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Sammendrag 

Forfatter: Adriane Lilleskare Lunde 

Tittel: Voldelige konflikter mellom foreldre 

Veiledere: Maren Sand Helland (hovedveileder) og Kristin Gustavson (biveileder) 

 

Bakgrunn og formål: Vold i parforhold har en rekke alvorlige konsekvenser som 

underbygger viktigheten av å forstå hvilke mekanismer som ligger til grunn for atferden. Flere 

forskningsoppsummeringer finner i lys av dette en sammenheng mellom erfaringer med 

fysisk vold i oppvekstfamilie og det å senere bli utsatt for eller utøve partnervold. Funnene er 

imidlertid ikke entydige, og andre studier finner ikke grunnlag for tilsvarende sammenheng. 

En slik intergenerasjonell overføring av vold er dessuten lite undersøkt i Norge. Oppgavens 

hovedformål har derfor vært å undersøke hvorvidt fysisk vold i egen oppvekstfamilie ville 

predikere fysisk vold i parforhold. Videre ble det undersøkt om konfliktstrategiene samarbeid, 

unngåelse, utestenging, involvering av barn og verbal aggresjon hang sammen med å utøve 

vold eller bli utsatt for vold i parforholdet. Sist ble det undersøkt om sammenhengen mellom 

vold i barndom og vold i parforhold var mediert av konfliktstrategien verbal aggresjon. 

Resultatene ble forstått og diskutert i lys av tilknytningsteori og sosial læringsteori. 

Metode: Dataene som lå til grunn for oppgaven var fra et underutvalg av FamilieForSK-

studien i regi av Folkehelseinstituttet. Analysene var basert på 483 foreldrepar rekruttert fra 

37 forskjellige familievernkontor rundt om i landet. Årsaken til kontakten var mekling, 

familieterapi eller foreldresamarbeid. Sammenhengen mellom vold i barndom og vold i 

parforhold ble undersøkt ved hjelp av multinomisk regresjonsanalyse. Det samme ble 

antakelsen om at konfliktstrategier ville henge sammen med forekomst av vold. 

Medieringsanalysen ble gjennomført med PROCESS i SPSS (Hayes, 2013). 

Resultater: Det ble rapportert om forekomst av vold blant 27 % av parene. Vold i 

oppvekstfamilie predikerte voldsutøvelse i senere parforhold. Sammenhengen var signifikant 

for mødre som rapporterte å ha vært direkte utsatt for vold. Voldsutøvelsen gjaldt både i 

forhold hvor mor var eneste utøver av vold og i forhold der begge utøvde vold. Videre hadde 

foreldres destruktive konfliktstiler en positiv sammenheng med vold, mens sammenhengen 

mellom den konstruktive konfliktstrategien samarbeid og utøvelse av vold var negativ. De 

signifikante sammenhengene som gjenstod etter at strategiene ble kontrollert for hverandre, 
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var involvering av barn og verbal aggresjon. Sistnevnte konfliktstrategi medierte 

sammenhengen mellom mors barndomserfaringer med fysisk vold, og mors senere utøvelse 

av fysisk vold under konflikt. Både den indirekte og den direkte sammenhengen var 

signifikante. 

Konklusjon: Et særlig viktig funn i denne oppgaven var at vold i barndom hadde betydning 

for mødres voldsutøvelse i parkonflikt. Det ble dessuten funnet signifikante sammenhenger 

for de destruktive konfliktstrategiene verbal aggresjon og involvering av barn, hvor særlig 

verbal aggresjon viste seg å henge sammen med både mødre og fedres voldsutøvelse under 

konflikt. Videre framkom det at sammenhengen mellom mors barndomserfaringer med vold 

og senere utøvelse av vold, delvis lot seg forklare gjennom medieringsvariabelen verbal 

aggresjon. Selv om funnene bør tolkes med forsiktighet, gir de likevel nyttige indikatorer om 

hvilke faktorer som kan være betydningsfulle i møte med foreldrepar i konflikt. At oppgaven 

føyer seg inn i rekken av studier som kommer til motstridende resultater hva gjelder 

intergenerasjonell overføring av vold, er med på å understreke betydningen av ytterligere 

forskning på vold, kjønn, og dets komplekse årsaksforklaringer. 
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Forord 

En stor takk rettes til Folkehelseinstituttet og FamilieForSK for tilgang til datamateriale som 

denne oppgaven baserer seg på. 

Jeg vil få takke Maren Sand Helland for engasjement, trygghet og grundige tilbakemeldinger 

fra begynnelse til slutt. 

Takk til Kristin Gustavsson for gode innspill og lærerike råd om komplekse temaer og 

sammenhenger. 

Jeg føler meg heldig som har hatt dere to med på laget. 

Sist, men ikke minst, takk til Jonas for roen og troen. 

Adriane Lilleskare Lunde 

Oslo, oktober 2019 

 

 

 

 

  



   

 

VIII 

 

 



   

 

IX 

 

Innholdsfortegnelse 

 Definisjon av vold ................................................................................................ 2 

 Konsekvenser av partnervold ............................................................................... 3 

 Utbredelse av partnervold .................................................................................... 4 

 Ulike typer partnervold ........................................................................................ 5 

 Kjønnsforskjeller .................................................................................................. 6 

 Sosial læringsteori .............................................................................................. 10 

 Tilknytningsteori ................................................................................................ 11 

 Omfang av vold mot barn................................................................................... 12 

 Forskjellen mellom å være vitne til og utsatt for vold i barndom ...................... 12 

 Kjønn i overføring av vold mellom generasjoner .............................................. 13 

 Konfliktstrategier ............................................................................................... 15 

 Kjønnsforskjeller ................................................................................................ 15 

 CPS ..................................................................................................................... 21 

 Fysisk vold under konflikt.................................................................................. 23 

 Foreldres oppveksterfaringer med vold.............................................................. 24 

 Problemstilling 1: Vil vold i oppvekstfamilie predikere vold under konflikt i 

parforhold? ....................................................................................................................... 25 

 Problemstilling 2: Hvordan henger konfliktstrategier sammen med vold i 

parforhold? ....................................................................................................................... 26 

 Problemstilling 3: Sammenheng mellom vold i barndom, konfliktstrategier og 

vold i parforhold ............................................................................................................... 26 

 Modelltilpasning................................................................................................. 27 

 Manglende opplysninger .................................................................................... 27 

 Ekstremverdier ................................................................................................... 28 

 Multikollinearitet ................................................................................................ 28 



   

 

X 

 

 Foreldres voldserfaring fra barndom .................................................................. 29 

 Deskriptiv statistikk for konfliktstrategiene ....................................................... 29 

 Bakgrunnsvariabler korrelert med konfliktstrategier ......................................... 30 

 Samsvar mellom rapportert konfliktstrategi ....................................................... 31 

 Rapportert forekomst av fysisk vold .................................................................. 32 

 Multinomisk regresjonsanalyse .......................................................................... 33 

 Korrelasjoner mellom konfliktstrategier og vold ............................................... 35 

 Multinomisk regresjonsanalyse .......................................................................... 36 

 Utøvelse av fysisk vold ...................................................................................... 42 

 Bostatus og fysisk vold ...................................................................................... 43 

 Ikke-gjensidig vold ............................................................................................. 46 

 Gjensidig vold .................................................................................................... 47 

 Samarbeid henger ikke sammen med vold ......................................................... 49 

 Kausalitet ............................................................................................................ 51 

 Alfaverdier ......................................................................................................... 51 

 Representativitet ................................................................................................. 51 

 Selv- og partnerrapport....................................................................................... 52 

 Mål på fysisk vold .............................................................................................. 53 

 Norsk utvalg ....................................................................................................... 54 

 



   

 

1 

 

 Innledning 

Vold i nære relasjoner har vært et uttalt fokusområde for norske myndigheter de siste tiårene. 

Bare siden 2000 har til sammen fem nasjonale handlingsplaner om temaet blitt lagt fram 

(Moen, Bergman, & Øverlien, 2018). Utøvelse av vold i parforhold har dessuten fått økt 

oppmerksomhet i mediene og gjennom et tydelig fokus i hjelpe- og behandlingsapparatet.  

For familier med voldserfaring er konsekvensene negative og omfattende, både i form 

av psykiske og fysisk ettervirkninger, samt redusert livskvalitet (Alsaker, Moen, Nortvedt, & 

Baste, 2006; Black et al., 2011; Campbell, 2002). Innenfor empirisk forskning er det også et 

voksende fokus på vold og voldens mekanismer, noe som avspeiles i norske studier med både 

brede og mer selekterte utvalg (Thoresen & Hjemdal, 2014). 

Et aspekt ved partnervold som fortsatt er relativt uutforsket, er gjensidighets-

dimensjonen (Gray & Foshee, 1997; Straus, 2011). Vi vet etter hvert en del om den svært 

alvorlige volden hvor en part mishandler den andre, fordi konsekvensene tenkes å være verre i 

slike forhold. Vi vet derimot lite om gjensidig destruktive mønstre, som vold utøvd i konflikt 

mellom parter med mindre forskjell i maktforhold. Denne formen for vold er sannsynligvis 

mer utbredt enn annen partnervold (Johnson & Leone, 2005), likevel foreligger lite kunnskap 

om fenomenet. Dette skyldes hovedsakelig få studier, men også at en del av de relevante 

studiene ikke skiller mellom ulike former for partnervold (Whitaker, Haileyesus, Swahn, & 

Saltzman, 2007). 

Foruten behovet for ytterligere kunnskap om ulike former for vold, har det de siste 

tiårene vært etterspurt flere studier om risiko- og beskyttelsesfaktorer som øker eller reduserer 

sjansen for å bli utsatt for eller utøve vold. Dette har sammenheng med viktigheten av å 

forebygge og redusere skadevirkninger av vold før den oppstår eller vokser i omfang (DeGue 

et al., 2014; Krug, Mercy, Dahlberg, & Zwi, 2002; Saur, Hjemdal, & Heir, 2011). 

 En av de identifiserte risikofaktorene slik forskning har resultert i, er at 

oppveksterfaringer med vold fra foreldre kan øke risikoen for å utøve og bli utsatt for vold i 

senere parforhold (Capaldi, Knoble, Shortt, & Kim, 2012; Linder & Collins, 2005). Det er 

imidlertid usikkert hvorvidt en slik sammenheng er direkte eller ikke, samt hvilke 

mekanismer den eventuelt virker gjennom. 

I lys av dette tar denne oppgaven sikte på å undersøke sammenhengen mellom 

foreldres erfaringer med fysisk vold fra oppvekstfamilie og senere utøvelse av slik vold under 
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konflikt i parforhold. Den undersøker også hvordan fysisk vold henger sammen med andre 

konfliktstrategier, og hvorvidt slike strategier kan mediere førstnevnte sammenheng.  

Disse problemstillingene blir undersøkt ved hjelp av datamateriale fra et utvalg 

tilknyttet forskningsprosjektet Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konflikt 

(FamilieForSK) ved Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet (Bufdir) og Forskningsrådet, og har som mål å øke kunnskap om 

konflikt og samspill i norske familier. 

Resultatene fra analysene vil bli forsøkt forstått i lys av perspektiver fra sosial 

læringsteori og utviklingsteori. 

 Vold 

 Definisjon av vold 

Det hersker stor uenighet om hvordan man skal forstå og definere begrepet vold (Barnett, 

Miller-Perrin, & Perrin, 2005; O’Moore, 2006; Rhatigan, Moore, & Street, 2005; Winstok, 

2007). Forståelsen avhenger av hvilket perspektiv man legger til grunn, og vil variere på tvers 

av individ, gruppe, kultur og samfunn (Turpin & Kurtz, 1997).  

