å ha i livet sitt, i 

motsetning til i jevnaldergrupper hvor barn er satt sammen i grupper (N. Crick & Nelson, 

2002). Derfor er hensikten med denne oppgaven og undersøke sammenheng mellom 

viktimisering og symptomer på angst og depresjon i ungdomsalderen. 

Vennskap har vist seg å være en beskyttende faktor mot viktimisering (Hodges et al., 

1999). Barn og unge med venner ser ut til å bli mindre viktimisert enn de uten venner. Det å 
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ha en gjensidig bestevenn ble negativt relatert til fremtidig viktimisering. Var vennskapet av 

beskyttende karakter så det i tillegg ut til å være en sterk beskyttelse for å utvikle 

internaliserende vansker på grunn av viktimisering (Hodges et al., 1999; Mishna et al., 2008). 

Vennskap kan på den måten være svært beskyttende mot de negative konsekvensene som kan 

komme av viktimisering. Men hva hvis barnet eller ungdommen opplever viktimisering fra 

sin nære venn?  

 

1.2.2 Kjønnsforskjeller  
Forskning innenfor mobbefeltet har blant annet vist at det er kjønnsforskjeller både i 

opplevelsen av mobbing og i intimitet i vennerelasjonen (N. Crick & Nelson, 2002; Jenkins 

et al., 2002). I en studie som studerte viktimisering blant nære venner i 4.- og 5. klasse 

oppdaget de at det var flere jenter som opplevde viktimisering i nære vennskap enn gutter 

(Mishna et al., 2008). Det er funnet at jenter er signifikant mer relasjonelt aggressive enn hva 

gutter er (N. R. Crick & Grotpeter, 1995). Jenter blir mer relasjonelt viktimisert mens gutter 

blir mer åpenbart viktimisert (N. R. Crick & Bigbee, 1998). I tillegg er det blitt vist at 

sammenhengen mellom tilpasning og relasjonell aggresjon er sterkere for jenter enn hva man 

så hos gutter (N. R. Crick & Grotpeter, 1995).  Derfor vil denne oppgaven kontrollere for 

forskjellene mellom kjønn, og se på gutter og jenter hver for seg når det gjelder 

konsekvensene av viktimisering.  

 

1.3 Viktimisering og internaliserende vansker  
Som nevnt over har flere forskningsgrupper funnet at viktimisering blant jevnaldrende gir en 

økt risiko for ulike eksternaliserende og internaliserende vansker. Forskning på viktimisering 

blant jevnaldrende viste blant annet at viktimiserte ungdommer ser ut til å få økt aggresjon, 

mer angstsymptomer og mer symptomer på depresjon som en reaksjon på viktimiseringen 

(Brendgen et al., 2016). Ungdomstiden kan være en spesiell sårbar tid for utviklingen av 

internaliserende vansker pga. alle endringer som skjer i denne tiden, biologiske, psykiske og 

sosiale endringer. I tillegg er det sett at internaliserende vansker begynner å øke i 

barndommen og når et toppnivå i midten av og i sen ungdomsalder (Nilsen et al., 2018). I 

denne oppgaven vil jeg derfor se på sammenhengen mellom viktimisering blant nære venner 

og symptomer på depresjon og angst.   
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1.3.1 Depresjon  
Depresjon er ikke en sjelden tilstand. Prevalensen for alvorlig depresjon hos unge er ca 4%, 

og varierer fra 0,2 – 17% (Carr, 2013).  Depresjon er dermed høyt forekommet i 

ungdomstiden, som også er en svært sårbar tid. Ungdomstiden er med dette en viktig tid å 

studere med tanke på sårbarhet og risikofaktorer for å utvikle depresjon (Pelkonen et al., 

2003). Jenter i ungdomstiden har to til tre ganger større sannsynlighet for å rapportere om 

depressive symptomer enn gutter (Nilsen et al., 2013). I tillegg fant Pelkonen og hans 

kollegaer (2003) at symptomer på depresjon i midten av ungdomsårene var risikofaktorer for 

å utvikle depresjon senere i voksenlivet.  

Depresjon blir beskrevet i diagnosesystemet ICD-10 som episoder hvor personen lider 

”vanligvis av depressivt stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap som fører til 

trettbarhet og redusert aktivitet. Uttalt tretthet selv etter lette anstrengelser er vanlig … 

Atypisk sykdomsbilder er særlig vanlig i ungdomstiden” (World Health, 1999). Hos barn og 

unge er de viktigste kjennetegnene ”irritabilitet, passivitet, konsentrasjonsvansker og mangel 

på glede og interesse for de fleste aktiviteter. Nedstemt humør og tristhet forekommer også, 

men ikke så fremtredende som hos voksne med depresjon. Depresjon hos barn og unge 

ledsages ofte av søvnproblemer, manglende matlyst og vekttap” (Reneflot, Aarø, Aase, 

Tambs & Øverland, 2018). Det er imidlertid store individuelle forskjeller, og mange unge 

viser ofte god bedring og blir bedre etter en depressiv episode, mens noen fortsetter å slite 

med symptomene (Carr, 2013). Det er store individuelle forskjeller, og vi trenger fortsatt 

kunnskap om ulike årsaksfaktorer som bidrar til ulike utviklingsforløp. Det er blant annet 

funnet at personer som utsettes for en signifikant stressende situasjon har større risiko for å 

oppleve lengre depressive episoder eller er i større risiko for å få tilbakefall (Carr, 2013). 

Viktimisering av en nær venn vil kunne være en stor belastning for det aktuelle barnet eller 

ungdommen som opplever viktimiseringen.  

 

1.3.2 Angst 
Angstlidelser er et overordnet begrep for flere distinkte diagnoser; selektiv mutisme, 

separasjonsangst, generell angstlidelse, spesifikke fobier, sosial fobi, panikklidelse, 

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og tvangslidelse (OCD). Denne oppgaven vil imidlertid 

ikke skille mellom symptomene på de ulike angstdiagnosene. Internasjonale studier har 

funnet at prevalensen for angstlidelse hos barn og unge er ca 8,1%, varierende fra 1,9% - 

23,8% (Carr, 2013). Helsedirektoratet (2018) beskriver angst som en irrasjonell frykt som 
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enten kan være knyttet til objekter eller situasjoner eller med ubestemt og knyttet til 

vedvarende uro og bekymringer, avhengig av typen angstlidelse. Angst kan ofte innebære en 

del fysiske symptomer som blant annet trettbarhet, hodepine, kvalm, nummenhet i hender 

eller føtter, muskelsmerter, pustevansker, skjelvinger, svetting, søvnproblemer, svimmelhet, 

hjertebank eller redsel for å dø (Helsedirektoratet, 2018). En grunnleggende kilde til angst 

hos ungdommer er avvisning fra jevnaldrende (Carr, 2013). Andre vanlige utløsende faktorer 

for angst kan blant annet være livsstress, mobbing eller tap av vennskap (Carr, 2013).   

 

1.4 Denne studien 
Hensikten med denne studien er å undersøke om viktimisering av en nær venn er assosiert 

med symptomer på depresjon og angst. Forskning fra Ungdata har blant annet vist at 

symptomer på depresjon har økt blant ungdom i Norge, noe som gjør internaliserende 

vansker særlig interessant å studere.  Det finnes en mengde studier som har funnet negative 

konsekvenser av viktimisering blant jevnalderrelasjoner, men det er relativt lite kunnskap om 

viktimisering blant nære venner. For eksempel, kan man kanskje tenke seg at viktimisering 

av en nær venn kan ha flere negative konsekvenser sammenlignet med en jevnalderende. I 

denne oppgaven vil jeg imidlertid avgrense det til å se på sammenheng mellom viktimisering 

i en nær relasjon og symptomer på angst og depresjon. Videre vil det være interessant å se 

om denne sammenhengen kan modereres av sosial støtte og det å ha en nær venn.   

Jeg vil undersøke påvirkningen til opplevelsen av sosial støtte fra venner. Det kan 

tenkes at det å oppleve en god støtte i vennskap kan virke beskyttende mot de negative 

konsekvensene fra viktimiseringen fra en nær venn.  

Neste faktor er å se om  antallet nære venner ungdommer opplever å ha kan være av 

betydning, og om antall venner moderer sammenhengen mellom viktimisering og 

internaliserende vansker. En hypotese var at det vil kunne være beskyttende for utviklingen 

av symptomer på depresjon og angst.  

Som nevnt tidligere har flere studier observert forskjeller mellom gutter og jenter når 

det gjelder type viktimisering. Derfor har denne studien først valgt å kontrollere for kjønn. 

Oppgaven har også valgt å undersøke funn separat for kjønn, og sett på betydningen kjønn 

kan ha for de ulike sammenhengene som utforskes i studien. Videre har jeg også valgt å 

kontrollere for alder, da utvalget har et vidt aldersspenn fra 12 til 16 år. Det kan tenkes at 

alder kan ha en sammenheng både med viktimisering og når man opplever depresjon og 

angst. Til sammen ble det valgt ut fire forskningsspørsmål for denne studien: 
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1.4.1 Spørsmål 1: Viktimisering og internaliserende vansker 
a) Er viktimisering av en nær venn assosiert med symptomer på depresjon? 

b) Er viktimisering av en nær venn assosiert med symptomer på angst? 

 

 
Figur 1: Hypotese 1 

 
1.4.2 Spørsmål 2: Viktimisering og sosial støtte 

a) Kan sosial støtte moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og 

depresjon? 

b) Kan sosial støtte moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og 

angst? 