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert vold som: 

«Tilsiktet bruk av fysisk tvang eller makt, faktisk eller ved hjelp av trusler, rettet mot 

en selv, andre enkeltpersoner, en gruppe eller samfunn, som enten resulterer i eller 

har en stor sannsynlighet for å resultere i skade, død, psykisk skade, mangelfull 

utvikling eller deprivasjon.» (Krug et al., 2002, s. 5). 

Foruten fysisk tvang, inkluderer definisjonen også maktbegrepet, slik at den tradisjonelle 

forståelsen av begrepet vold utvides ved å inkludere alle former for fysisk, seksuell og 

psykologisk vold, omsorgssvikt, samt voldelige handlinger rettet mot en selv, inkludert 

selvmord (Moen et al., 2018). 

I denne oppgaven er vold mellom foreldre hovedanliggende, og det er primært denne 

formen som blir viet oppmerksomhet videre. Dette medfører, som de overnevnte 

definisjonene illustrerer, at en rekke andre former for vold ikke vil bli behandlet, og at 

resultatene ikke nødvendigvis er overførbare til andre tilfeller hvor det forekommer andre 

former for vold. 
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Vold mellom foreldre kan defineres som en form for vold i nære relasjoner, dersom 

man forstår sistnevnte begrep som «den volden som ofte utøves i det skjulte, er gjentakende, 

og der de som blir utsatt for volden er betydningsfulle i hverandres liv ved at det er en felles 

historie, gjensidige forpliktelser og avhengighet» (Moen et al., 2018, s. 36-37). I denne 

oppgaven er det partnervold som blir undersøkt, her definert som vold mellom nåværende 

eller tidligere ektefelle, samboere eller kjærester med felles barn. 

Foruten oppgavens fokus på vold mellom foreldre, innsnevres også voldsbegrepet 

ytterligere i den forstand at det bare er fysisk vold under konflikt som blir undersøkt. Å skille 

mellom fysisk og psykisk vold er anbefalt av flere forskere, fordi konsekvensene av de to 

formene kan være ulike (Black, Sussman, & Unger, 2010; Kalmuss, 1984). Fysisk vold 

defineres i denne sammenheng som enhver fysisk handling som skader, smerter, skremmer, 

krenker eller kontrollerer et annet menneske (Isdal, 2000).  

 Konsekvenser av partnervold 

En viktig årsak til at partnervold vies så mye oppmerksomhet, skyldes voldens negative 

konsekvenser for både individ og samfunn. I Norge har dette gitt seg utslag i en rekke 

handlingsplaner, strategier og programmer. Formålet har særlig vært forebygging, men uttalte 

målsetninger har også vært å synliggjøre fenomenet, øke kunnskap og kompetanse, styrke 

hjelpe- og behandlingstilbudet, samt sikre samarbeid på tvers av instanser. 

En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 anslår at vold i nære relasjoner koster det 

norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig (Rasmussen, Strøm, Sverdrup, & 

Vennemo, 2012). Foruten å innebære store samfunnsøkonomiske kostnader i form av for 

eksempel hjelpetiltak utført av skole og barnevern, fysisk og psykisk helsehjelp, sosialhjelp 

og politiressurser, medfører vold i nære relasjoner også alvorlige konsekvenser på 

individnivå. 

Store mengder forskning, både tversnitts- og longitudinelle studier, har vist at vold i 

nære relasjoner kan føre til gjennomgripende konsekvenser for enkeltmennesker av 

emosjonell, kognitiv, fysisk og atferdsmessig art (Coker et al., 2002; Ehrensaft, Moffitt, & 

Caspi, 2006; Elklit, 1993; Kamphuis & Emmelkamp, 2005; Kendall-Tackett, 2005). Blant de 

norske studiene har Thoresen og Hjemdal (2014) vist at opplevelser med fysisk vold kan gi 

psykiske helseproblemer i form av symptomer som stressreaksjoner, angst, depresjon og 

atferdsvansker. Andre norske undersøkelser som ser på konsekvensene av voldsutsatthet, 

finner at risikoen for posttraumatisk stresslidelse øker, sammen med risikoen for depresjon, 
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rus, personlighetsforstyrrelser og andre psykiske og somatiske helseproblemer (Haaland, 

Clausen, & Schei, 2005; Hjemdal, Sogn, & Schau, 2012; Hjemmen, Dalgard, & Graff-

Iversen, 2002; Mossige & Stefansen, 2007). 

De utstrakte konsekvensene av partnervold understreker viktigheten av å undersøke 

hvilke risikofaktorer som ligger til grunn for både utøvelse og utsatthet av slik vold.   

 Utbredelse av partnervold 

Forekomsten av partnervold anslås å være så høy at det omtales som et samfunns- og 

folkehelseproblem (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014-2017). Fordi voldsbegrepet er 

vanskelig å definere, er det imidlertid utfordrende å anslå prevalens både for forekomst av 

vold generelt, men også den spesifikke formen fysisk vold mellom foreldre. Trolig er også 

mørketallene høye. Ulike kilder gir derfor ulike anslag på eksakt forekomst av partnervold.  

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) kartla i 2005 forekomsten av 

spesifikke voldshandlinger i parforhold på landsbasis med utgangspunkt i et representativt 

utvalg mellom 20-55 år (Haaland et al. 2005). Etter fylte 15 år oppga mer enn hver fjerde 

kvinne, og mer enn hver femte mann at de hadde opplevd en partner anvende fysisk makt mot 

dem minst én gang. Videre oppga 5,7 % av kvinnene og 5,6 % av mennene at de levde, eller 

hadde levd, i et parforhold hvor partneren hadde utsatt dem for minst én type fysisk vold, eller 

trusler om vold, innværende år. 

I den nasjonale forekomststudien utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS) fant Thoresen og Hjemdal (2014) at 15,3 % av respondentene 

oppga å ha blitt kløpet, klort, slått med flat hånd eller lugget av nåværende eller tidligere 

partner på et tidspunkt i livet. Blant disse var 14,4 % kvinner og 16,3 % menn. Forskjellen var 

ikke signifikant, men det framkom at kvinner oftere hadde vært utsatt for flere hendelser enn 

menn. Hva gjaldt alvorlig fysisk vold fra partner, oppga 9,2 % av kvinnene at de hadde vært 

utsatt for dette på et tidspunkt etter fylte 18 år, mens 1,9 % av mennene oppga det samme. I 

alt hadde 17,1 % av kvinnene og 17,2 % av mennene på minst ett tidspunkt i livet vært utsatt 

for fysisk vold fra partner. 

Til tross for at vold i nære relasjoner utgjør en dokumentert risiko for en rekke lidelser 

og plager, er kunnskapen likevel mangelfull, særlig gjelder dette sammenhengen mellom 

ulike former for vold i barndom og partnervold i voksen alder (Thoresen og Hjemdal, 2014). 
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 Ulike typer partnervold 

Det store omfanget gjør partnervold til et viktig forskningstema, og viser også til betydningen 

av å forstå voldens komplekse årsaker og konsekvenser. I løpet av de siste tiårene har en 

rekke forskere gjort forsøk på å inndele partnervold etter gitte kriterier for å kunne utvikle mer 

treffsikre kartleggingsverktøy og tilpassede behandlinger. 

Johnson (1995) hevder i lys av dette at det er motivet bak volden, og særlig partenes 

behov for å kontrollere den andre, som er essensielt når det skal skilles mellom ulike typer for 

partnervold. Med bakgrunn i dette har han utviklet en typologi som i dag benyttes hyppig 

både innen forskning og klinisk arbeid (Steegh & Dalton, 2008). Ifølge denne inndelingen er 

det hensiktsmessig å skille mellom fire former for vold mellom partnerne; intimterrorisme er 

når den ene partneren er voldelig og kontrollerende, mens den andre hverken er voldelig eller 

kontrollerende; voldelig motstand er når den ene partneren er voldelig og kontrollerende, 

mens den andre svarer med å gjøre voldelig motstand; situasjonell partnervold er når begge 

partnerne er voldelige, men ingen er kontrollerende; gjensidig voldelig motstand er når begge 

partnere er både voldelige og kontrollerende (Helland & Borren, 2015). 

Thoresen og Hjemdal (2014) har inndelt fysisk vold etter alvorlighet, og skiller 

mellom mindre alvorlig og alvorlig fysisk vold. Den mindre alvorlige volden inkluderer 

eksempelvis slag med flat hånd, dytting, lugging og å holde fast den andre. Eksempler på grov 

vold er slag med knyttet neve, spark, kvelertak og våpenbruk. Det er viktig å påpeke at denne 

inndelingen viser til grad av fysisk skade, mens voldshandlingens psykologiske 

skadepotensiale avhenger av flere faktorer. En slik inndeling betyr heller ikke at barn ikke tar 

skade av mindre alvorlig vold (Aakvaag, Thoresen, & Øverlien, 2016). 

Foruten motiv og alvorlighet, har forskere også adressert en ekstra dimensjon ved 

nyansering av partnervold, nemlig grad av gjensidighet (Straus & Douglas, 2004). Forfatterne 

hevder dette er et kritisk aspekt når man adresserer partnervold, og etterlyser bedre prosedyrer 

for å undersøke dimensjonen. I lys av dette foreslår forskerne en inndeling mellom tre former 

for gjensidighet (Medeiros & Straus, 2006; Straus & Douglas, 2004; Straus & Ramirez, 2007; 

Straus, 2011): begge utøver vold, bare kvinnen utøver vold og bare mannen utøver vold. 

Forskerne bak klassifiseringen hevder begge parters atferd må tas hensyn til, og underbygger 

blant annet dette med studier som har vist hvor viktig det er at en part slutter å utøve vold, for 

at den andres voldsutøvelse også skal opphøre (Feld & Straus, 1989; Gelles & Straus, 1988). 
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Whitaker og kolleger (2007) retter oppmerksomheten mot den samme dimensjonen 

ved partnervold, og peker på betydningen av å identifisere mønster i volden som utøves 

mellom par, særlig fordi den gjensidige formen for partnervold til nå har vært så lite studert. 

På bakgrunn av dette vil gjensidighetsdimensjonen utgjøre et viktig perspektiv i denne 

oppgaven. Partnervold vil bli delt inn i kategoriene begge utøver vold, bare mor utøver vold 

og bare far utøver vold. Dette skillet gir ingen indikasjon om motivet bak volden, noe som 

faller utenfor oppgavens omfang. Likevel kan det tenkes at inndelingen vil kunne bidra med 

etterspurt kunnskap og forståelse om dynamikk og mønstre i partnervold.  

 Kjønnsforskjeller 

Viktigheten av å undersøke gjensidighetsdimensjonen i partnervold henger sammen med at 

dette lenge var en oversett faktor innen forskning. De tidligste studiene på partnervold kom i 

kjølvannet av kvinnebevegelsen på 1970-tallet, en tid hvor partnervold var ansett som et 

privatanliggende innenfor familiens sfære, og ikke anerkjent som et samfunnsproblem 

(Lawson & Shakinovsky, 2012). Med dette som bakgrunn anla majoriteten av studiene et 

likestillingsperspektiv, og vektla i stor grad menns undertrykkende vold mot kvinner 

(Whitaker et al., 2007). 

Siden den gang har både Norge og andre nordiske land gått langt i retning av en mer 

kjønnsnøytral forståelse av voldsfeltet. Dette speiler seg tydelig i begrepsbruken, hvor man 

har gått fra å snakke om «kvinnemishandling» via «menns vold mot kvinner» til dagens «vold 

i nære relasjoner» og «partnervold» (Skjørten, 2004; Skjørten, Bakketeig, Bjørnholt, & 

Mossige, 2019).  

Innen empirisk forskning finner samtidig et overveldende antall studier at også 

kvinner utøver fysisk vold, og at volden ofte er gjensidig (Hamberger & Larsen, 2015). Som 

eksempel viste Swan og kollegaer (2008) i sin oppsummeringsartikkel at kvinner og menn er 

like utsatt for de minst alvorlige formene for partnervold, og at situasjonell vold initieres like 

hyppig av begge kjønn. I en internasjonale metastudie gjennomført av Archer (2000), 

oppsummeres funn fra 82 forekomstundersøkelser. Her tilsier resultatet at kvinner i større 

grad enn menn rapporterer å ha brukt vold mot sin partner.  

I Norge fant Thoresen og Hjemdal (2014) i den nasjonale omfangsstudien utført av 

NKVTS at omtrent like mange kvinner (14,4 prosent) som menn (16,3 prosent) rapporterte å 

ha blitt utsatt for mindre alvorlig partnervold i løpet av livet (kløpet, klort, lugget eller slått 

med flat hånd). Studien finner videre at klart flere kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 
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prosent) rapporterer at de har vært utsatt for alvorlig partnervold, og forfatterne understreker 

at menns vold oftere er av mer alvorlig og seksualisert art. Swan og kolleger (2008) 

vektlegger i forlengelse av dette at menn utøver seksuell mishandling og kontroll i større grad 

enn kvinner. I Norge har forskere pekt på at langt flere kvinner enn menn blir voldtatt av sin 

partner (Alsaker, Moen, Morken, & Baste, 2018; Sjåfjell, 2017). Flere viser også til at langt 

flere kvinner enn menn rapporterer frykt etter partnervold (Bjørnholt & Hjemdal, 2018). 

Selv om vold fra menn på gruppenivå totalt sett framstår mer alvorlig, kan også vold 

fra kvinner på individnivå være svært skadelig. Å utforske aspekter knyttet til kjønn og vold, 

samt gjensidighet, er følgelig både viktig og etterspurt (Capaldi, Deborah, Shortt, Kim, 

Wilson, Crosby, & Tucci, 2009; Straus & Gelles, 1990). Denne oppgaven vil i lys av dette 

adressere gjensidighetsaspektet i partnervold hos et strategisk utvalg rekruttert fra norske 

familievernkontor. 

 Familieverntjenesten 

Samtlige foreldre i oppgavens utvalget ble rekruttert etter å ha vært i kontakt med 

familieverntjenesten. Dette er et lavterskeltilbud i førstelinjetjenesten som skal tilby 

behandling og rådgivning ved vanskelige forhold, konflikter eller kriser i familien. I dag 

finnes totalt 50 familievernkontor i Norge, ifølge hjemmesidene til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir, 2019).  

Det statlige familievernets oppgaver er mangfoldige, og spenner fra individuelle 

samtaler, parterapi, familieterapi, samtaletilbud til barn, sinnemestringskurs, øvrige kurs for 

foreldre, samt gruppebaserte samtaler (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014-2017). 

Familievernkontor skal også tilby mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister, da det i Norge 

er obligatorisk mekling for foreldre med felles barn under 16 år.  

I 2017 arbeidet familievernkontorene i Norge med nesten 38 500 saker totalt 

(Grebstad, 2018). Blant disse ble «fysisk/ psykisk vold/ seksuelt misbruk» oppgitt som ett (av 

flere) temaer i 4670 saker. I 3178 av disse sakene var hovedklienten en kvinne, mens i de 

resterende 1492 sakene var det en mann. Noen år tidligere gjennomført Bufdir en epost-

kartlegging hvor svarene indikerte at vold i nære relasjoner var et tema i rundt 10 % av sakene 

ved flertallet av de 49 familievernkontorene som deltok i spørreundersøkelsen (2010).  

I forbindelse med avslutning blir sakene kartlagt etter det saksbehandler mener har 

vært hovedtema i samtalene. Ifølge denne registreringen hadde «fysisk/ psykisk vold/ seksuelt 
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misbruk» vært hovedtema i 595 avsluttede saker med en kvinnelig hovedklient i 2017, og 

hovedtema i 424 saker med en mannlig hovedklient (Grebstad, 2018). Dette utgjorde til 

sammen cirka tre prosent av totalt antall saker i 2017. I 2016 var andelen fire prosent. 

Til tross for at mange foreldre som lever i konfliktfylte forhold trolig ikke oppsøker 

hjelp i regi av det offentlige, viser tallene at partnervold og vold i nære relasjoner er et relativt 

høyfrekvent tema i familievernet. Dette gjør at det etterlyses mer kunnskap om tematikken. I 

den nevnte kartleggingen til Bufdir, fant man at 21 av kontorene oppga å ikke ha spesiell 

kompetanse innen voldsfeltet, og at over halvparten av familievernkontorene ønsket en 

skriftlig veileder for voldsområdet. I lys av behovet for økt kunnskap om konfliktmønstre og 

vold, vil denne oppgaven derfor undersøke en av de identifiserte risikofaktorene ved 

voldsutøvere og -utsatte, nemlig voldserfaringer fra egen barndom. Det vil videre bli 

undersøkt hvordan voldsutøvelse henger sammen med konfliktstrategier. Problemstillingene 

vil bli studert i et utvalg som har vært i kontakt med familievernkontoret i Norge.  

 Vold i oppvekstfamilie og i parforhold 

En rekke forskningsoppsummeringer konkluderer med at det er en nær sammenheng mellom 

erfaringer med fysisk vold i oppvekstfamilie og det å senere bli utsatt for, eller utøve 

partnervold som voksen (Avakame, 1998; Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, Chen, & 

Johnson, 2003; Lagdon, Armour, & Stringer, 2014; Myhre, Thoresen, & Hjemdal, 2015; 

Whitfield, Anda, Dube, & Felitti, 2003; Øverlien, 2010). 

Fenomenet om at vold kan overføres slik fra en generasjon til den neste, blir kalt 

intergenerasjonell overføring av vold (Widom, 1989). Ifølge Curtis (1963) finnes det studier 

allerede fra 40-tallet som beskriver fenomenet, men det var først på 60- og 70-tallet at 

intergenerasjonell overføring av vold ble anerkjent i forskningslitteraturen (Spinetta & Rigler, 

1972). Utover 80-tallet begynte imidlertid en rekke forskere å utfordre datidens etablerte 

antakelse om at vold avler vold (Kaufman & Zigler, 1987; Sugarman & Hotaling, 1997; 

Widom, 1989). De understreket at bare et mindretall av barna som vokste opp i familier med 

fysisk vold, endte opp med å selv utøve fysisk vold som voksen. 

I dag er dette et funn som står seg på tvers av studier; at majoriteten av de som 

opplever vold i barndom, ikke ender opp med å selv utøve eller bli utsatt for vold (Pears & 

Capaldi, 2001; Widom & Wilson, 2015). 
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Den nødvendige nyanseringen har gjort at mange forskere i stedet har undersøkt grad 

av overføring, hvor andelen av dem som opplever vold i barndom og selv utøver vold som 

voksen, varierer mellom 5-55 prosent (Ben-David, Jonson-Reid, Drake, & Kohl, 2015; Dixon, 

Browne, & Hamilton-Giachritsis, 2005; Pears & Capaldi, 2001). 

I 2000 gjennomførte Stith et al. en metaanalyse hvor de konkluderte med en svak til 

moderat sammenheng mellom det å vokse opp med voldelige foreldre og det å senere bli en 

del av et voldelig parforhold. Ehrensaft og kolleger (2003) fulgte 543 barn over 20 år for å 

undersøke sammenhengen, og fant at det å ha blitt utsatt for vold av foreldre predikerte å 

senere havne i et voldelig parforhold, selv når det ble kontrollert for andre faktorer. Hotaling 

og Sugarman (1997) fant derimot ingen sammenheng mellom å bli utsatt for vold i 

oppvekstfamilien og senere havne i et voldelig parforhold. Blant dem som har funnet støtte 

for en svak sammenheng, er Tontodonato og Crew (1992). 

Selv om funnene ikke er entydige vedrørende denne sammenhengen, er eksponering 

for fysisk vold i oppvekstfamilien likevel å regne som en risikofaktor som øker faren for at en 

person senere vil ende opp i et voldelig parforhold (Krug et al., 2002; Major, Dalgard, 

Mathisen, Nord, Ose, Rognerud, & Aarø, 2011). 

Slike risikofaktorer er vanlig å dele inn i individuelle, relasjonelle og 

samfunnsmessige faktorer (Krug et al., 2002). Eksponering for fysisk vold i barndom regnes i 

så hensende som en individuell faktor. Andre individuelle risikofaktorer kan være forhold 

som alder, kjønn, disposisjon for aggressivitet, holdninger som støtter vold og overgrep, 

manglende impulskontroll og andre antisosiale tendenser (Major et al., 2011), mens 

individuelle risikofaktorer hos foreldre er psykiske lidelser, lav utdanning, lav 

sosioøkonomisk status, alkohol- og rusmisbruk og egne opplevelser med overgrep i 

barndommen (Brown, Cohen, Johnson, & Salzinger, 1998). 

Selv om en rekke risikofaktorer er identifisert, er fortsatt mekanismene bak 

intergenerasjonell overføring av vold usikre. Denne usikkerheten gjør det derfor interessant 

og viktig å undersøke sammenhengen mellom vold i barndom og vold i parforhold ytterligere 

i dette norske utvalget. 

 Flere teoretiske rammeverk har vært brukt for å bedre forstå fenomenet. Blant de mest 

brukte er sosial læringsteori og tilknytningsteori, som vil bli benyttet videre i oppgaven. En 

rekke andre teorier kan være viktige for å forstå intergenerasjonell overføring av vold, men 

faller utenfor oppgaven grunnet omfang og forskningsmessige design. Dette gjelder 
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nevrobiologi og genetikk, sosial informasjonsprosessering, økologiske modeller, resiliens og 

psykodynamiske forståelser.  

 Sosial læringsteori 

Sosial læringsteori bygger på prinsippet om at mennesket lærer gjennom å observere modeller 

for atferd. Teorien hviler i stor grad på modeller utviklet av Bandura (1979; 1977), og går ut 

på at barn lærer hva som er akseptabel atferd ved å observere sine foreldre gjennom 

oppveksten, i kraft av deres funksjon som betydningsfulle rollemodeller (Bancroft & 

Silverman, 2002). Barn som observerer vold og aggressiv atferd hos sin mor eller far, lærer 

dermed at fysisk vold eller trusler om dette, er en legitim strategi å anvende i sosiale 

relasjoner, eller som et middel til konfliktløsning (Ehrensaft et al., 2003; Kantor & Jasinski, 

1998). Slik kan det tenkes at barns toleranse og aksept for vold øker, og ytterligere forsterkes 

som en mestringsstrategi ved stress eller konflikt gjennom ungdom- og voksenlivet (Bandura, 

1973; Mihalic & Elliott, 1997). 