 

 
Figur 2: Hypotese 2 

 
1.4.3 Spørsmål 3: Viktimisering og nære venner 

a) Kan antall nære venner moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær 

venn og depresjon? 

b) Kan antall nære venner moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær 

venn og angst? 
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Figur 3: Hypotese 3 

 

 
1.4.4 Spørsmål 4: Kjønnsforskjeller 

 
a) Er det forskjell mellom jenter og gutter i sammenheng mellom viktimisering, sosial støtte 
og depresjon og/eller angst?  
 
b) Er det forskjell mellom jenter og gutter i sammenheng mellom viktimisering, antall nære 
vener og depresjon og/eller angst? 
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2 Metode 
Denne hovedoppgaven bruker data fra forskningsprosjektet ”Det første vennskapet” (The 

Matter of the First Friendship Study) (Psykologisk institutt). Det første vennskapet er et 

utviklingspsykologisk prosjekt  startet opp av Psykologisk institutt, Universietet i Oslo 2006-

2016, med totalt fem datainnsamlinger. Formålet med prosjektet var å undersøke om hvorvidt 

vennskap kan være beskyttelsesfaktor for utviklingen av psykopatologi hos barn og unge. 

Hensikten var også å få mer kunnskap om tidlig forebygging (Eivers, Brendgen, Vitaro & 

Borge, 2011). For å avgrense omfang av oppgaven innenfor tidsrammene til 

hovedoppgaveemnet vil denne oppgaven kun benytte data fra den femte datainnsamling som 

ble gjennomført i 2016, 10 år  etter oppstart.  

Hensikten med oppfølgingsstudien er å se på betydningen av barns første relasjoner 

og psykososial utvikling. De har fulgt barna til ungdomsalder for å se på stabilitet og 

endringer i sosiale relasjoner og atferdsmessig- og emosjonell utvikling inn i ungdomsalder.  

 

2.1 Forskningsdesign  
Det første vennskapet er et longitudinelt prospektivt studie med flere innsamlingsperioder. 

Studiet har et multimetode design med multiinformanter. Det har blitt gjort undersøkelser på 

ulike tidspunkt gjennom årene prosjektet har pågått, henholdsvis 2006, 2007,2008 og 2009. 

Datainnsamlingen foregikk ved hjelp av intervjuer, tester og spørreskjema. Det siste 

tidspunktet for datainnsamling (T5) ble gjennomført i 2016, da med nettbasert 

spørreundersøkelse.  

 

2.2 Utvalg og deltakere 
Tjueåtte barnehager fra Gran og Jevnaker ble rekruttert til å delta. Det var både private og 

kommunale barnehager. Totalt var det 996 barn som passet å delta i studien, og av disse var 

det 619 barn og foreldre (62%) som samtykket til å delta. 

Oppfølgingsstudien har basert seg på fire tidligere datainnsamlinger (2006-2009), 

hvor de fant igjen barna da de hadde blitt mellom 12 og 16 år. Ved tidspunkt 4 (T4) var det 

516 barn som fortsatt deltok (V. Ulset, Vitaro, Brendgen, Bekkhus & Borge, 2017). Studien 

ble ikke avsluttet etter T4, dermed var deltakerne allerede rekruttert for oppfølgingsstudien. 

De mottok en henvendelse per post med link til en nettskjema. 
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Ved det siste tidspunktet, T5, er det 250 barn igjen. Dette tilsvarer ca 48 % av antallet 

ved T4. Av disse 250 deltakerne er 113 jenter og 90 gutter (47 deltakere har ikke svart på 

dette), se deskriptiv tabell 2. Deltakerne varierte i alder fra 12 til 16 (M = 14,3). Se tabell 1. 

Det er datainnsamlingen fra T5 som blir brukt i denne oppgaven. 

 

2.3 Prosedyre 
Denne oppgaven benyttet data fra spørreskjemaene fra T5. Ungdommene svarte da på et 

nettbasert spørreskjema om seg selv. På dette tidspunktet var ungdommene blitt  mellom 12-

16 år. Både foreldre og ungdommer har samtykket til å delta. Spørreskjemaene omhandler 

symptomer på angst og depresjon, spørsmål om viktimisering blant nære venner og 

jevnaldrende samt spørsmål om forholdet til venner og familie.  

 

2.4 Variabler 
2.4.1 Avhengig variabel  

Depresjon og angst 

Depresjon og angstsymptomer ble målt med Revised Children’s Anxiety and Depression 

Scale (RCADS) (Chorpita et al., 2000), og svart på av ungdommene selv. Det ble i denne 

studien brukt kortversjonen på 25 spørsmål, fremfor den originale med 47 spørsmål. Denne 

kortversjonen (RCADS-25) korresponderer med hovedsakelig fem subskalaer; 

Separasjonsangst, sosial fobi, generalisert angstlidelse, panikklidelse og alvorlig depresjon 

(Muris, Meesters & Schouten, 2002). Faktoranalyser har gitt støtte for å kunne komprimere 

skalene ned til to, angstskala og depresjonsskala (Chorpita et al., 2000; Muris et al., 2002).  

Ungdom besvarte 25 spørsmål på en 4-punkts likertskala fra 0-3; aldri (0), av og til 

(1), ofte (2), alltid (3). Ingen av leddene måtte reverseres i denne studien, slik at høy skåre 

indikerer flere symptomer på depresjon og angst. Ungdommene svarte på ti spørsmål om 

depresjon (for eksempel ”Jeg føler meg trist eller tom” eller ”Jeg bekymrer meg i mange 

situasjoner”) som ble summert til en gjennomsnittsskåre. Cronbachs alfaverdien på 0.86 

viser en høy reliabilitet mellom spørsmålene. Gjennomsnittskåren av alle ungdommene er 

M=0.63, SD=0.50. De resterende 15 spørsmålene ungdommene svarte på omhandlet 

angstsymptomer (for eksempel ”Jeg blir bekymret når jeg tror at jeg har gjort det dårlig i 

noe” eller ” Jeg føler meg plutselig svimmel eller at jeg kommer til å besvime uten at det er 

noe grunn for det”) og ble også summert til en gjennomsnittskåre. Gjennomsnittskåren av 
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ungdommene er her M= 0.59, SD=0.40. Analysene viste høy reliabilitet mellom de 15 

leddene, med en Cronbahs alfaverdien på 0,84. Høy skåre vil tilsi mer symptomer, og lav 

skåre viser til mindre symptomer.  

 

2.4.2 Uavhengig variabler  
Viktimisering av en nær venn 

Viktimisering av en nær venn ble målt ved hjelp av selvrapportering på 7 spørsmål fra Social 

Experiences Questionnaire (SEQ) (Crick & Gropter, 1996, 1998).  Spørsmålene omhandler 

både relasjonell skjult viktimisering, men også åpenlys og mer fysisk viktimisering. 

Ungdommene ble for eksempel spurt om ”I løpet av det siste skoleåret, hvor mange ganger 

har …en nær venn kalt deg ting eller sagt slemme ting til deg?” Se appendix for hele 

spørreskjema. Svar ble målt på en skala fra 0 (aldri), 1 (en eller to ganger) eller 2 (ofte). Alle 

7 spørsmål ble summert til en gjennomsnittsskåre (Cronbachs alfa = 0.80), hvor 

gjennomsnittet for alle er M=0.30 og SD=0.35. Lav skåre vil da tilsi sjelden opplevd 

viktimisering og høy skåre er ofte opplevd viktimisering.  

 

Antall nære venner 

På et tidligere tidspunkt da ungdommene var barn, ble det brukt intervjuteknikken Bussturen 

for å måle popularitet. Her rapporterte barna hvilke andre barn de ønsker å ha med seg på 

turen. Nå svarte heller ungdommene på et spørsmål om hvor mange nære venner de har, med 

alternativene Ingen (0), én (1), to eller tre (2), 4 eller flere (3). Dette er variabelen Antall 

nære venner i denne studien. Det var flest barn som svarte at de hadde 4 eller flere venner, 

derfor ble variabelen rekodet til 0 og 1. Gruppe 0 inneholdt svarene 0,1,2 eller 3 nære venner 

og gruppe 1 inneholdt 4 eller flere nære venner, en standard måte å kode antall 

vennenominasjoner på (V. S. Ulset et al., 2019).  

 

Sosial støtte fra venner  

Sosial støtte ble målt ved et spørreskjema som har blitt brukt i flere norske studier. Skjemaet 

består av tre spørsmål som omhandler tilknytning, gjensidig respekt og tilhørighet. (Nilsen, 

2012). Spørsmålene ungdommene svarte på var formulert slik: ”Jeg føler meg nært knyttet til 

mine venner…”, ”Vennene mine hører på meningene mine …” og ”Det hender at jeg føler 

meg utenfor selv blant venner…” og ble besvart på en skala fra 0 ”uenig og 4 ”helt enig” og 

summert til en gjennomsnittsskåre.  
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Det siste spørsmålet ble reversert for å gå i samme retning, slik at jo høyere skåre jo 

mer sosial støtte opplevde ungdommen. De tre spørsmålene ga en Cronbachs alfaverdi på 

0.69 og gjennomsnittsverdien for ungdommene var M=2.92 og SD=0.94. 

 

Kontrollvariabler: 

Alder 

Ungdommene som er med i studien varierer i alder fra 12 år til 16 år. Fordi det kan tenkes å 

være store forskjeller mellom en 12-åring og en 16-åring, vil ungdommens alder her blir sett 

på som en kontrollvariabel og dermed bli kontrollert for (M=14.4, SD=1.3). 

 

Tabell 1 
Deskriptiv tabell for alder 

Alder N Prosent 

12 20 8.0 

13 39 15.6 

14 45 18.0 

15 56 22.4 

16 51 20.4 

Missing 39 15.6 

Total 250 100 

 

Kjønn  

Kjønn vil blant annet bli brukt som kontrollvariabel i studien, da tidligere studier har funnet 

kjønnsforskjeller innenfor flere av variablene som blir brukt i studien (N. Crick & Nelson, 

2002; Jenkins et al., 2002). Se tabell 2 for fordeling av kjønn i studien.  

 

Tabell 2 
Deskriptiv tabell for kjønn 

 N Prosent 

Valid Jenter 113 45.2 

Gutter 90 36 

Missing 47 18.8 

Total 250 100 
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2.5 Statistisk analyser 
Alle analyser ble gjort med IBM SPSS Statistics versjon 25. Alle analyser ble gjort separat 

for de avhengige variablene, depresjon og angst.  