Dette perspektivet tilsier at prevalens og frekvens av fysisk vold vil være større hos 

dem som a) har vært vitne til at mennesker de ser opp til benytter aggresjon mot partner eller 

har akseptert at partner utøver vold mot dem; b) har holdninger som godkjenner, eller er 

nøytrale til partnervold; c) har betydningsfulle andre med voldsfremmende holdninger og/ 

eller som utøver vold; d) forventer høyere grad av sosial eller ikke-sosial belønning enn 

kostnad ved å tolerere vold (Cochran, Sellers, Wiesbrock, & Palacios, 2011). Flere studier 

finner støtte for disse sammenhengene (Dube, Anda, Felitti, Edwards, & Williamson, 2002; 

McCloskey, 2011; Renner & Slack, 2006; Widom & Wilson, 2015). For eksempel har 

konfliktatferd mellom menn og deres partner blitt sammenliknet i en observasjonsstudie 

(Skuja & Halford, 2004). Resultatene herfra tilsa at menn som hadde vokst opp i familier med 

vold, viste mer aggresjon, mer negativ konfliktatferd og var mer dominerende i diskusjoner. 

Selv om sosial læringsteori representerer et av de mest brukte rammeverkene for å 

forstå vold, har teorien blitt kritisert av ulike grunner. Vanlige innvendinger er at teorien ikke 

tar hensyn til kulturelle og miljømessige faktorer, ei heller felles genetikk, som alle tre utgjør 

viktige komponenter som kan tenkes å bidra til atferden. Så lenge man er bevisst disse 

svakhetene, kan teorien imidlertid tilby en plausibel og nyttig forklaring på sammenhengen 

mellom vold i barndom og senere vold i parforhold. I denne oppgaven vil sosial læringsteori 

derfor bli benyttet som rammeverk for å forstå hvordan det å være vitne eller bli utsatt for 

vold i oppvekstfamilie henger sammen gjensidige og ikke-gjensidige vold i parkonflikter. 
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 Tilknytningsteori 

Tilknytningsteori er et annet teoretisk rammeverk som er mye brukt for å forklare hvordan 

vold i barndomsfamilien kan øke risikoen for å bli utsatt for, eller utøve partnervold i voksen 

alder (Liem & Boudewyn, 1999; Mikulincer, 1998; Mossige & Stefansen, 2007). 

Teorien redegjør for menneskers medfødte tilknytningssystem og biologiske 

tilbøyelighet til å skape følelsesmessige bånd til andre mennesker for å sikre overlevelse og 

vekst (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1982). Ved å danne slike bånd til tidlige omsorgspersoner, 

utvikles mentale representasjoner og indre arbeidsmodeller, som igjen legger føringer for 

affekt, atferd og kognisjon i senere nære relasjoner (Mikulincer, 1998). Dersom det ikke blir 

dannet trygge bånd mellom barnet og omsorgsgiver, kan barnet utvikle indre arbeidsmodeller 

som reflekterer utrygghet og manglende respons hos andre (Berlin, Cassidy, & Appleyard, 

2008). Slik kan tilknytningsteori brukes til å beskrive tilknytningsformer også i voksenlivet 

(Bowlby, 1969).  

Grunnet oppgavens omfang er det funnet formålstjenlig å forenkle den eksisterende 

forskningen om voksnens tilknytning ved å benytte de tre kategoriene trygg, engstelig-utrygg, 

samt unnvikende-utrygg (Hazan & Shaver, 1987) for å belyse hvordan barndomserfaringer 

med vold kan føre til voldelige parforhold. 

I forlengelse dette har en rekke studier demonstrert sammenhengen mellom både 

engstelig-utrygg og unnvikende-utrygg tilknytningsstil, og det å senere utøve eller bli utsatt 

for partnervold (Babcock, Jacobson, Gottman, & Yerington, 2000; Higginbotham, Ketring, 

Hibbert, Wright, & Guarino, 2007; Kuijpers, van der Knaap, & Winkel, 2012; Sonkin & 

Dutton, 2003). 

Tilknytningsteori har imidlertid noen viktige begrensninger. Schelbe og Geiger (2017) 

redegjør for hvordan voksne kan ha vansker med å gjenkalle egne tilknytningserfaringer med 

betydningsfulle omsorgspersoner. Det å observere disse interaksjonene naturlig er også regnet 

som utfordrende grunnet atferdens private karakter. Vanlige innvendinger er dessuten at 

teorien vektlegger mor som eneste omsorgsperson, og at kulturelle forskjeller blir neglisjert.  

På tross av teorienes begrensninger utgjør den et godt og anerkjent rammeverk for å 

forstå sammenhengen mellom vold i barndom og senere vold og konflikt i parforhold 

(Schelbe & Geiger, 2017). At oppgaven dessuten trekker veksler på to teoretiske perspektiver 

i forsøk på å oppnå en bredere forståelse av resultatene, er noe flere forskere betegner som en 

styrke i utforskningen av intergenerasjonell overføring av vold (Widom & Wilson, 2015). 
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 Omfang av vold mot barn 

Antall barn som utsettes for fysisk vold i Norge er betydelig, selv om forekomsten er 

synkende (Thoresen & Hjemdal, 2014). I den nasjonale forekomststudien til NKVTS, 

konkluderte man med at litt over en fjerdedel av alle kvinnene og en tredjedel av mennene 

hadde opplevd mindre alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen, som å ha blitt ristet 

eller slått med flat hånd (Thoresen & Hjemdal, 2014). Fem prosent av respondentene oppga å 

ha blitt utsatt for alvorlig fysisk vold av foresatte, som å bli slått med knyttneve eller banket 

opp. Velferdsforskningsinstituttet NOVA fant i en undersøkelse av 18 og 19-åringer at i alt 21 

prosent av ungdommene hadde opplevd fysisk vold fra minst én forelder i løpet av 

oppveksten, mens andelen som hadde opplevd alvorlig fysisk vold fra minst én forelder, var 

på seks prosent (Mossige & Stefansen, 2007). 

Med visshet om at vold mot barn er et omfattende problem som forekommer i stor 

skala, er det behov for mer forskning som undersøker konsekvensene av dette. Oppgaven vil 

derfor undersøke hvordan voldserfaringer fra oppvekstfamilien henger sammen med vold og 

konflikt i senere parforhold. 

 Forskjellen mellom å være vitne til og utsatt for vold i 

barndom 

Voldserfaringer fra barndom er ofte sammensatte og komplekse, og studier tyder på at mange 

barn både har vært vitne til partnervold mellom foreldre, parallelt med at de selv har blitt 

utsatt for fysisk vold av foreldre (Edleson, 2001; Mossige & Stefansen, 2007; Osofsky, 2003; 

Tajima, 2004; Whitfield et al., 2003). For eksempel fant Appel og Holden (1998) i sin 

metaanalyse en overlapp på nesten 40 %. 

Fordi følgene av slike voldserfaringer er omfattende og varierende, har forskere 

forsøkt å nærme seg en bedre forståelse ved å undersøke om det er forskjell i konsekvensene 

av å være vitne til vold og bli utsatt for vold i barndom (Adams, 2006; Sternberg, Baradaran, 

Abbott, Lamb, & Guterman, 2006; Wood & Sommers, 2011). 

Funnene fra disse studiene er sprikende: Enkelte finner at konsekvensene for barn som 

er vitne til fysisk vold mellom foreldre kan være like ille som for barn som selv blir utsatt for 

det (Sudermann & Jaffe, 1999). Andre finner at sannsynligheten for at foreldre utøver vold 

bare øker dersom de selv var direkte utsatt for vold av sine foreldre (Egeland, Jacobvitz, & 

Sroufe, 1988; Kim, 2009; Widom, 1989). Kashani og Allan fant derimot at det å være vitne til 
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vold i familien som ung predikerte senere voldsutøvelse som voksen (1998). Andre finner 

ingen sammenheng mellom det å ha vært vitne til vold i barndom, og selv utøve vold som 

voksen (Alexander, Moore, & Alexander, 1991). 

På grunn av motstridende resultater når det gjelder forskjellen mellom å være utsatt og 

vitne til partnervold, er behovet for mer forskning etterspurt (Herrenkohl, Sousa, Tajima, 

Herrenkohl, & Moylan, 2008; Widom, 1989). Det er det dessuten knyttet stor usikkerhet til 

eventuelle kjønnsforskjeller (Herrenkohl et al., 2008). Denne oppgaven vil derfor skille 

mellom konsekvensene av å ha vært utsatt for fysisk vold og å ha vært vitne til fysisk vold i 

barndommen. Sammenhengen vil også bli undersøkt separat for mødre og fedre for å belyse 

eventuelle kjønnsforskjeller.  

 Kjønn i overføring av vold mellom generasjoner 

Flere mener kjønn er av avgjørende betydning for forholdet mellom opplevd vold og senere 

vold i parforhold (Stith et al., 2000). Enkelte studier finner i lys av dette at jenter med 

voldserfaringer fra barndommen har økt risiko for å selv bli offer for vold i voksen alder, 

mens gutter i vesentlig større grad ender opp som utøvere av vold (Itzin, 2000; Stith et al., 

2000). En undersøkelse basert på et representativt utvalg bestående av over 6000 deltakere, 

konkluderte med at mødre som både hadde blitt utsatt for vold i barndom, og vært vitne til 

vold i barndom, hadde signifikant forhøyet risiko for å både å bli utsatt for, samt utøve 

partnervold som voksen (Heyman & Slep, 2002). For menn var risikoen også signifikant 

høyere for å bli utsatt for vold dersom de både var blitt utsatt for vold, og hadde vært vitne til 

vold som barn. Menns risiko for å utøve partnervold økte så lenge han hadde vært utsatt for én 

av delene, og økte ikke ytterligere ved tilstedeværelse av begge formene. 

En rekke andre studier har eksplisitt undersøkt effekten av kjønn når det kommer til 

intergenerasjonell overføring av vold, men resultatene er motstridende (Berlin, Appleyard, & 

Dodge, 2011; Hou, Yu, Fang, & Epstein, 2016; Langhinrichsen-Rohling, Neidig, & Thorn, 

1995). Dette har resultert i oppfordringer om flere studier som undersøker hvilken rolle kjønn 

spiller for trangenerasjonell overføring av vold (Kwong, Bartholomew, Henderson, & Trinke, 

2003). Denne oppgaven vil derfor undersøke sammenhengen for mødre og fedre separat. 

 Fysisk vold og konfliktstrategier 
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Der barndomserfaringer med vold er regnet som en individuell risikofaktor for vold i 

parforhold, er høyt konfliktnivå mellom foreldre regnet som en relasjonell risikofaktor 

(Fergusson, Lynskey, & Horwood, 1996; Foshee et al., 2011).  

I denne oppgaven defineres parkonflikt som de sosiale interaksjonene hvor partnerne 

har uforenelige mål, enten av spesifikk eller generell art (Buchanan, Waizenhofer, Booth, 

Crouter, & Clements, 2001). Det er vanlig å skille mellom konstruktive konflikter som løser 

ulikheter og fremmer kommunikasjon, og destruktive konflikter som hindrer at konflikten blir 

løst (Anderson, Anderson, Palmer, Mutchler, & Baker, 2011; Buchanan et al., 2001). 

Innen empirisk forskning blir destruktive konflikter som er fastlåste over tid, samt 

fiendtlige og personorienterte, gjerne omtalt som høykonflikter. Selv om høykonflikt er mye 

brukt av klinikere og forskere, foreligger ingen presis definisjon av begrepet (Anderson, 

Anderson, Palmer, Mutchler, & Baker, 2010). Flere velger imidlertid å plassere det mellom 

milde parkonflikter, og forhold hvor det utøves alvorlig partnervold, men det er ikke uvanlig å 

inkludere mild, gjensidig eller situasjonell vold i begrepet (Helland & Borren, 2015). I tråd 

med dette redegjorde Johnston allerede i 1994 for den høye forekomsten av partnervold i 

høykonflikt-saker. En britisk studie fra 2003 fant også at foreldre involvert i 

barnefordelingssaker i rettsvesenet rapporterte om fysisk vold i over halvparten av sakene 

(Bream & Buchanan). Flere studier har på samme måte konkludert med at man i saker med 

høyt konfliktnivå også finner høy prevalens av vold (Ayoub, Deutsch, & Maraganore, 1999; 

Jaffe & Geffner, 1998; Kelly & Johnson, 2008). 

Tatt i betraktning voldens skadevirkninger, er det av stor betydning å kunne 

identifisere de faktorene som gjør at noen konflikter utvikler seg til å bli voldelige (Osofsky, 

1997; Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980). 

 I tråd med Johnsons typologi oppstår situasjonell vold i konflikter hvor partene har 

begrensede konfliktløsningsferdigheter. Flere tiår med forskning har dessuten funnet at 

destruktive parkonflikter i seg selv innebærer store belastninger for de involverte, og at særlig 

barn kan oppleve konflikter som stressende (Grych & Fincham, 1990; Harold & Sellers, 

2018; Lewis, Siegel, & Lewis, 1984). Dette kan igjen føre til skadevirkninger som 

tilpasningsproblemer, internaliserende og/ eller eksternaliserende vansker (Jaffe, Wolfe, & 

Wilson, 1990; Winter, Davies, & Cummings, 2010).  

Konflikters potensielle skadevirkninger utgjør dermed nok et argument for å forstå 

mer av dette temaet. Oppgaven vil derfor undersøke om mor og fars ulike konfliktstrategier 

kan predikere det å bli utsatt for, eller selv utøve, fysisk vold under konflikt i parforhold. 
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 Konfliktstrategier 

En mye brukt inndeling av konfliktkjennetegn er å skille mellom indikatorer som beskriver 

partene hver for seg, og de som beskriver dyaden (Helland og Borren, 2015). I denne 

oppgaven er det de individuelle partenes atferd under konflikt som blir undersøkt. 

Konfliktstrategier viser i så henseende til hvordan partene vanligvis handler under konflikt.  

I forskning på parkonflikter har man identifisert en rekke konfliktstrategier som 

varierer i grad av hvor destruktive eller konstruktive de er. I denne oppgaven er det Kerigs 

(1996) typologi som blir lagt til grunn, kalt Conflict and Problem Solving Scales (CPS). 

Ved hjelp av underskalaer i CPS kartlegges seks strategier ved konflikt gjennom 

selvrapport: (1) unngåelse omhandler atferd som å forlate konflikten uløst eller ignorere 

problemet; (2) utestenging inkluderer atferd som fører til at konflikten låser seg; (3) verbal 

aggresjon består av atferd som fornærmer eller krenker den andre; (4) fysisk aggresjon måler 

skade på partner i form av slag, spark, bitt eller kaste ting; (5) involvering av barn vil si å 

eksponere og/ eller trekke inn barn i foreldres konflikt; mens (6) samarbeid er den eneste 

konstruktive underskalaen, og måler i hvor stod grad partene er villig til å bli enige.  

Både Kerig og andre oppfordrer til å ta steget forbi en ren dokumentasjon av voldens 

og konfliktens konsekvenser, og heller forsøke å forstå prosessen og de spesifikke 

bestanddelene i parkonflikt for å kunne utvikle målrettede intervensjoner (Cummings & 

Cummings, 1988; Depner, Leino, & Chun, 1992; Kerig, 1996). I lys av dette vil oppgaven 

benytte CPS-strategiene og undersøke hvorvidt unngåelse, utestenging, verbal aggresjon, 

involvering av barn og samarbeid, henger sammen med utsatthet eller utøvelse av fysisk vold 

under konflikt. 

 Kjønnsforskjeller 

I undersøkelsen av hvordan kjønn henger sammen med konfliktstrategier og vold, finner flere 

forskere en tendens til at kvinner ønsker å samhandle, endre eller diskutere et tema, mens 

mannen trekker seg unna (Gottman & Levenson, 1988; Vogel, Murphy, Werner-Wilson, 

Cutrona, & Seeman, 2007). Dette mønsteret omtales gjerne på engelsk som «demand/ 

withdraw» (Atkinson, 1982). Forskere har spekulert i om et slikt mønster skyldes sosiale 

læringsprosesser knyttet til kjønnsroller hvor kvinner forventes å være relasjonelt orienterte, 

og dermed i større grad frykter avvisning, mens menn fra tidlig alder har lært å være 

uavhengige, og i større grad frykter å bli invadert (Christensen & Heavey, 1990). I tråd med 
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dette fant Bookwala og Zdaniuk (1998) en kjønnsforskjell i retning av at kvinner rapporterte 

færre rolige diskusjoner og mer opphetede krangler enn menn, mens Woodin (2011) fant at 

kvinner oftere utviste en fiendtlig og plaget konfliktstil, mens menn viste tilbaketrekning i 

problemløsningssituasjoner. Derimot fant Eldridge, Sevier, Jones, Atkins, og Christensen 

(2007) at kjønnsforskjellen minsket avhengig av hvem som valgte konflikttema, grad av 

konflikt og parforholdets varighet. Papp, Kouros, og Cummings (2009) fant ingen slik 

kjønnsforskjell. 

På bakgrunn av disse motstridende funnene vil oppgaven undersøke kjønns betydning 

for konfliktatferd, inkludert fysisk vold, for å bedre kunne forstå under hvilke betingelser 

konflikter kan utvikle seg til å bli voldelige. 

 Konfliktstrategi som mekanisme for 

sammenhengen mellom vold i barndom og vold i 

parforhold 

Det er viktig å forstå hvilke mekanismer som kan forklare at noen som har vært eksponert for 

vold i barndom også utøver vold som voksne, mens andre ikke gjør det.  

Young, Klosko, og Weishaar (2003) har i lys av dette sett på hvordan vold kan 

videreføres gjennom mekanismer som maladaptive kognitive skjemaer og en rigid 

attribusjonsstil. Andre har tatt utgangspunkt i tilknytningsteori og studert sekundære 

tilknytningsstiler som medierende faktor mellom vold i barndom og senere parforhold 

(Cassidy & Kobak, 1988; Shaver & Mikulincer, 2007). En utrygg tilknytningsstil er i den 

forbindelse knyttet til færre konstruktive konfliktstrategier, flere negative konfliktstrategier, 

og større vansker med å håndtere konflikt enn det en trygg tilknytningsstil er (Creasey & 

Hesson-McInnis, 2001; Marchand-Reilly & Reese-Weber, 2005). De to utrygge 

tilknytningsstilene er også funnet å predikere større grad av sinne og fiendtlighet i nære 

relasjoner (Muris, Meesters, Morren, & Moorman, 2004), samt utgjøre en risikofaktor for 

utøvelse av vold i parforhold (Baptist, Thompson, Norton, Hardy, & Link, 2012).  

Flere studier vektlegger aggresjon i nære relasjoner som mulig medierende faktor. For 

eksempel fant Gratz, Paulson, Jakupcak, og Tull (2009) at menns forhold mellom vold i 

oppvekst og senere voldsutøvelse var mediert av vansker med emosjonsregulering og sinne. 

Epps og kolleger (1999) fant at menn og kvinner som hadde opplevd vold i barndom hadde 

større risiko for å utøve aggressiv atferd, og større vansker med å kontrollere aggresjon.  
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Disse studiene indikerer at interpersonlig fungering i parforhold, særlig aggresjon og 

destruktive strategier, kan virke som en mulig medierende faktor i forholdet mellom vold i 

oppvekst og senere vold i parforhold. Dette er i tråd med forskning som finner at barn som har 

blitt eksponert for vold under oppveksten, har mer konfliktfylte parforhold, med mer 

omfattende bruk av aggressive konfliktstrategier (Kinsfogel & Grych, 2004; Linder & 

Collins, 2005; Reitzel-Jaffe & Wolfe, 2001). 

Likevel er sammenhengen mellom vold i oppvekst og senere partnervold uklar 

(Dutton, 2000; Grych & Kinsfogel, 2010; Messman-Moore & Coates, 2007), og forskere 

understreker behovet for å undersøke flere mediatorer (White & Widom, 2003). Selv om 

konfliktstrategier er en potensielt viktig mekanisme som kan forklare forholdet mellom vold i 

oppvekst og senere parforhold, har det ikke lyktes å finne noen studier som undersøker dette. 

Denne oppgaven tar derfor sikte på å undersøke den medierende effekten av 

konfliktstrategier på sammenhengen mellom fysisk vold i oppvekstfamilien og fysisk vold i 

parkonflikt. For å ta høyde for eventuelle kjønnsforskjeller ble sammenhengene undersøkt for 

kvinner og menn separat. 

 Problemstillinger 

For å få bedre kunnskap, fjerne tabuer og øke oppmerksomheten rundt partnervold, er 

forskningsbasert kunnskap om voldens omfang og konsekvenser viktig. Oppsummert vil 

denne oppgaven derfor undersøke de tre følgende problemstillingene: 

 

1. I hvilken grad kan erfaringer med fysisk vold fra oppvekstfamilie predikere forekomst 

av fysisk vold under konflikt i parforhold, enten utøvd av mor, av far, eller av begge 

foreldre? 

2. På hvilken måte henger konfliktstrategiene unngåelse, utestenging, verbal aggresjon, 

involvering av barn og samarbeid, sammen med fysisk vold under konflikt? 

3. Foreligger det en medieringseffekt av konfliktstrategier på sammenhengen mellom 

fysisk vold i oppvekstfamilien og fysisk vold i parkonflikt? 
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 Metode 

 Prosedyre 

Denne oppgaven har brukt data fra FamilieForSK, en studie som har rekruttert familier som 

har vært til mekling eller andre typer samtaler ved familievernkontor. Datainnsamlingen har 

foregått mellom desember 2017 og juni 2019, ved 37 familievernkontor rundt om i landet. 

Både samboende og ikke-samboende par ble invitert til å delta i studien dersom de 

hadde ett eller flere felles barn i alderen 0-15 år. I nye saker ble familien invitert med fra 

første eller andre time ved hjelp av en fysisk eller elektronisk brosjyre. I pågående saker ble 

familier fortløpende invitert til å delta i studien fra ansatte i familieverntjenesten. 

Samtykke ble innhentet, og mødre, fedre og deres felles barn mellom 12-15 år fylte ut 

elektroniske spørreskjemaer. Deltakerne ble oppmuntret til å svare individuelt. For yngre barn 

(7-11 år) ble det gjennomført strukturerte intervjuer med en trenet ansatt ved FHI. For de aller 

yngste (0-6 år) var det en barnehageansatt eller lærer som fylte ut spørreskjemaet. I tillegg 

fylte meklere og terapeuter ut egne spørreskjemaer om familiene de rekrutterte, uten å få 

innsyn i svarene. 

 Utvalg 

Den foreliggende oppgaven baserte seg på utfylte spørreskjemaer fra foreldrene i studien. 

Da FamilieForSK-studien forventes ferdig først i 2020, var utvalget som lå til grunn 

for denne oppgaven noe mindre og bestod av 483 foreldrepar som var rekruttert innen 

utgangen av april 2019. På daværende tidspunkt hadde 1238 mødre og 931 fedre svart på 

spørreskjemaene. Det ble besluttet å kun inkludere foreldre hvor begge partene hadde svart, 

for å hindre seleksjonseffekter knyttet til om begge foreldre deltok eller ikke.  