 

2.5.1 Korrelasjonsanalyser  
Korrelasjonsanalyse ble brukt for å beregne styrken og retningen av forholdet mellom de 

ulike variablene. For å beregne korrelasjoner er Pearsons korrelasjoner brukt. Pearsons r er 

designet for kontinuerlige variabler (Pallant, 2010). For viktimisering, depresjon, angst og 

sosial støtte vil dette være tilnærmet riktig, men for antall nære venner som her er en dikotom 

variabel vil p-verdien kun gi en antydning.  

 

2.5.2 One-way ANOVA  
One-way ANOVA ble benyttet for å sammenligne depresjon- og angstsymptomer på tre ulike 

grupper av viktimisering. One-way ANOVA ble her benyttet da det ble sammenlignet av 

flere enn to grupper og gruppene ble videre sammenlignet med en post hoc test: Tukey HSD. 

 

2.5.3 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 
Hierarkisk multippel regresjonsanalyser ble benyttet for å undersøke forholdene mellom 

variablene. Det ble brukt separate analyser for de to avhengig variablene, depresjon og angst. 

Det ble benyttet hierarkisk regresjon fordi jeg ønsker først og fremst å se på sammenhengen 

mellom viktimisering og symptomer på depresjon og angst. Formålet var å undersøke 

sammenhengen mellom viktimisering og symptomer på depresjon og angst hos en gruppe 

ungdommer i alderen 12-16 år. Dernest var jeg interessert i å undersøke om sosial støtte og 

antall nære venner kunne moderere denne sammenhengen, samt å se om eventuelle 

modereringseffekter er forskjellig for jente og gutt.  

For å undersøke sammenhengen mellom viktimisering og symptomer på depresjon og 

angst ble det gjennomført to separate analyser (analyse 1: depresjon, analyse 2: angst) for å 

svare på forskningsspørsmål 1. Steg 1 inkluderte hovedvariabelen, viktimisert av en nær 

venn. Steg 2 inkluderte kontrollvariablene: alder og kjønn.  

Modereringseffekten av sosial støtte ble også sett på i to separate analyser, en for 

depresjonsymptomer og en for angstsymptomer. Steg 1 forble hovedvariabelen. Steg 2 

inkluderer nå i tillegg den uavhengige variabalen sosial støtte. Steg 3 inkluderte 
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interaksjonsleddet viktimisering av en nær venn x sosial støtte av venner for å se etter 

modereringseffekt.  

Den samme prosedyren ble gjennomført for å undersøke om antall nære venner kunne 

moderere sammenhengen mellom viktimisering og depresjons og angst. Steg 2 i analysen 

inkluderte den uavhengige variabelen antall nære venner. Steg 3 inkluderte 

interaksjonsleddet viktimisering av en nær venn x antall nære venner for å finne eventuell 

modereringseffekt. De uavhengige variablene i interaksjonsleddet ble sentrert ved å 

subtrahere fra gjennomsnittet for å unngå multikollinaritet (Cohen, Cohen, West & Aiken, 

2015).  

Videre ble det undersøkt om de eventuelle signifikante modereringseffektene for 

sosial støtte og antall nære venner var forskjellig for kjønn. Det ble da gjennomført separate 

analyser også for kjønn, med samme fremgangsmåte som over, men uten kjønn i steg 2 

(Keith, 2006).  

 

2.5.4 Missing data 
Noen deltakere svarte ikke på alle spørsmål, som førte til at flere variabler inneholder flere 

missing items. Disse ble ikke erstattet med gjennomsnittet da analysene ble gjennomført.  
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3 Resultater 
 

3.1 Korrelasjoner 
Tabell 3 
Korrelasjonsanalyser 

Variabler Viktimisering  Depresjon 

 

Angst 

 

Sosial 

støtte 

Antall nære 

venner 

Viktimisering  -     

Depresjon 0,446** -    

Angst 0,429** 0,750** -   

Sosial støtte -0,402** -0,332** -0,280** -  

Antall nære 

venner 

   -0,043 -0,237**   -0,074 0,187 - 

** Kollerasjonen er signifikant ved 0,01 nivå (2-tailed) 
 

Analysene viser en signifikant korrelasjon mellom symptomer på depresjon og viktimisering 

av en nær venn, p < 0.001 (n= 210). Denne positive korrelasjonen vil si at et høyt nivå av 

viktimisering av en nær venn har en sammenheng med høy skåre på symptomer for 

depresjon. Viktimisering av en nær venn er også positivt assosiert med symptomer på angst 

p<0.001 (n=210). Tabell 3 viser korrelasjonene for studievariablene som brukes videre.  

 

3.2 Viktimisering og internaliserende vansker 
Spørsmål 1: Er det en sammenheng mellom viktimisering av en nær venn og symptomer på 

depresjon og angst?  

 

Hyppighet av viktimisering 

Oppsummert viser tabell 3 at det er signifikante sammenhenger mellom viktimisering av en 

nær venn og depresjon, og viktimisering av en nær venn og angst. Det kan derfor være 

interessant å se på forskjellen mellom depresjonsskårer og angstskårer for de som blir 

viktimisert sjelden og de som rapporterer å bli viktimisert ofte. 

 En one-way ANOVA ble brukt for å utforske om hvor ofte ungdommer har opplevd 

viktimisering av en nær venn har påvirkning på symptomene for depresjon og angst. En sjekk 
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av homogoniteten av variansene (Levenes test) viser at variansen ikke kan antas å være like, 

p= 0.005. Det betyr at det må brukes en robust test for å undersøke likhet i gjennomsnitt 

(IBM-KnowledgeCenter, 2019). Både Welch og Brown-Forthsite viser at noen av gruppene 

er signifikant ulike, p < 0.001.  

Viktimisering av en nær venn ble delt inn i 3 grupper etter hvor ofte de har opplevd 

viktimisering: aldri (0), sjelden(1) eller ofte (2). Post hoc analysene viste en signifikant 

forskjell mellom gruppe 0 (aldri) og 2 (ofte), p < 0.001 på depresjonssymptomer. Det var 

derimot ikke en signifikant forskjell mellom de som aldri har blitt viktimisert og de som 

sjelden har blitt det, p=0.368.  Det var heller ingen signifikant forskjell mellom de som 

sjelden har blitt viktimisert og de som ofte har blitt viktimisert, p=0.062.  

Når det gjelder forskjeller mellom de tre ulike gruppene med fokus på angstsymptomer, 

er det signifikant forskjell mellom gruppe 0 (aldri) og 2 (ofte), p < 0.001, men ingen 

signifikante forskjeller mellom 0 og 1, p=0.114 og mellom gruppe 1 og 2, p = 0.075.  Det 

viser altså at det er signifikante forskjeller på angstsymptomer for de som har blitt viktimisert 

ofte og de som aldri har opplevd å bli viktimisert. 

Figur 4 understreker dette og viser ingen overlapp mellom konfidens intervall mellom 

gruppe 0 og 2 både for angst og depresjon.   

 

 

 
Figur 4: Hyppighet av viktimisering 
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Oppsummert ser vi en økende verdi for symptomer på depresjon og angst ved økende 

hyppighet av viktimisering, men hvor forskjellen først blir signifikant mellom først og siste 

gruppe, altså mellom aldri og ofte viktimisering.  

 

3.2.1 Sammenheng mellom viktimisering og symptomer på 

depresjon 
Regresjonsanalysen viser i steg 1 at viktimisering har en signifikant sammenheng mellom 

viktimisering og depresjonssymptomer p<0.001. Sammenhengen forble signifikant ved 

innføring av kontollvariablene i steg 2. Variablene i steg 2 forklarer til sammen 36 % av 

variasjonen i depresjonssymptomer.  

 

Tabell 4 
Regresjonsanalyse for viktimisering og depresjonssymptomer 

 

 

3.2.2 Sammenheng mellom viktimisering og symptomer på angst 
Steg 1 i regresjonsanalysen med den avhengige variabelen Angst, viser en signifikant 

assosiasjon mellom viktimisering og angstsymptomer, p<0.001. I steg 2, med alder og kjønn 

inkludert forblir assosiasjonen signifikant. Variabelen kjønn har en negativ signifikant 

assosiasjon til angstsymptomer, det betyr at angstskåren blir lavere for en gutt enn jente, når 

de andre variablene er konstante. Alder derimot når ikke en p<0.05 og er dermed ikke 

   Variabler B β SE CI p-verdi R2 ΔR2 

Steg 1       0,27 0,27 

 Viktimisering 0,804 0,514 0,111 [0.586, 1.022] 0,000**   

Steg 2       0,36 0,10 

 Viktimisering 0,811 0,519 0,104 [0.605, 1.016] 0,000**   

  Kjønn -0,232 -0,219 0,071 [-0.372, -0.093] 0,001**   

  Alder 0,091 0,220 0,027 [0.037, 0.145] 0,001**   

Merk: avhengig variabel: Depresjon  

B er ustandardiserte koeffisienter, β er standardiserte koeffisienter og viser hvilke variabler som har størst 

betydning for forklaring av variasjonen i den avhengige variabelen.  

CI = 95% konfidensintervall for B 

* * signifikant på 0.01 nivå 

* signifikant på 0.05 nivå 
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signifikant assosiert til angstsymptomer. Samlet forklarer variablene i steg 2 37% av 

variasjonen i angstsymptomer. Se resultat fra regresjonsanalysen i vedlegg 2.  

 

3.3 Viktimisering og sosial støtte  
Spørsmål 2: 

a) Kan sosial støtte moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og 

depresjon? 

 

Korrelasjonsanalysene, se tabell 3, viser at sosial støtte har en signifikant negativ 

sammenheng med viktimisering av en nær venn, p < 0.001 (n=211), og en negativ 

sammenheng med depresjonssymptomer, p < 0.001 (n= 209).  