På bakgrunn av dette bestod utvalget av 483 mødre og 483 fedre (n=483). Det var 

ingen homofile par med i utvalget. Mødrene i studien var mellom 22-54 år gamle (M = 38,6, 

SD = 6,3), mens fedrene var mellom 23-62 år (M = 41,1, SD = 7,5).  

Av mødrene oppga 318 (66 %) at de bodde sammen («Vi bor sammen eller er i ferd 

med å flytte fra hverandre»), mens 165 (34 %) oppga at de ikke bodde sammen («Vi har bodd 

fra hverandre mindre enn/ mer enn 6 mnd.» eller «Vi har aldri bodd sammen»). Av fedrene 

oppga 322 (67 %) at de bodde sammen, og 161 (33 %) at de ikke bodde sammen. Det var 22 
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par som oppga ulik bostatus, noe som trolig hang sammen med at mor og far svarte på 

spørreskjemaet på forskjellige tidspunkt. Dette ga en enighetsprosent på 95. I de videre 

analysene ble mødrenes rapport lagt til grunn.  

Foreldrene i studien var i kontakt med familievernkontor av ulike grunner. Årsaken til 

henvendelsen var mekling i 128 (26 %) av tilfellene, mens 278 (58 %) av foreldreparene kom 

for familieterapi. De resterende 77 (16 %) sakene gjaldt foreldresamarbeid, det vil si hjelp til å 

bedre samarbeidet om felles barn når foreldre bor hver for seg. 

Da inntekt og utdanningsnivå var blant opplysninger som ville bli hentet fra offisielle 

registre i den ordinære FamilieForSK-studien, ble ikke deltakerne spurt om dette. En 

indikasjon på sosioøkonomisk status var likevel spørsmålet vedrørende arbeidssituasjon. Her 

svarte 297 (61 %) av mødrene at de jobbet heltid, mens 186 (39 %) oppga å ha en lavere 

stillingsprosent eller være uten arbeid på daværende tidspunkt. Blant fedrene svarte 402 (83 

%) at de jobbet heltid, mens 81 (17 %) oppga at de hadde lavere stillingsprosent eller var uten 

arbeid på daværende tidspunkt. Til sammenlikning er andelen mellom 15-74 år som jobber 

deltid på landsbasis, 15 % blant menn og 37 % blant kvinner. Andelen menn som defineres 

som arbeidsledige, tilsvarer 4 %, mens andel kvinner er 3 %. Hva gjelder heltid, er andelen 

kvinner ifølge SSB 63 %, og andel menn 85 % (Statistisk sentralbyrå, 2019). Definisjonene til 

SSB varierer noe fra definisjonene i oppgaven, hvor heltid ble definert som over 80 %, mens 

det hos SSB tilsvarer 100 %. Deltid er hos SSB definert som stillingsprosent under 100, mens 

det i denne oppgaven er definert som under 80. Tallene gir likevel en nyttig indikator, og viser 

at arbeidssituasjonen til oppgavens utvalg ligger nokså nært befolkningen for øvrig. 

Foreldreparene hadde mellom 1-4 barn (M = 1,66, SD = 0,63). Nye tall viser at 

gjennomsnittlig antall barn per husstand i Norge er 1,75 (Falnes-Dalheim & Dybendal, 2018), 

noe som betyr at foreldrene i utvalget liknet på den generelle populasjonen. 

For mer utfyllende oversikt over karakteristika ved utvalget, se Vedlegg A. 

 Etiske betraktninger 

FamilieForSK-studien innebar innhenting av sensitiv informasjon om både enkeltpersoner og 

deres familier. Til tross for viktigheten av å utvikle mer kunnskap om familiekonflikter og 

samliv, medførte studien enkelte etiske problemstillinger og utfordringer. 

Foreldre som er i ferd med å gå fra hverandre, samt familier med høye nivåer av 

konflikt, anses å være i en potensiell sårbar situasjon. Negativt ladde spørsmål som omhandler 
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aggresjon og destruktiv atferd, kunne dessuten representere tabubelagt tematikk for foreldre. 

Det kunne innebære ubehag å svare på slike spørsmål, både for den som utøver vold og den 

som utsettes for det. Det har derfor vært viktig å tydeliggjøre for foreldrene at samtykke til 

prosjektet var frivillig, og at de når som helst hadde rett til å trekke seg eller reservere seg fra 

å svare på spørsmål.  

Et annet nærliggende aspekt var hvilke konsekvenser det hadde å oppfordre foreldre til 

å systematisk evaluere sin egen og (eks-)partnerens kommunikasjons- og konfliktatferd. Det 

er sannsynlig at økt bevissthet omkring emnet kan lede til et ønske om endring, men også at 

det kan bekrefte negative forhold og dermed gi grunnlag for forverring.  

FamilieForSK-studien innebar ingen intervensjoner eller prosedyrer som ble vurdert 

som skadelige. Siden studien også innbefattet barn, ble det tatt viktige forholdsregler og 

vurderinger. Disse blir imidlertid ikke utdypet ytterligere her, da det bare var informasjon fra 

foreldre som ble benyttet i oppgaven.  

Overordnet ble viktigheten av studien vurdert som større enn de eventuelle 

belastninger den måtte medføre. Internasjonal forskning viser klare forbindelser mellom høye 

nivåer av foreldrekonflikt og barns mistilpasning, noe som gjør temaet særs viktig å 

undersøke. 

Studien ble godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK) (2017/143). Denne oppgaven omfattes av den generelle godkjenningen til 

FamilieForSK-studien. 

 Måleinstrumenter 

Data i FamilieForSK ble innhentet ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer satt sammen av 

ulike, validerte skalaer, samt enkelte egenutviklede spørsmål. Noen av disse lå til grunn for 

denne oppgaven, og omhandlet temaene vold i barndomsfamilie og konfliktstrategier, 

herunder fysisk vold.  

Bruk av validerte skalaer er en viktig kvalitetssikring i kvantitative studier, like fullt er 

det viktig å ta høyde for at målene som brukes ikke nødvendigvis er reliable. En viktig 

indikasjon på dette er intern reliabilitet. Målereliabilitet defineres som forholdet mellom sann 

varians og totalvarians, og indikerer hvor nøyaktig en egenskap er operasjonalisert. 

Cronbach’s alfa (α) måler indre konsistens (Cronbach, 1951). Alfaen beregnes på grunnlag av 

gjennomsnittlig indikatorkorrelasjoner, altså i hvor stor grad de ulike spørsmålene i en skala 
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måler det samme. Alfa tar verdier mellom 0 og 1, hvor høy alfa indikerer høy indre 

konsistens. Antall ledd påvirker også alfaen, og hovedregelen er at flere indikatorer gir bedre 

reliabilitet (Christophersen, 2018). Dette tilsier at dersom man spør om nesten det samme 

mange ganger, vil alfaverdien bli høy. Dersom man har variasjon og bredde i skalaen, blir 

alfaen ofte lavere. En vanlig tommelfingerregel er at alfakoeffisienter over 0,70 regnes som 

forsvarlig, mens α = 0,80 – 0,90 vurderes som god indre konsistens (Field, 2013). I denne 

oppgaven ble disse anbefalingene lagt til grunn.  

Korrelasjon mellom variablene i oppgaven ble målt med Pearsons r (Pearson produkt-

moment-korrelasjonskoeffisient). Korrelasjoner der absoluttverdien av r var i intervallet 0,10 

– 0,29 ble vurdert som en svak korrelasjon, mellom 0,30 – 0,49 som en moderat korrelasjon, 

mens 0,50 – 1,0 ble vurdert som en sterk korrelasjon (Cohen, 2013). Funn ble vurdert som 

statistisk signifikante ved p < ,05 i tråd med anbefalinger fra Fisher (1925). 

 CPS 

Conflicts and Problem-Solving Scales (CPS) er et måleinstrument basert på selvrapport, som 

måler ulike dimensjoner ved foreldrekonflikt (Kerig, 1996). CPS er utviklet for å fange opp 

både destruktive og konstruktive aspekter ved parkonflikt. Foruten å kartlegge de store 

dimensjonene ved parkonflikt, som alvorlighetsgrad og frekvens, innholdet i konfliktene, 

hvorvidt konfliktene blir løst, samt partenes konfliktløsningsferdigheter, måles også de 

vanligste konfliktstrategiene. 

En styrke ved CPS er at den kan brukes for å kartlegge både ens egen og partneres 

atferd under konflikt, slik den også ble benyttet i denne oppgaven. 

Fordi FamilieForSK var den første studien som benytter CPS i et norsk utvalg, ble 

spørreskjemaet oversatt fra engelsk til norsk, og deretter tilbakeoversatt til engelsk igjen av 

FHI. Dette i tråd med gjeldende vitenskapelige standarder for å sikre konsistens i 

meningsinnhold.  

CPS består av fem overordnede skalaer som måler dimensjonene frekvens/ 

alvorlighetsgrad, konflikttematikk, konfliktløsning, evne til konfliktløsning og strategier brukt 

under konflikt. I denne oppgaven ble bare skalaen for konfliktstrategier benyttet. Denne består 

opprinnelig av 45 ledd, som alle skåres av foreldrene på en 4-punkts Likert-skala fra 1 (aldri) 

til 4 (ofte). Spørsmålene er laget for å fange opp hvor ofte foreldre har benyttet seg av de ulike 

konfliktstrategiene det siste året. Deltakeren svarer for både seg selv og sin partner.  
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Faktoranalysen av originalutvalget til Kerig (1996) viste reliable subskalaer for seks 

konfliktstrategier; samarbeid (cooperation), unngåelse (avoidance), utestenging (stalemate), 

fysisk aggresjon (physical aggression), verbal aggresjon (verbal aggression), samt involvering 

av barn (child involvement). Disse hadde tilfredsstillende indre konsistens og reliabilitet 

estimert med Cronbachs alfa; mellom 0,70 til 0,87 for begge kjønn på alle de seks faktorene. 

En test-retest gjennomført tre måneder senere på samme utvalg estimerte korrelasjonen 

mellom målingene. Alfa-verdiene målt ved Pearsons r viste tilfredsstillende resultater, og 

rapportert median-korrelasjon var 0,63. Kerig foreslo derfor i sin artikkel å bruke seks 

konfliktstrategier (1996). 

I denne oppgaven var det en kortversjon av CPS som ble benyttet. Denne ble utviklet 

av forskerne i FamilieForSK-studien basert på den oversatte versjonen til FHI (Helland, Holt, 

Gustavson, Røysamb, 2019). Kortversjonen ble til ved hjelp av en konfirmerende 

faktoranalyser med utgangspunkt i den originale faktorstrukturen presentert av Kerig (1996). 

De opprinnelige analysene og nedkortingen til versjonen som er brukt her, ble gjort i et annet 

utvalg hentet fra forprosjektet til FamilieForSK-studien, mens kortskalaen har blitt validert i 

utvalget fra hovedprosjektet, som er utvalget lagt til grunn for denne oppgaven.  

Resultatene viste god modelltilpasning for selvrapport (RMSEA=.049, CFI=.962, 

TLI=.952), og en noe dårligere, men likevel akseptabel, modelltilpasning for partnerrapport 

(RMSEA=.092, CFI=.938, TLI=.921). Alle faktorladninger var signifikante og >.40. 

Kortskalaen bestod av de samme delskalaene som hos Kerig, med tilhørende eksempel i 

parentes: Samarbeid (Jeg: Lytter til den andres synspunkt), Unngåelse (Jeg: Gir etter for den 

andres synspunkt for å unnslippe diskusjoner), Utestenging (Jeg: Klager, småkrangler uten 

egentlig å komme videre), Involvering av barn (Jeg: Krangler foran barnet) og Verbal 

aggresjon (Jeg: Anklager). Spørsmålene ble videre stilt om partner, altså med «barnefaren»/ 

«barnemoren» som benevnelse i stedet for «jeg».  

Dernest ble det regnet ut gjennomsnittet av mors besvarelse om seg selv (selvrapport), 

og fars besvarelse om mor for hver konfliktstrategi (partnerrapport). Tilsvarende ble gjort for 

far. Indikatorene baserer seg dermed på en kombinasjon av selv- og partnerrapport for hver 

forelder. Hver deltaker måtte videre ha svart på minst halvparten av spørsmålene i en subskala 

for å bli inkludert i analysene.  

Alfaene for de nye skalaene er gjengitt i tabell 1, med unntak av strategien fysisk 

aggresjon som ble omgjort til en egen variabel (se neste avsnitt) 

Oversikt over spørsmålene som inngikk i hver subskala, fremkommer i vedlegg E. 
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Tabell 1 

Cronbachs alfa for konflikstrategi-skalene 

 

Konfliktstrategier 

Mors konfliktstrategier (gjennomsnitt av 

mors selvrapport og fars partnerrapport) 

Fars konfliktstrategier (gjennomsnitt av 

mors selvrapport og fars partnerrapport) 

Samarbeid ,569 ,714 

Unngåelse ,761 ,744 

Utestenging ,678 ,665 

Involvering av barn ,761 ,800 

Verbal aggresjon ,793 ,787 

 Fysisk vold under konflikt 

Hovedutfallsvariabelen i denne oppgaven var utøvelse av fysisk vold under konflikt i 

parforholdet. Variabelen bestod av spørsmålene om fysisk aggresjon hentet fra subskalaen 

konfliktstrategier i CPS. I tabell 2 er spørsmålene gjengitt med tilhørende frekvenser for 

henholdsvis «ja» og «nei», samt antall manglende svar. 

Spørsmålet «Jeg/ partner: Kaster gjenstander, smeller med dører, ødelegger ting» ble 

besluttet ekskludert fra analysene. Det samme ble spørsmålet om «Jeg/ partner: Truer med å 

skade den andre». Dette fordi «å smelle med dører» og «true med å skade den andre», ikke ble 

regnet som teoretisk meningsfullt i lys av den konservative definisjonen av fysisk vold som 

ble lagt til grunn for oppgaven. Dette valget diskuteres mer utdypende i diskusjonsdelen.  

De gjenværende spørsmålene i skalaen ble derfor «Jeg/ partner: Kaster noe på den 

andre», og «Jeg/ partner: Dytter, slår, sparker eller holder fast den andre». Dersom deltakeren 

hadde svarte ja på minst ett av disse spørsmålene om seg selv, eller partneren hadde svart ja 

på minst ett av spørsmålene om den andre, ble dette regnet som at forelderen hadde utøvd 

fysisk vold under konflikt.  

Det høye antallet manglende svar på spørsmålet «Kaster noe på den andre» (tabell 2) 

skyldtes at det innledningsvis i FamilieForSK-studien ble gjort analyser for å avgjøre hvilke 

enkeltindikatorer som skulle inkluderes i kortskalaen. Dette spørsmålet ble først besluttet 

ekskludert, men senere inkludert grunnet grundigere analyser i etterkant. Spørsmålet ble 

derfor tatt med noe sent, noe som medfører at det foreligger færre svar. 

 

Tabell 2 

Frekvenstabell for foreldres svar, for seg selv og partner, på spørsmål vedrørende vold under konflikt 
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 Mor om seg selv  Mor om far  Far om seg selv  Far om mor 

 

Spørsmål 

 

Ja 

 

Nei 

Ikke 

besvart 

  

Ja 

 

Nei 

Ikke 

besvart 

  

Ja 

 

Nei 

Ikke 

besvart 

  

Ja 

 

Nei 

Ikke 

besvart 

Kaster noe på den 

andre 

36 313 134  31 317 135  16 335 132  55 292 136 

Kaster gjenstander, 

smeller dører, 

ødelegger ting 

124 349 10  166 304 13  133 343 7  169 300 14 

Truer med å skade 

den andre 

6 474 3  21 456 6  7 374 2  19 455 9 

Dytter, slår, 

sparker eller 

holder fast den 

andre 

40 443 0  51 426 6  22 461 0  54 423 6 

 

Variabelen som målte vold, ble laget slik at dersom forelderen selv, eller hans/ hennes 

partner, hadde krysset av for «noen ganger», «ofte» eller «alltid» på minst ett av de to 

spørsmålene, ble forelderen ansett for å ha utøvd vold. På grunn av forholdsvis lav forekomst 

av de høyeste kategoriene («ofte» eller «alltid»), ble det ikke differensiert mellom de tre 

øverste kategoriene. Dette fordi svært lav forekomst av de øverste kategoriene ville ha gitt for 

lav statistisk styrke til å finne sammenhenger med andre variabler.  

Dataene viste at 79 (16 %) av fedrene utøvde vold ifølge seg selv og/eller sin partner, 

mens 400 (84%) ikke utøvde vold ifølge seg selv og/eller sin partner. Fire svar manglet. For 

de 483 mødrene, ble det rapportert om at 107 (22 %) utøvde fysisk vold under konflikt, mot 

375 (78 %) som ikke utøvde vold. Her manglet ett svar.  

 Foreldres oppveksterfaringer med vold 

Forekomst av vold i respondentenes oppvekstfamilie ble kartlagt ved hjelp av fem 

enkeltspørsmål opprinnelig brukt i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).  

Tre av spørsmålene kartla hvorvidt deltakerne hadde vært vitne til vold eller alvorlig 

konflikt mellom foreldrene som liten. To av spørsmålene ble benyttet for å kartlegge om de 

hadde vært utsatt for vold eller andre krenkelser fra foreldrene under oppveksten.  

Ett av spørsmålene som omhandlet å være vitne til vold mellom foreldrene, lød slik 

«Var foreldrene dine fysisk voldelige mot hverandre (slåing, sparking, slåssing eller 

liknende)?», mens ett av spørsmålene som gjaldt vold mot foreldrerespondenten lød slik «Ble 

du slått eller banket opp av en eller begge foreldrene dine i løpet av barndommen?». Svarene 

ble skåret på en 5 punkts-skala fra 0 (aldri) til 4 (alltid). Det ble laget gjennomsnittsskårer for 
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de to skalaene, hvor høy skåre indikerte at forelderen opplevde hyppig vold og aggresjon 

hjemme under oppveksten, enten som vitne eller utsatt. For mors selvrapport var den indre 

konsistensen for skalaen «vitne til vold» ⍺=,70, og ⍺=,80 for skalaen «utsatt for vold». For 

fars selvrapport var den indre konsistensen for skalaen «vitne til vold» ⍺=,80, og ⍺=,70 for 

skalaen «utsatt for vold». 

 Statistiske analyser 

Samtlige analyser ble utført med IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versjon 

25 for Windows 10. Medieringsanalysene ble utført med SPSS-makroen PROCESS (Hayes, 

2013). Signifikans ble vurdert etter et ,05-nivå. 

 Problemstilling 1: Vil vold i oppvekstfamilie predikere 

vold under konflikt i parforhold? 

Oppgavens første problemstilling var å undersøke hvorvidt vold i oppvekstfamilie ville 

predikere senere vold under konflikt. De uavhengige variablene, vitne til vold i 

oppvekstfamilie og utsatt for vold i oppvekstfamilie, var dikotome. Den avhengige variabelen 

var kategorisk, og kunne ta de fire ikke-rangerbare verdiene ingen utøver fysisk vold, bare 

mor utøver fysisk vold, bare far utøver fysisk vold, og begge utøver fysisk vold under 

konflikt. Siden den avhengige variabelen kunne ta mer enn to gjensidig utelukkende 

kategorier, ble det brukt multinomisk logistisk regresjon i analysene. Dette er en 

generalisering av binær logistisk regresjon som gir odds-ratio (OR) for hvert utfall i modellen, 

sammenliknet med et valgt referanseutfall (Field, 2013). Kategorien ingen utøver fysisk vold, 

var referanseutfall i analysene. Hver strategi ble undersøkt hver for seg i en ujustert variant, 

før det ble benyttet en trinnvis seleksjonsprosedyre, kalt trinnvis forover (SPSS: Stepwise), 

for valg av variablene. Her leter programmet etter kombinasjonen av de uavhengige 

variablene med størst forklaringskraft. I hvert trinn av prosedyren vurderes hver uavhengige 

variabel når det kontrolleres for variablene som er tatt med fra tidligere steg. Den variabelen 

med lavest p-verdi inkluderes deretter. Prosedyren slutter når ingen nye variabler er 

signifikante. Trinnvis forover er med dette en fremgangsmåte som søker etter den beste 

kombinasjonen av de uavhengige variablene, selv om det ikke er garantert at den finner 

modellen med størst forklaringskraft. 
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 Problemstilling 2: Hvordan henger konfliktstrategier 

sammen med vold i parforhold?   

Oppgavens andre problemstilling var hvorvidt foreldrenes rapporterte bruk av de ulike 

konfliktstrategiene i konflikt, ville henge sammen med utøvelse av fysisk vold i konflikt. På 

samme måte som ved forrige problemstilling, ble det benyttet multinomisk logistisk 

regresjonsanalyse. De uavhengige variablene i analysene var mors rapporterte bruk av 

konfliktstrategier for henholdsvis seg selv og partner, og tilsvarende for far. Hver strategi ble 

først undersøkt hver for seg i en ujustert modell, før prosedyren trinnvis forover ble benyttet 

for å finne den beste kombinerte modellen.  

 Problemstilling 3: Sammenheng mellom vold i barndom, 

konfliktstrategier og vold i parforhold 

Oppgavens siste problemstilling var å undersøke om sammenhengen mellom det å være vitne 

til eller bli utsatt for fysisk vold i egen oppvekstfamilie, og senere fysisk vold i parforhold var 

mediert av konfliktstrategi, som vist i illustrasjonen under. 

 

Figur 1 

Medieringsmodell: Her er konfliktstrategi en medierende variabel på sammenhengen mellom fysisk 

voldserfaring fra barndom og fysisk vold under konflikt i parforhold  

  

I oppgaven ble det derfor undersøkt om det fortsatt var en direkte sammenheng 

mellom voldserfaring i barndom og vold i parforhold, etter at konfliktstrategier var kontrollert 

for. Videre ble den indirekte (medierte) veien fra vold i barndom via konfliktstrategier til vold 

i parforhold undersøkt. Slike indirekte sammenhenger har gjerne ikke normalfordelte 

utvalgsfordelinger, og en vanlig p-test kan derfor bli feil. Den indirekte veien ble derfor testet 

ved hjelp av bootstrapping. Dette er en ikke-parametrisk metode som genererer en empirisk 

utvalgsfordeling ved å generere en rekke datasett fra det opprinnelige datasettet. Hvert av 

Konfliktstrategi 

Voldserfaring fra barndom Vold i parforhold 
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disse inneholder like mange observasjoner som det opprinnelige datasettet, men en og samme 

observasjon kan trekkes flere ganger. Dermed blir datasettene litt ulike. Den indirekte 

effekten beregnes i hvert av disse datasettene, og man finner en samlet effekt. Når utvalgene 

sorteres etter størrelsen på den indirekte effekten, kan nedre og øvre grense for et 95% 

konfidensintervall settes ved de 2,5 % laveste og 2,5 % høyeste verdiene. I tråd med 

anbefalinger benyttet oppgaven 10 000 bootstrap-trekk (Hayes, 2013). Makrotillegget 

PROCESS i SPSS (Hayes, 2013) ble benyttet. Den indirekte effekten regnes som signifikant 

ved p<,05 dersom intervallet ikke inneholder verdien 0 (Hayes, 2013). 