 

Tabell 5: 
Regresjonsanalyse for depresjon med sosial støtte som interaksjonsledd 

 Variabler B β SE CI p-verdi R2 ΔR2 

Steg 1       0,27 0,27 

 Viktimisering 0,804 0,514 0,111 [0.586, 1.022] 0,000**   

Steg 2       0,38 0,12 

 Viktimisering 0,705 0,451 0,112 [0.483, 0.926] 0,000**   

  Kjønn -0,233 -0,219 0,070 [0.370, -0.095] 0,001**   

  Alder 0,086 0,208 0,027 [0.032, 0.140] 0,002**   

  Sosial støtte -0,098 -0,168 0,042 [-0.180, 0.015] 0,021*   

Steg 3       0,42 0,03 

 Viktimisering 0,599 0,383 0,116 [0.370, 0.828] 0,000**   

  Kjønn -0,238 -0,224 0,068 [-0.373, -0.104] 0,001**   

  Alder 0,086 0,208 0,027 [0.034, 0.138] 0,001**   

  Sosial støtte -0,088 -0,150 0,041 [-0.169, 0.006] 0,034*   

  Viktimisering 

x sosial støtte  

-0,263 -0,192 0,095 [-0.451, -0.074] 0,007**   

Merk: Avhengig variabel er Depresjon,  

B er ustandardiserte koeffisienter, β er standardiserte koeffisienter og viser hvilke variabler som har størst 

betydning for forklaring av variasjonen i den avhengige variabelen.  

CI = 95% konfidensintervall for B 

* * signifikant på 0.01 nivå 

* signifikant på 0.05 nivå 
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I steg 2 i den hierarkiske regresjonsanalysen ble sammenhengen med sosial støtte, kjønn og 

alder undersøkt. Sammenhengen mellom viktimisering og symptomer på depresjon ble noe 

redusert, men forble signifikant assosiert med depresjonssymptomer. Både kjønn og sosial 

støtte var negativt assosiert med symptomer på depresjon, og begge hadde en p<0.05 og var 

derfor signifikante. Negative assosiasjonen til kjønn betyr at depresjonsskåren for gutter blir 

lavere enn for jenter. Steg 3 viser i tillegg at sosial støtte modererer sammenhengen mellom 

viktimisering og depresjonssymptomer, selv når vi kontrollerer for kjønn og alder se tabell 5. 

Variablene i steg 3 i denne analysen forklarer 42 % av variasjonen i depresjon. 

 Da interaksjonsleddet viktimisering x sosial støtte var signifikant, ble sosial støtte delt 

opp i tre grupper. Gruppe 1 med verdier lavere enn 1 SD fra gjennomsnittet, gruppe 2 med 

verdier innenfor et 1 SD fra gjennomsnittet og gruppe 3 de med verdier over 1 SD fra 

gjennomsnittet. Grafen i figur 5 viser at høyere nivå av sosial støtte gir lavere verdier på 

depresjon for alle nivåer av viktimisering over ca 0.6. For gruppe 1 og 2, med lite og 

moderate nivåer av sosial støtte vil økende viktimisering gi økende depresjonsskåre. For 

gruppe 3 ser det ut til at økt viktimisering gir lavere depresjon, men stigningstallet er ikke 

signifikant.  

 

 
Figur 5: Ulike nivåer av sosial støtte 
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b) Kan sosial støtte moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og angst? 

 

Korrelasjonslysene viser en negativ sammenheng mellom sosial støtte og angstsymptomer, 

p<0.001, (n=209), se tabell 3.  

Hierarkisk regresjonsanalyse viser i steg 2 når sosial støtte, alder og kjønn ble 

inkludert, at sammenhengen mellom viktimisering og angstsymptomer ble redusert i noen 

grad, men forble signifikante. Kjønn og sosial støtte er også her negativt assosiert med 

angstsymptomer, dog sosial støtte nådde ikke en p-verdi lavere enn p<0.05, og var derfor 

ikke signifikant. Steg 3 i regresjonsanalysen viser i tillegg at sosial støtte som moderator for 

sammenhengen mellom viktimisering og angstsymptomer ikke er av signifikant betydning.  

 

Tabell 6 
Regresjonsanalyse for angst og viktimisering x sosial støtte  

  Variabler  B β SE CI p-verdi R2 ΔR2 

Steg 1       0,22 0,22 

 Viktimisering 0,574 0,464 0,091 [0.396, 0.753] 0,000**   

Steg 2       0,38 0,17 

 Viktimisering 0,540 0,436 0,089 [0.365, 0.716] 0,000**   

  Kjønn -0,331 -0,393 0,055 [-0.441, -0.222] 0,000**   

  Alder 0,017 0,051 0,022 [-0.026, 0.059] 0,442   

  Sosial støtte -0,051 -0,109 0,033 [-0.116, 0.015] 0,130   

Steg 3        0,38 0,002 

  Viktimisering 0,521 0,421 0,094 [0.335, 0.708] 0,000**   

  Kjønn -0,332 -0,394 0,055 [-0,442, -0.223] 0,000**   

  Alder 0,017 0,051 0,022 [-0.026, 0.059] 0,442   

  Sosial støtte -0,049 -0,106 0,033 [-0.115, 0.017] 0,147   

  Viktimisering 

x sosial støtte  

-0,047 -0,044 0,078 [-0.200, 0.106] 0,543   

Merk: Avhengig variabel er Angst,  

B er ustandardiserte koeffisienter, β er standardiserte koeffisienter og viser hvilke variabler som har størst 

betydning for forklaring av variasjonen i den avhengige variabelen.  

CI = 95% konfidensintervall for B 

* * signifikant på 0.01 nivå 

* signifikant på 0.05 nivå 
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3.4 Viktimisering og nære venner  
Spørsmål 3: 

a) Kan antall nære venner moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær 

venn og depresjon? 

 

Antall nære venner hadde en negativ assosiasjon til viktimisering, men nådde ikke en p-verdi 

p<0.05, og derfor ikke ansett som signifikant, se tabell 3. Antall nære venner har en negativ 

sammenheng med depresjonssymptomer, og sammenhengen når et signifikant nivå, p=0.003, 

(n= 209). Å ha få nære venner har en sammenheng med høye skårer for depresjon. 

 

Tabell 7 
Regresjonsanalyse med depresjon og viktimisering x antall nære venner 

 Variabler B Beta SE CI p-verdi R2 ΔR2 

Steg 1       0,27 0,27 

  Viktimisering 0,804 0,515 0,111 [0.585, 1.023] 0,000**   

Steg 2       0,39 0,13 

  Viktimisering 0,801 0,513 0,102 [0.599, 1.002] 0,000**   

  Kjønn -0,241 -0,226 0,070 [-0.379, -0.103] 0,001**   

  Alder 0,079 0,190 0,027 [0.025, 0.133] 0,005**   

  Antall nære venner -0,211 -0,180 0,078 [-0.364, -0.057] 0,007**   

Steg 3       0,40 0,01 

  Viktimisering 1,033 0,662 0,166 [0.704, 1.362] 0,000**   

  Kjønn -0,250 -0,235 0,069 [-0,387, -0.113] 0,000**   

  Alder 0,076 0,185 0,027 [0.023, 0.130] 0,006**   

  Antall nære venner -0,211 -0,180 0,077 [-0.363, -0.059] 0,007**   

  Viktimisering x 

antall nære venner 

-0,370 -0,187 0,210 [-0,785, 0.045] 0,080   

Merk: Avhengig variabel: Depresjon  

B er ustandardiserte koeffisienter, β er standardiserte koeffisienter og viser hvilke variabler som har størst 

betydning for forklaring av variasjonen i den avhengige variabelen. 

CI = 95% konfidensintervall for B 

* * signifikant på 0.01 nivå 

* signifikant på 0.05 nivå 
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Regresjonsanalysen, vist i tabell 7, viser en signifikant betydning av viktimisering på 

depresjon, som blir redusert i liten grad ved inkludering av kontrollvariabler og antall nære 

venner. Sammenhengen forblir signifikant. Variabelen antall nære venner har en negativ 

assosiasjon til depresjonssymptomer som når en p-verdi p<0.05, og er dermed signifikant. 

Derimot fremkommer det ingen signifikant modereringseffekt for interaksjonsleddet 

viktimisering x antall nære venner på sammenhengen mellom viktimisering og 

depresjonssymptomer i steg 3. Variablene i steg 3 er med på å forklare til sammen 40 % av 

variasjonen i depresjonskårer. Variabelen viktimisering har størst betydning og ble ikke 

ytterligere redusert ved innføring av interaksjonsleddet.  

 

b) Kan antall nære venner moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær 

venn og angst?  

 

Korrelasjonsanalysene i tabell 3, viser ingen signifikant sammenheng med angstsymptomer 

og antall nære venner. I en regresjonsanalyse vil ikke antall venner være aktuelt å ta med på 

grunn av lav korrelasjon, men interaksjonen mellom antall nære venner og viktimisering kan 

teoretisk likevel ha betydning. Regresjonsanalysen i denne studien viste derimot at 

interaksjonen heller ikke var av signifikant betydning, p=0.905 

Oppsummerende ser det dermed ut til at hvor mange nære venner ungdommen har 

assosieres med depresjonssymptomer men ikke angstsymptomer. Interaksjonen mellom antall 

nære venner og viktimisering har ingen betydning for symptomer på depresjon.  

 

3.5 Kjønnsforskjeller 
Spørsmål 4: 
a) Er det forskjell mellom jenter og gutter i sammenheng mellom viktimisering, sosial støtte 

og depresjon og/eller angst?  
 

b) Er det forskjell mellom jenter og gutter i sammenheng mellom viktimisering, antall nære 
vener og depresjon og/eller angst? 

 

I tillegg til å ha kjønn som en kontrollvariabel ble det undersøkt nærmere hvilken betydning 

kjønn kan ha for resultatene. Det ble kjørt en T-test for å se forskjellene mellom kjønn. Det 

var signifikante forskjeller på depresjon (p<0.01) og angst (p<0.01). Gjennomsnittlig 

forskjell på jenter og gutter på depresjon er 0.22 og gjennomsnittlig forskjell angst er 0.30, 

hvor gutter har den laveste verdien. På grunn av forskjellen mellom kjønn i depresjon og 
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angst kan man ikke forvente at viktimisering av en nær venn vil ha samme betydning for 

gutter og jenter. Videre ble det derfor gjennomført 8 nye regresjonsanalyser delt opp separat 

for kjønn, se figur 6 og 9.  

Analyse 1: sosial støtte – depresjon –– jenter 

Analyse 2: sosial støtte – angst – jenter 

Analyse 3: sosial støtte – depresjon – gutter 

Analyse 4: sosial støtte – angst – gutter 

Analyse 5: antall nære venner – depresjon – jenter 

Analyse 6: antall nære venner – angst – jenter 

Analyse 7: antall nære venner – depresjon – gutter 

Analyse 8: antall nære venner – angst – gutter 

Tabeller finnes i vedlegg C.  

 

 
Figur 6: Endringer av R2  fra steg 1 til 3 når det gjelder sosial støtte 

* p<0.05, ** p<0.01 

 

Figur 6 viser regresjonsanalysen med depresjon og angst som de avhengige variablene, med 

sosial støtte som interaksjonsledd i steg 3. Analysen for depresjon viser i steg 2 at sosial 

støtte har en signifikant assosiasjon til depresjonssymptomer både for gutter og jenter, men 
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steg 3 viser at sosial støtte moderer sammenhengen mellom viktimisering og 

depresjonssymptomer kun for gutter, og ikke jenter. I steg 2 i analysen for angst er sosial 

støtte signifikant assosiert med angstsymptomer for gutter, men når ikke en p<0.05 for jenter. 

Steg 3 viser ingen modereringseffekt for angst for verken gutter eller jenter.  

 

 
Figur 7: Betydningen av interaksjonsleddet Viktimisering x sosial støtte for gutter og jenter, for depresjon 

 

Grafene i figur 7 viser effektene av interaksjonsleddet for gutter og jenter for utviklingen av 

depresjonssymptomer. Grafene fremstilt i figur 8 viser tilsvarende for angstsymptomer.  
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Figur 8: Betydningen av interaksjonsleddet viktimisering x sosial støtte for gutter og jenter, for angst 

 

 

 
Figur 9: Endringen av R² fra steg 1 til 3 når det gjelder nære venner 

* p<0.05, ** p<0.01 
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Figur 9 viser hierarkiske regresjonsanalyser med antall nære venner x viktimisering som 

interaksjonsleddet. Antall nære venner har en signifikant assosiasjon til depresjonssymptomer 

hos jenter, men ikke for gutter, og heller ikke til angstsymptomer hos noen kjønn. I steg 3 vil 

antall nære venner være en signifikant moderator for sammenhengen mellom depresjon og 

viktimisering kun når det gjelder gutter.  
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4 Diskusjon  
Viktimisering blant jevnaldrende barn og ungdom har vært et fokus for flere 

forskningsgrupper over en lengre tid. Det har derimot vært mindre fokus på å studere 

viktimisering innenfor andre relasjoner (Brendgen et al., 2014). Hensikten med denne 

oppgaven var å vende fokuset mot en viktig relasjon, det nære vennskapet, og øke 

kunnskapen på dette mindre utforskede feltet. Formålet med studien var å undersøke 

sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og utviklingen av symptomer på 

depresjon og angst. Hensikten var også å undersøke om sosial støtte eller antall nære venner 

kunne moderere disse sammenhengene, samt å se på forskjellene mellom kjønn.  

I denne studien var det tre hovedfunn. For det første var viktimisering assosiert med 

symptomer på depresjon og symptomer på angst. For det andre ble det funnet at 

sammenhengen til depresjonssymptomene ble moderert av sosial støtte. Samtidig viste det 

seg at sosial støtte var viktigere for gutter enn for jenter. For det tredje, antall nære venner 

modererte sammenhengen mellom viktimisering og depresjonssymptomer for gutter, men 

ikke for jenter.  

 

4.1 Viktimisering og internaliserende vansker  
Denne studien så sterke sammenhenger mellom viktimisering av en nær venn og symptomer 

på depresjon og angst, som svarer på studiens første forskningsspørsmål. Funnene viste 

positive sammenhenger, som betyr at jo høyere nivå av viktimisering ungdommene opplevde, 

jo høyere skåre for depresjonssymptomer og angstsymptomer ble rapportert av ungdommene. 

Sammenhengene var klart signifikante. Dette var ikke et overraskende funn da samme 

resultat har blitt funnet i forskningen for viktimisering blant jevnaldrende. For eksempel fant 

Brendgen et al. (2014) også tilsvarende sammenheng mellom angst og viktimisering av en 

nær venn. I oppgavens innledning ble vennskap beskrevet som en viktigere relasjon enn 

jevnalderrelasjoner. Vennskap er en relasjon ungdommen selv har valgt å være en del av, noe 

som medfører en likeverdighet og en gjensidighet. Et vennskap består av nærhet og tillit til 

den andre (Bagwell et al., 1998). Tidligere forskning har funnet at i ungdomstiden blir venner 

viktigere og viktigere, og ungdommene henvender seg oftere til venner fremfor foreldrene 

(Berndt, 2004; Dunn & Bruner, 2004; Jenkins et al., 2002). I tillegg har flere forskere, blant 

annet Hodges et al. (1999), vist at viktimisering blant jevnaldrende kan føre til depresjon og 

angst hos ungdommen som opplever viktimiseringen. På grunn av disse konsekvensene ved 
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jevnalderviktimisering ble det antatt at det, om mulig, ville være mer alvorlig for ungdommer 

som opplever viktimisering av en nær venn. Derfor var det heller ikke overraskende å finne 

lignende funn i resultatene i denne studien om viktimisering blant nære relasjoner.  

 Sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og symptomer på depresjon og 

angst ble grundigere undersøkt ved å se om hyppigheten av viktimisering hadde noen 

betydning. Det ble da funnet forskjell på depresjon- og angstskårer for de ungdommene som 

rapporterte å aldri bli viktimisert, sammenlignet med de ungdommene som rapporterte å ofte 

bli viktimisert. Resultatene i denne studien viste altså at ungdommer som ofte ble viktimisert 

av en nær venn, rapporterte betydelig høyere på symptomer for depresjon og angst enn de 

ungdommene som aldri har opplevd viktimisering av sin venn. Dette var heller ikke et 

overraskende funn, men styrker oppunder sammenhengen mellom viktimisering og 

depresjon- og angstsymptomer. Funnene av sammenhengen er da fortsatt i overensstemmelse 

med tidligere forskning på jevnaldrende (Coie et al., 1992; Hodges et al., 1999). Derimot var 

ikke de ungdommene som sjelden ble viktimisert signifikant forskjellig fra verken de som 

aldri ble eller de som ofte ble viktimisert. Dette kan ha ulike årsaker. En mulig forklaring kan 

være at det var for få i studien til å fange opp små effekter og at med et større utvalg ville vi 

hatt styrke til å se en sammenheng også her. En annen mulig forklaring kan være at 

svaralternativene ble for lite nyanserte. Svaralternativet sjelden ble definert som én til to 

ganger det siste året, noe som muligens ble for likt svaralternativet aldri. En mulighet kunne 

vært å endre på svaralternativene slik at forskjellene kunne blitt større. På grunn av 

begrensninger for denne oppgaven ble ikke det gjort her, men det kan være en løsning for 

senere forskning.  

 Resultatene fra den hierarkiske regresjonsanalysen viste også her en signifikant 

positiv assosiasjon mellom viktimisering av en nær venn og symptomer på depresjon og 

angst. Denne sammenhengen var sterk, selv da det ble kontrollert for kjønn og alder. 

Resultatene viste at de tre variablene til sammen forklarte henholdsvis 36% og 37% av 

variasjonen i depresjonsskåren og angstskåren. Dette er i samsvar med tidligere forskning. 

For eksempel har tidligere longitudinelle studier vist at viktimisering henger sammen med 

økte symptomer på angst og depresjon (Coie et al., 1992; Hodges et al., 1999). Man kan 

dermed ha en hypotese om at samme retning vil gjelde her. Altså at det er viktimisering av en 

nær venn som predikerer økt symptomtrykk på depresjon og angst og ikke motsatt. Med en 

slik antakelse vil funnene fra denne oppgaven tyde på at viktimisering av en nær venn øker 

risikoen for å utvikle symptomer på depresjon og angst. På en annen side kan man også tenke 

at det er en gjensidig sammenheng mellom viktimisering og psykiske vansker som angst og 
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depresjon. Blant annet fant Hay et al. (2004) at problematiske jevnalderrelasjoner og 

psykologiske problemer påvirker hverandre gjensidig. I så fall vil ungdommer som 

rapporterer om psykologiske problemer, også oftere rapportere om viktimisering fra venner. 

På bakgrunn av dette er det vanskelig i denne studien å si noe sikkert om hva som forårsaket 

hva, og det kan tenkes å være en gjensidig sammenheng mellom viktimisering og 

internaliserende vansker, men oppgaven viste i det minste en tydelig sammenheng.  

Forekomsten av internaliserende vansker som depresjon og angst er funnet å være 

større blant jenter enn gutter (Nilsen et al., 2013). Det er vanligere å forvente mer 

internaliserende vansker hos jenter, og heller eksternaliserende vansker hos gutter (Nilsen et 

al., 2018). Denne studien fant lignende forskjeller for jenter og gutter. Resultatene viste en 

negativ assosiasjon mellom kjønn og depresjon- og angstsymptomer. Dette betyr at dersom 

de andre variablene i studien ble holdt konstante, ville gutter få lavere skåre på depresjon og 

angst enn jenter. Men dette må allikevel ikke bety at flere jenter enn gutter faktisk opplever 

internaliserende vansker. En mulighet kan være at det er mer aksept for jenter enn gutter å 

fortelle om slike vansker, mens det forventes av gutter å rapportere om mer eksternaliserende 

vansker (Nilsen et al., 2018).  

 Resultatene fra denne studien viste at viktimisering også foregår blant nære venner, og 

at vennskap ikke alltid vil være beskyttende. Dette resultatet samsvarer med Mishna et al. 

(2008) og N. Crick og Nelson (2002) som har beskrevet at viktimisering også skjer i nære 

relasjoner og at dette kan være spesielt sårbart og forvirrende. Disse funnene og sammen med 

denne studien viser viktigheten av å undersøke vennskap hos ungdommer, at vennskap også 

er relasjoner hvor viktimisering kan oppstå og at tiltak derfor også må rettes mot de nære 

relasjonene.  

 Andre forskningsgrupper som Murray-Close et al. (2007) og Brendgen et al. (2014) 

har tidligere beskrevet hvorfor det er viktig å studere vennskap og viktimisering i 

ungdomsalderen. Ungdomsårene er en sårbar tid og det er vist at i ungdomstiden blir 

vennskap viktigere, mer intime og ungdommer søker mer aksept fra venner enn foreldre 

(Berndt, 2004). Samtidig er det en tid hvor forekomsten av depresjon og angstsymptomer blir 

høyere (Nilsen et al., 2018). På bakgrunn av dette var det viktig i denne studien å fokusere på 

viktimisering i vennskap i ungdomstiden.  
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4.1 Viktimisering og sosial støtte  
Oppgaven har videre undersøkt om sosial støtte kunne fungere som en moderator for 

sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og symptomer på depresjon og angst. 

Sosial støtte ble i denne studien negativt assosiert med viktimisering av en nær venn, og 

negativt assosiert med depresjon- og angstsymptomer. Det vil si at ungdommer som 

rapporterte høy skåre på sosial støtte fra venner, skåret lavere på depresjonssymptomer og 

angstsymptomer. Dette stemmer med tidligere forskning som har vist at ungdommer som 

opplever støtte fra sine venner, har mindre depresjon og angst enn de som rapporterer om lav 

sosial støtte (Taylor, 2011). Tidligere forskning har vist at vennskap blir viktigere og 

viktigere for ungdommer. En av grunnene er at ungdommer er viktige støttespillere for 

hverandre og forteller mer om egne følelser og tanker til venner enn til foreldre (Jenkins et 

al., 2002).  En mulig implikasjon av funnene i denne studien, som kan støttes opp av det 

overnevnte, er at sosial støtte fungerer som en beskyttelsesfaktorer mot viktimisering. For 

eksempel har også Bagwell et al. (1998) vist at vennskap kan beskytte mot viktimisering, 

som dermed stemmer med de foreliggende resultatene. Selv om denne studien kun kan si noe 

om sammenhenger, vil det være gode grunner til å anta denne årsaksretningen.  

I motsetningen til korrelasjonsanalysen ble det i regresjonsanalysen kun funnet en 

sammenheng med mellom sosial støtte og depresjon, ikke med angst. Dette var et mer 

overraskende funn, og ikke helt i tråd med hva Taylor (2011) rapporterte om angst og sosial 

støtte, at sosial støtte reduserer depresjon og angst i tider fylt av stress. Disse funnene kan 

tyde på at sosial støtte er en viktigere beskyttelse mot å utvikle depresjon for ungdommer, 

enn mot angst. En årsak til at sosial støtte ikke ble signifikant her, men ble det i 

korrelasjonsanalysen, kan være at sosial støtte og viktimisering hadde en såpass høy 

korrelasjon, og dermed vil de i noen situasjoner kunne forklare hverandre. En annen hypotese 

kan være at spørreskjemaet som ble brukt i denne studien for å fange opp angstsymptomer, 

fanget opp et bredt spekter av angst. I introduksjonen ble det nevnt at det finnes flere former 

for angstlidelser, men dette spørreskjemaet skilte ikke mellom dem. En mulighet kan derfor 

være at sosial støtte ikke beskytter mot alle de ulike formene angst, men kunne vært 

beskyttende mot noen former. Dette har det imidlertid ikke vært mulighet for å undersøke i 

denne oppgaven på grunn av begrensninger som måtte gjøres.  

På en annen side kan det være at sosial støtte er mer beskyttende mot depresjon enn 

angst, på grunn av kjernetrekkene ved de ulike lidelsene. Som beskrevet i introduksjonen 

under internaliserende vansker, er kjente tegn ved depresjon; grubling, negativ tankegang 
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osv. Man kan tenke seg at ungdommer som opplever depressive symptomer, kan sitte 

hjemme og gruble over hendelser som har skjedd, for eksempel en venn som har sagt noe 

slemt. Kanskje vil disse ungdommene sende meldinger med en annen venn, og det kan føles 

støttende og gi mulighet for å bli lyttet til og få anerkjent følelser. Kjennetegn på angst ble i 

introduksjonen beskrevet som en irrasjonell frykt knyttet til blant annet situasjoner eller 

vedvarende uro eller bekymring. Det kan være at ungdommer som opplever angstsymptomer, 

ikke på samme måte evner å sende melding til en venn og da få kjenne på samme støtte for 

sine bekymringer eller frykt. Blant annet sier Norsk Helseinformatikk at sosial angst ofte 

fører til sosial unnvikelse (NHI, 2019). 

Andre muligheter for at sosial støtte ikke ble funnet som beskyttende både for 

depresjon og angst, kan være at denne studien har sett på normalpopulasjonen, uten forhøyet 

symptomer. Men på en annen side viste funnene at sosial støtte var en beskyttende faktor for 

depresjon. 

Videre i resultatene fra regresjonsanalysen kom det frem at sosial støtte modererte 

sammenhengen mellom viktimisering og depresjonssymptomer. Altså ungdommer som ble 

viktimisert av en nær venn, men som samtidig hadde et høyt nivå av sosial støtte, så ut til å 

skåre lavere på depresjon enn de ungdommene som hadde et lavere nivå av sosial støtte. 

Dette er i samsvar med tidligere forskning, som har vist at sosial støtte er viktig særlig i 

ungdomsårene (Nilsen et al., 2013). For eksempel beskriver Brendgen et al. (2014) at venner 

kan være beskyttende mot negative konsekvenser etter viktimisering. Det kan være at 

ungdomstiden som er preget av store endringer, både individuelle og biologiske, gjør at 

ungdom er ekstra sårbare (Alsaker, 1996) og dermed har et ekstra behov for støtte. Samtidig 

vet vi fra forskningen at man også i denne perioden ikke deler like mye av sine tanker og 

følelser med sine foreldre (Dunn & Bruner, 2004). Derfor er det naturlig å tenke at sosial 

støtte fra venner er særlig viktig i ungdomsårene. Funnene i denne studien kan tyde på at et 

høyt nivå av sosial støtte vil kunne minske risikoen for depresjon. Derimot passer ikke 

figuren (figur 5) som ble fremstilt i denne studien 100% for den gruppen med høyt nivå av 

sosial støtte, da den viser et lavere nivå av depresjon med høyere nivå av viktimisering. 

Figuren kan gi en indikasjon på betydningen av sosial støtte samt at viktimisering har en liten 

betydning for depresjonsskåren for gruppen med høyt nivå av støtte.  

Funnene tydet på at sosial støtte kan virke beskyttende for å utvikle 

depresjonssymptomer etter å ha opplevd viktimisering av en nær venn. Årsaksretningen kan 

antas å være slik på bakgrunn av overensstemmelsen med tidligere longitudinelle studier som 

blant annet Nilsen et al. (2013). En slik forklaring som også kan støttes av andre 
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forskningsgrupper som har funnet at viktimisering blant jevnaldrende, øker risikoen for 

internaliserende vansker, og at støtte fra venner kan være beskyttende (Hodges et al., 1999). 

Regresjonsanalysen viste at viktimisering av en nær venn, alder, kjønn, sosial støtte og 

interaksjon med viktimisering og sosial støtte forklarte så mye som 42% av variasjonen i 

depresjonssymptomer.  

Oppsummerende fant denne studien at lavt nivå av sosial støtte var assosiert med 

viktimisering av en nær venn, og assosiert med symptomer på depresjon og angst. I tillegg så 

det ut til at sosial støtte kunne være en beskyttende faktor mot risikoen for å utvikle depresjon 

etter å ha opplevd viktimisering av en nær venn.  

 

4.2 Viktimisering og nære venner 
Antall nære venner handlet i denne studien om å ha få eller mange nære venner. Antall nære 

venner ble tenkt å kunne være en beskyttende faktor for internaliserende vansker som angst 

og depresjon etter opplevd viktimisering. Dette var på bakgrunn av mengden studier om 

vennskap som beskyttende faktor mot viktimisering (Bagwell et al., 1998; Borge, 2018), samt 

at vennskap er en viktig del av ungdommers liv (Berndt, 2004). I tillegg blir venskap en 

plattform hvor ungdommer kan deler følelser og tanker.  

Om ungdommer rapporterte å ha få eller mange venner i denne undersøkelsen, hadde 

mindre å si for konsekvensene av viktimisering enn først antatt. Korrelasjonsanalysene viste 

ingen signifikant sammenheng mellom antall nære venner og viktimisering av en nær venn. 

Antall nære venner hadde en negativ sammenheng med angstsymptomer, men ikke 

signifikant. Derimot ble den negative relasjonen mellom antall venner og depresjon 

signifikant i denne studien. Antall nære venner som ungdommen rapporterte så ut til å ha en 

sammenheng med skårer for depresjon, å ha mange venner samsvarer med lavere 

depresjonsskåre. Dette er i overensstemmelse med hva tidligere forskning fra blant andre 

Adams, Santo og Bukowski (2011) har rapportert. De fant at det å ha en bestevenn tilstede i 

en situasjon, ville beskytte mot negative konsekvenser i situasjonen. Dette samsvarer med 

funnene i denne studien for depresjon, men ikke for angst. Igjen kan forskjellen på 

sammenhengen med depresjon og angst være forårsaket av de samme grunner som nevnt 

tidligere, blant annet forskjellen på hovedtrekkene for de ulike lidelsene. I tillegg forklarer 

Brendgen et al. (2014) at angstsymptomer som bekymringer og frykt ofte er vanlige og 

primære responser på stress, og ofte kan komme før symptomer på depresjon hos barn og 

unge. På bakgrunn av dette kan en mulighet være at ungdommer bruker litt tid før de lener 
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seg på nære venner, og at symptomene da primært er mer depressive. Da vil man kanskje 

først se en effekt av antall nære venner når ungdommene sliter med depresjonssymptomer.  

I regresjonsanalysen derimot, ble det funnet at antall nære venner ikke kunne 

moderere sammenhengen mellom viktimisering og symptomer på depresjon eller angst. Det 

så da ut til at antall nære venner var relatert til depresjonssymptomer, men vil ikke kunne ha 

en beskyttende faktor for utviklingen av depresjon etter å ha opplevd viktimisering. Dette var 

et mer overraskende resultat da det var forventet at ungdommer som rapporterer å ha mange 

nære venner, vil kunne hatt en beskyttelse mot viktimisering av en nær venn, og på den 

måten vært mer resiliente mot konsekvensene av viktimisering. Lamarche et al. (2006) er en 

av flere forskningsgrupper som støttet hypotesen om at vennskap fungerer som en 

beskyttende faktor for jevnalderrelasjoner, og var med å danne grunnlaget for hypotesen om 

modereringseffekten av antall nære venner. En mulig grunn for at denne studien ikke fant noe 

modereringseffekt av antall nære venner, kan som nevnt være at dette utvalget er en 

normalpopulasjon og ikke en klinisk populasjon. En mulighet er at man ville funnet en 

tydeligere effekt om det ble brukt ungdommer i en klinisk populasjon, men det har ikke 

denne studien undersøkt. På grunn av lav hyppighet på alternativene 0,1,2,3 nære venner ble 

disse slått sammen til ingen eller få nære venner i analysen. Variabelen antall nære venner 

som her da er dikotom, er muligens for lite nyansert for å finne disse sammenhengene. 

Kanskje vil det vært tydeligere funn om studien hadde sett på betydningen av én bestevenn? 

Men for å undersøke hypotesen om nære venner vil kunne beskytte om en annen nær venn er 

slem, er det nødvendig å undersøke for flere enn én nær venn.  

Denne studien fant dermed overraskende ingen beskyttende verdi av antallet nære 

venner en ungdom rapporterte å ha for utviklingen av depresjon- eller angstsymptomer etter 

opplevd viktimisering av en nær venn. Derimot ble det funnet en sammenheng mellom antall 

nære venner og depresjon, som er mer i tråd med andre forskningsgrupper (Taylor, 2011). 

Tidligere forskningsfunn og resultater fra denne studien kan i det minste tyde på at nære 

venner er viktig for mental helse hos ungdommer, men det må mer forskning til for å finne 

hvilken beskyttende effekt antall nære venner kan ha.  

 

4.3 Kjønnsforskjeller 
Denne studien fant at det var en forskjell mellom jenter og gutter på depresjon- og 

angstskårene som var signifikante. Generelt vil korrelasjoner/differanser bli signifikante med 

mange nok respondenter, derfor ble det viktig å vurdere også tallverdien på 
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korrelasjonen/differansen, spesielt i en testsituasjon. De gjennomsnittlige forskjellene på 

depresjon og angst på henholdsvis 0.22 og 0.30, var en relativt stor forskjell da vi ser på 

RCADS-skalaen som i denne studien går fra 0-3. Derfor kan dette vurderes som klinisk 

signifikant, og forskjellen kan bety at viktimisering muligens ikke vil påvirke depresjon og 

angstsymptomer likt for jenter og gutter. Dette stemmer overens med annen forskning som 

også har vist kjønnsforskjeller i viktimisering. Blant annet har N. Crick og Nelson (2002) sett 

at det kan være forskjeller mellom hvordan gutter og jenter er involvert i de ulike typene 

viktimisering. Dette ble gjennomgått i introduksjonen av oppgaven. Det ble blant annet 

funnet at jenter er mer involvert i skjult og relasjonell viktimisering, hvor det å skade 

relasjoner, baksnakke og fortelle andres hemmeligheter, er sentrale tegn. Gutter derimot er 

mer involvert i fysisk og verbal viktimisering som er mer tydelig viktimisering og lettere for 

andre å se. Disse kjønnsforskjellene kan ses i sammenheng med kjønnsforskjellene som ble 

funnet i denne studien på symptomer, og viser viktigheten av å studere om 

modereringseffektene av sosial støtte og antall nære venner er ulike for gutter og jenter, noe 

få andre studier har undersøkt. 

Denne studien fant en negativ sammenheng mellom sosial støtte og 

depresjonssymptomer, både hos gutter og jenter. Det samme resultatet ble funnet da kjønn 

kun var en kontrollvariabel i analysene i forskningsspørsmål to. Derimot ble sosial støtte 

funnet til å kun være en modereringsfaktor for sammenhengen mellom viktimisering av en 

nær venn og depresjonssymptomer hos gutter, ikke hos jenter. Det kan bety at sosial støtte vil 

være en viktigere beskyttelse mot depresjon for gutter som opplever viktimisering av en nær 

venn enn for jenter. Dette var et overraskende funn. Ut ifra hva tidligere forskning har funnet, 

ville man heller kunne forventet motsatt resultat. Blant andre har Bagwell et al. (1998) funnet 

at jenter rapporterer støtte fra venner som viktigere enn gutter. I tillegg så Hall (2011) at 

gutter og jenter har ulike preferanser for vennskap og det ble funnet at jenter setter mer pris 

på emosjonell støtte og intimitet i sine vennskap, enn gutter. Dette ble det ikke funnet noe 

støtte for i denne studien. 

En hypotese kan være at kjønnsforskjellene som denne studien finner, ikke viser til 

direkte kjønnsforskjeller, men heller til forskjeller for ulike typer viktimisering. Som nevnt er 

det mer vanlig at jenter er involvert i relasjonell viktimisering og gutter i fysisk eller verbal 

viktimisering. Det kan være at ungdommer som opplever at selvavsløringer som de har delt 

med en nær venn eller fått rykter om seg selv spredd, vil beskyttes mindre av støtte fra andre 

nære venner. Mens støtte fra venner kan være mer beskyttende for ungdommer som blir 

dyttet eller kalt stygge ting av en venn. Det kan også tenkes at det er lettere for venner å vise 
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sin støtte ved mer åpenbar viktimisering, enn den skjulte typen. Dette vil i så fall kunne være 

en av grunnene til at sosial støtte ser ut til å virke mer beskyttende for gutter enn jenter mot 

depresjon. Kjønnsforskjellene som ble funnet i denne oppgaven, kan gjenspeile 

kjønnsforskjellen i vennskap. Jenters vennskap er mer preget av få nære venner med tette og 

intime bånd (Hall, 2011). Det vil si at jenter kan ha en tendens til i større grad enn gutter å 

dele hemmeligheter om seg selv og andre selvavsløringer. Som Murray-Close et al. (2007) 

også beskriver, kan dermed jenters vennskap i seg selv gi større mulighet og kontekst for en 

relasjonell viktimisering hvor de negative konsekvensene kan være vanskelig å beskytte mot. 

Derimot har gutter en tendens til å være mer inkludert i større vennegrupper, og hvor 

mulighet for støtte kanskje er større og behovet for støtte er annerledes. Jenter har en større 

tendens til å rapportere om mer stress i relasjonelle konflikter enn gutter (N. R. Crick & 

Grotpeter, 1995). Konsekvensene av at en nær venn svikter deg kan dermed være en større 

trussel og mer alvorlig for jenter enn gutter. En hypotese kan derfor være at det er 

vanskeligere å beskytte jenter enn gutter mot konsekvensene.  

Resultatet fra analysen for sosial støtte og angst fant ingen modereringsfaktorer for noen 

av kjønnene. Dette samsvarer også med funnene i forskningsspørsmål to. Derimot ble det 

funnet en stor kjønnsforskjell på sammenhengen mellom sosial støtte og angst, hvor 

sammenhengen for gutter ble signifikant, men sammenhengen for jenter ble langt fra 

signifikant. Dette var igjen et overraskende funn, av samme grunn som for depresjon. 

Tidligere forskning har vist at støtte fra venner blir mer verdsatt av jenter, og derfor ble det 

antatt akkurat som for depresjon at sosial støtte ville få en sammenheng med 

angstsymptomer. Hvorfor ikke studien fant de samme funn for depresjon og angst er diskutert 

tidligere i oppgaven. Det kan tenkes at det kan være lignende hypoteser her, selv om 

kjønnsforskjeller her er en tilleggsfaktor.  

Denne studien utforsket i tillegg kjønnsforskjeller for antall nære venner. I de 

opprinnelige analysene ble det ikke noen modereringseffekt av antall nære venner for verken 

depresjon eller angst. Det ble imidlertid undersøkt for kjønnsforskjeller her likevel. Lignende 

som funnene i spørsmål tre, ble det funnet en negativ signifikant sammenheng mellom antall 

nære venner og depresjonssymptomer, men kun for jenter. Den negative sammenhengen for 

gutter nådde ikke et signifikant nivå. Det ble derimot funnet en signifikant modereringseffekt 

av antall nære venner på sammenhengen mellom viktimisering og depresjon, kun for gutter. 

Dette igjen var et noe overraskende funn, da det var forventet at antall nære venner hadde 

vært beskyttende både for gutter og jenter, på grunn av den økende viktigheten av vennskap i 

ungdomstiden (Jenkins et al., 2002). Adams et al. (2011) har funnet at vennskap kan være 
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beskyttende for negative konsekvenser, og det å ha andre nære venner når en venn 

viktimiserer ble derfor tenkt å virke beskyttende. Dette ble ikke funnet for jenter i denne 

studien. Om dette igjen skyldes ulike typer viktimisering kan være hensiktsmessig å studere i 

videre forskning.  

I analysene for angst ble det ikke funnet noen signifikante sammenhenger, verken for 

jenter eller gutter, som kan tyde på at antall nære venner ikke har en betydning for risikoen 

for å utvikle angst. Det er funnet at engstelige ungdommer har færre gjensidige venner og i 

tillegg at de kan kjenne på mindre samhold til de vennene de faktisk har (Brendgen et al., 

2014; La Greca & Lopez, 1998). Det kan da være at ungdommene som opplever 

angstsymptomer i denne studien har få nære venner og vil ikke oppnå signifikante effekter av 

den grunn.  

Funnene i forskningsspørsmålet om kjønnsforskjeller kan dermed bety at sosial støtte kan 

fungere som beskyttende faktor mot depresjonssymptomer som en konsekvens av 

viktimisering for gutter. Antall nære venner har i denne studien en betydning for 

depresjonssymptomer for jenter. For gutter derimot har det en modereringseffekt som kan se 

ut til å beskytte mot depresjonssymptomer etter viktimisering. Kjønnsforskjellene er til en 

viss grad i motsetning til annen forskning på kjønnsforskjeller som er gjort tidligere. Denne 

studien har da sett at det er noen beskyttende faktorer som kan hjelpe ungdommene på noen 

områder og for ett kjønn, men ingen faktorer er funnet å beskytte på alle områder for begge 

kjønn. Det vurderes som hensiktsmessig for videre forskning å studere om denne 

kjønnsforskjellen heller eller i tillegg kan komme av viktimiseringsforskjeller.  

 

4.4 Styrker og begrensninger 
En styrke ved studien er at det er foretatt relativt lite forskning på viktimisering blant nære 

venner, fremfor blant jevnaldrende. Det er få andre undersøkelser som har sett på denne 

relasjonen, og få som har sett på sammenhengen med internaliserende vansker (Brendgen et 

al., 2014; Mishna et al., 2008). Denne studien vil bidra til økt kunnskap på dette området. En 

annen styrke ved studien er at det ble sett på ulikhetene mellom gutter og jenter, da det viste 

seg å være kjønnsforskjeller. Dette er resultater som bør utforskes videre.  

 Ungdommene svarte selv på spørreskjema om vennskap og om symptomer på 

internaliserende vansker. Selvrapportering har sine fordeler og ulemper. Men noe som kan bli 

sett på som en styrke, er at denne studien har fått ungdommens eget perspektiv på 

situasjonene, og det er de som best kan svare på hva de føler og tenker. En av ulempene kan 
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være dersom ungdommen allerede er deprimert vil det kunne tenkes å påvirke svarene, da vi 

vet at personer med depresjon tolker situasjoner mer negativt enn andre (Brendgen et al., 

2002). Med selvrapportering er det vanskelig å bli sikker på om ungdommen svarer sant, men 

her vil det være mest interessant å få ungdommens eget perspektiv, og dette vil derfor trolig 

ikke påvirke funnene i vesentlig grad.  

Denne studien har et krysseksjonelt design blant annet fordi det gir muligheten til å samle 

inn store mengder med data på kort tid, noe som er en fordel. Da ungdommene er relativt 

tette i alder, vil det ikke være en risiko for generasjonseffekt, som kan være en ulempe med et 

slikt design. Den største svakheten med studien er at dette ikke er et longitudinelt studie, hvor 

målingene som har blitt brukt, har blitt gjort på flere ulike tidspunkter. Dette er en kryss-

seksjonal studie, og det er derfor vanskelig å si noe om retningen til sammenhengen som er 

funnet, samt noe om årsaksretningene i de ulike funnene. På grunn av tidligere studier som 

har vært med longitudinelle design, har det noen steder i studien blitt antatt samme retning 

også her. Her kommer det frem at det er en sammenheng mellom viktimisering av en nær 

venn og internaliserende problemer. Det kan antas en retning og en mulig forklaring pga. 

tidligere forskning om viktimisering blant jevnaldrende og videre anta at retningen vil være 

den samme. Senere studier bør utforske dette for sikrere resultat, å ha målinger fra flere 

tidspunkter for å eventuelt å kunne si at viktimisering av en nær venn vil gi symptomer på 

depresjon eller angst.  

En annen faktor som kan tenkes å være en svakhet på regresjonsanalysenen, er at utvalget 

i hovedvariabelen viktimisering ikke var normalfordelt, residualene er svakt økende med 

økende verdi på den avhengige variabelen.  

Da denne oppgaven har brukt data fra en oppfølgingsstudie, har det vært et frafall av 

deltakere. Det er uunngåelig for slike studier ikke å ha dropouts etter 10 år. Det kan tenkes at 

oppgaven ville sett tydeligere signifikante funn om det hadde vært med flere deltakere, men 

det ble vurdert å være med nok ungdommer for å gjennomføre de ulike analysene som ble 

gjort. Et såpass stort frafall kan tenkes påvirke estimatene, men ikke sammenhengene som 

blir funnet.  



	 42	

5 Oppsummering og konklusjon  
Denne studien viste at høye nivåer av viktimisering er assosiert med høye skårer for 

depresjonssymptomer og angstsymptomer. Resultatene viste at det er forskjell på 

depresjonsskårer og angstskårer for de som rapporterte å ofte bli viktimisert sammenlignet 

med de som aldri har opplevd det. Det ser ut til at sosial støtte fra venner kan fungere som en 

beskyttende faktor for å utvikle symptomer på depresjon, men har mindre betydning for 

utviklingen av angstsymptomer. Ved inndeling etter kjønn ble denne beskyttende effekten 

kun funnet for gutter. Hvor mange venner ungdommer rapporterte, så ikke ut til å kunne 

beskytte mot depresjon eller angst som konsekvenser av viktimisering av en nær venn.  

Oppsummert fant denne studien at beskyttelsesfaktorer etter å ha opplevd å bli viktimisert av 

en nær venn er forskjellig for jenter og gutter. Denne studien fant heller ingen faktorer som 

kunne moderere sammenhengen mellom viktimisering av en nær venn og depresjon eller 

angstsymptomer for jenter. I lys av kjønnsforskjellene som ble funnet i studien vil det være 

viktig for fremtidig forskning å se på faktorer separat for kjønn, for å få bedre og mer 

kunnskap om viktimisering blant nære venner. I tillegg vil det kunne bidra til å forstå bedre 

de alvorlige konsekvenser som ungdommene opplever etter slik mobbing, og eventuelt hva 

som kan beskytte ungdommer som opplever å bli viktimisert av sin nære venn. Dette er viktig 

kunnskap som trengs for å forebygge mobbing og forebygging mot konsekvensene av 

mobbing. Slik kunnskap må føres videre til arbeidet som foregår på skoler og i samfunnet 

mot mobbing, og denne studien viser hvorfor ungdomstiden er en sentral tid. Venner har en 

stor innflytelse på ungdommer og å bli fortalt at du ikke er verdt noe, at du er stygg eller at du 

er dum, av en venn, påvirker ungdommer i stor grad.  
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Vedlegg A 
 

Social Experiences Questionnaire - SEQ 

I løpet av det siste skoleåret, hvor mange ganger har... 
 

1. En nær venn kalt deg ting eller sagt slemme ting til deg? 
2. En nær venn sagt slemme ting til deg? 
3. En nær venn sagt slemme ting om deg til andre? 
4. En nær venn stengt deg ute, selv om du ville være med? 
5. En nær venn skubbet, slått eller sparket deg? 
6. En nær venn truet deg eller sagt slemme ting om deg på e-post, sosiale medier, chatte-

rom eller smarttelefon? 
7. En nær venn ignorert deg med vilje eller latet som om han eller hun ikke kjente deg? 
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Vedlegg B 
 

Regresjonsanalyse for viktimisering og angstsymptomer 

   Variabler B β SE CI p-verdi R2 ΔR2 

Steg 1       0.22 0.22 

  Viktimisering 0,574 0,464 0,091 [0.396, 0.753] 0,000**   

Steg 2       0.37 0.16 

  Viktimisering 0,595 0,480 0,082 [0.434 ,0.757] 0,000**   

  Kjønn -0,331 -0,393 0,056 [-0.441, -0.221] 0,000**   

  Alder 0,019 0,059 0,022 [-0.023, 0.062] 0,375   

Merk: avhengig variabel: Angst 

B er ustandardiserte koeffisienter, β er standardiserte koeffisienter og viser hvilke variabler som har størst 

betydning for forklaring av variasjonen i den avhengige variabelen.  

CI = 95% konfidensintervall for B 

* * signifikant på 0.01 nivå 

* signifikant på 0.05 nivå 
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Vedlegg C 
Hierarkisk regresjonsanalyser separat for kjønn og viktimisering x sosial støtte 

  Jenter Gutter 

 

 

Depresjon   

sosial støtte 

Angst 

sosial støtte 

Depresjon 

sosial støtte 

Angst  

sosial støtte 

  R2 p-verdi R2 p-verdi R2 p-verdi R2 p-verdi 

Steg 1 

viktimisering 

0,28 0,000** 0,29 0,000*

* 

0,310 0,000 0,292     0,000 

Steg 2 sosial støtte+ 

alder 

0,07 0,016* 0,01 0,437 0,101 0,009 0,094    0,014 

Steg 3  interaksjon  0,02 0,15 0,001 0,733 0,086     0,002 0,014    0,246 

Merk: Interaksjonsleddet: viktimisering x sosial støtte 

** p<0.01 

*p<0.05 

 
 

 

Hierarkisk regresjonsanalyse separat for kjønn og viktimisering x antall nære venner 

  Jenter Gutter 

 

 

 

Depresjon 

nære venner 

Angst 

nære venner 

Depresjon 

nære venner 

Angst 

nære venner 

  R p-verdi R p-verdi R p-verdi R p-verdi 

Steg 1 viktimisering 0,28 0,000** 0,29 0,000** 0,31 0,000** 0,29 0,000** 

Steg 2 Nære venner 

+ alder 

0,10 0,003** 0,04 0,086 0,06 0,053 0,007 0,740 

Steg 3 interaksjon  0,004 0,469 0,000 0,896 0,06 0,015* 0,03 0,141 

Merk: Interaksjonsleddet: viktimisering x antall nære venner 

** p<0.01 

*p<0.05 

 
 

 
	