 Forutsetninger for statistiske analyser 

Relevante forutsetninger for multinomisk regresjon er redegjort for under, i tråd med 

anbefalinger fra Christophersen (2018). Disse vil bli drøftet mer utfyllende i diskusjonsdelen. 

 Modelltilpasning 

Ved multinomisk regresjon forutsettes det at den logistiske kurven gir en riktig beskrivelse av 

sammenhengen som undersøkes. Hvorvidt modellen passer til dataene kan testes gjennom 

koeffisientene Pearsons kjikvadrat-test, som indikerer modelltilpasning. Denne koeffisienten 

bygger på avviket mellom observerte og forventede hyppigheter, og tilsvarer Hosmer-

Lemeshows-test i binomisk regresjon. Signifikante avvik gir en indikasjon på at den 

gjeldende modellen i liten grad passer til datasettet, og dermed bør revurderes. I dette tilfellet 

er resultatet av testen et ikke-signifikant avvik (Kji2=816,169, df=756, p=,064), noe som 

indikerer at modellen er tilfredsstillende.  

 Manglende opplysninger 

En potensiell trussel mot validiteten av analysene er at deltakerne kan la være å svare på 

spørsmål i spørreskjemaet. Little MCAR-test ble derfor gjennomført for å undersøke om det å 

ikke svare hang sammen med utfallsvariabelen, og dermed om det var systematiske eller 

tilfeldig mangler i datasettet (Little, 1988). Resultatet av denne testen var ikke-signifikant, 

noe som styrker antakelsen om at manglende data var usystematisk distribuert i datasettet 

(Kji2= 251,35, df = 251, p =.482).  
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Den viktigste trusselen mot validitet er imidlertid at de personene som ikke ble med i 

studien fra starten av, skiller seg fra dem som ble med. Denne formen for manglende 

opplysninger blir drøftet nærmere i diskusjonsdelen. 

 Ekstremverdier 

Datamaterialet ble undersøkt manuelt for ekstremverdier (uteliggere). Dette er verdier som 

avviker vesentlig fra hovedtendensen til verdiene i datasettet (Field, 2013). Det framkom 

ingen slike verdier.  

I tillegg til dette bør det også undersøkes for ekstremverdier i residualene. SPSS tilbyr 

ingen funksjoner som enkelt kan identifisere slike uteliggere i multinomiske analysemodeller, 

bare for binære modeller. Multivariate uteliggere ble derfor undersøkt ved at voldsvariabelen 

ble omkodet til en dikotom variabel (ja=minst en av partnerne har utøvd vold/ nei = ingen har 

utøvd vold). Logistisk regresjonsanalyse med denne variabelen som utfall viste at ingen 

residualer var større enn tre standardavvik. Dette indikerer at heller ikke denne formen for 

ekstremverdier utgjorde en trussel mot analysene.  

 Multikollinearitet 

Multikollinearitet forekommer dersom to eller flere prediktorvariabler korrelerer høyt i en 

regresjonsmodell. I slike tilfeller vil flere variabler måle samme fenomen, og modellen vil ha 

vansker med å identifisere de uavhengige variablenes individuelle effekter på den avhengige 

variabelen. Dette gjør det vanskelig å beregne riktige estimater, og kan medføre høye 

standardfeil slik at koeffisientene ikke blir signifikante (Christophersen, 2018, s. 122). Ideellt 

bør man ha en samling uavhengige kovariater som er høyt korrelert med responsvariabelen, 

men lite korrelerte med hverandre. For å undersøke grad av multikollinearitet i oppgavens 

modell ble det brukt en Variance of Inflation Factor-test (VIF-test), som måler i hvilken grad 

en uavhengig variabel forklares av de andre uavhengige variablene i modellen. Det foreligger 

ingen eksakt grense for når VIF-verdier kan regnes som høye, men foreslått er at VIF<10 

regnes som akseptabel grad av multikollinearitet (Marquaridt, 1970). I denne oppgaven var 

VIF under 10, noe som indikerer at multikolinearitet ikke vil være til hinder for analysene. 
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 Resultater 

 Preliminære analyser 

 Foreldres voldserfaring fra barndom 

Rapportert forekomst av voldserfaringer fra barndom for mødre og fedre framkommer i 

Tabell 3. Flest deltakere i oppgaven rapporterte å verken ha vært vitne til vold mellom 

foreldre, eller blitt utsatt for vold av foreldre under barndommen. Den rapporterte 

forekomsten var forholdsvis lik mellom kjønnene, med flest rapporterte tilfeller for «sjelden» 

og «noen ganger», og redusert forekomst for kategoriene «ofte» og «alltid». I kontrast til mor 

var det ingen fedre som rapporterte å «alltid» ha vært vitne til vold, eller «alltid» ha blitt utsatt 

for vold av foreldrene i oppveksten. 

Tabell 3 

Frekvenstabell for foreldres svar på spørsmål om hvorvidt de var utsatt for vold eller vitne til vold i barndom (N 

= 483) 

 Vitne til vold mellom foreldre i barndom  Utsatt for vold av foreldre i barndom 

Hyppighet Mor Far  Far Mor 

Aldri 380 (79 %) 380 (79 %)  397 (82 %) 382 (79 %) 

Sjelden 37 (8 %) 42 (9 %)  30 (6 %) 42 (9 %) 

Noen ganger 32 (7 %) 31 (6 %)  24 (5 %) 24 (5 %) 

Ofte 8 (2 %) 3 (1 %)  7 (1 %) 13 (3 %) 

Alltid 4 (1 %) 0 (0 %)  0 (0 %) 4 (1 %) 

Ikke besvart 22 (5 %) 27 (6 %)  25 (5 %) 18 (4 %) 

 Deskriptiv statistikk for konfliktstrategiene 

Som det framgår av tabell 4, var fedre og mødres rapporterte bruk av konfliktstrategier nokså 

like. Den største forskjellen mellom kjønnene var bruk av konfliktstrategien utestenging, hvor 

det ble rapportert en signifikant høyere gjennomsnittsskåre for mødre. Hva gjaldt strategien 

unngåelse, ble det rapportert et signifikant høyere gjennomsnittsnivå for far sammenliknet 

med mor.  

Samarbeid var den strategien som hadde høyest gjennomsnittskåre for begge foreldre. 

Strategien med lavest gjennomsnittsskåre var involvering av barn.  

Denne tabellen sier imidlertid ingenting om hvor samstemte foreldrene var i 

rapportering av konfliktstrategi, noe som blir redegjort for i tabell 7. 

 



   

 

30 

 

Tabell 4 

Beskrivende statistikk av konfliktstrategiene for henholdsvis mødre og fedre 

 Mødre  Fedre 

Konfliktstrategi n M Min Max SD  n M Min Max SD 

Samarbeid 483 2,14 ,33 3,00 ,44  483 2,28 ,00 3,00 ,46 

Unngåelse 483 1,83 ,00 3,00 ,63  483 2,07 ,20 3,00 ,60 

Utestenging 454 1,51 ,00 3,00 ,61  456 1,22 ,00 2,83 ,57 

Involvering av barn 482 0,83 ,00 2,50 ,54  482 0,82 ,00 2,67 ,55 

Verbal aggresjon 483 1,30 ,00 3,00 ,62  483 1,24 ,00 3,00 ,62 

 Bakgrunnsvariabler korrelert med konfliktstrategier 

Tabell 5 og 6 viser korrelasjoner mellom foreldrenes konfliktstrategier og bakgrunnsvariabler. 

Her framkommer det at mors utøvelse av vold hadde en svak positiv sammenheng med å 

jobbe mer/ ha høyere stillingsprosent. Det var ingen signifikante sammenhenger mellom mors 

utøvelse av vold i konflikt, alder, antall barn eller bostatus. For far var ikke vold i konflikt 

signifikant korrelert med noen av de andre bakgrunnsvariablene.  

Øvrige signifikante sammenhenger var mellom mors alder og forekomst av 

involvering av barn i konflikt. Denne sammenhengen var også til stede for fars alder. I begge 

tilfeller var den svakt positiv. Foruten dette var flere barn assosiert med økt forekomst av 

konfliktstrategien involvering av barn, men bare for mor. Videre ble det for begge foreldre 

funnet en svak negativ sammenheng mellom bostatus og involvering av barn. Det vil si at par 

som ikke bor sammen hadde mindre sannsynlighet for å involvere barn i konflikten. 

Den siste signifikante korrelasjonen for mor, var en svak negativ sammenheng mellom 

konfliktstrategien samarbeid og arbeid. Det vil si at lavere stillingsprosent enn 80 % var 

assosiert med mindre bruk av samarbeid som strategi.  

For far ble det funnet en svak positiv korrelasjon mellom alder og bruk av utestenging 

som konfliktstrategi. Utestenging var dessuten svakt positivt korrelert med bostatus, på den 

måten at samboende fedre virket å benytte seg mer av denne strategien.  

Tabell 5 

Mors konfliktstrategier, samt vold, korrelert med bakgrunnsvariabler 

 Mors konfliktstrategier (gjennomsnitt av mors selvrapport og fars partnerrapport) 
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Mors 

bakgrunnsvariabler 

Samarbeid Unngåelse Utestenging Involvering av 

barn 

Verbal 

aggresjon 

Vold 

Alder  -,066 ,081 ,075 ,245** ,020 -,184 

Antall barn  ,040 -,048 -,015 ,107* -,017 ,000 

Bor sammen -,057 -,028 -,008 -,155** -,086 -,028 

Jobber fulltid -,100* -,063 ,082 -,002 ,000 ,141** 

* p <,05, ** p <,01. Bostatus: 0=bor hver for seg; 1=bor sammen. Fulltidsjobb: 1= jobber >80%; 0=jobber ikke >80% 

Tabell 6 

Fars konfliktstrategier, samt vold, korrelert med bakgrunnsvariabler 

 Fars konfliktstrategier (gjennomsnitt av fars selvrapport og mors partnerrapport) 

Fars 

bakgrunnsvariabler 

Samarbeid Unngåelse Utestenging Involvering av 

barn 

Verbal 

aggresjon 

Vold 

Alder -,070 -,019 ,105* ,203** ,030 -,032 

Antall barn ,039 -,077 -,001 ,072 -,010 -,034 

Bor sammen -,135** -,087 ,131** -,149** ,023 ,071 

Jobber fulltid ,060 -,106* -,067 ,032 -,017 ,088 

* p <,05, ** p <,01. Bostatus: 0=bor hver for seg; 1=bor sammen. Fulltidsjobb: 1= jobber >80%; 0=jobber ikke >80% 

 Samsvar mellom rapportert konfliktstrategi 

Tabell 5 viser korrelasjonene mellom mors selvrapport og fars partnerrapport, samt fars 

selvrapport og mors partnerrapport. Her framkommer det at enigheten varierte mellom ,15 

(mors samarbeid) og ,47 (fars involvering av barn). Størrelsen på korrelasjonene viser at de to 

rapportørene er langt fra enige om bruken av de ulike strategiene. Dette understreker 

viktigheten av å innhente informasjon fra begge parter når man studerer parkonflikt, noe som 

ble gjort i denne oppgaven.   

Tabell 7 

Korrelasjoner mellom foreldrenes selv- og partnerrapport for de ulike konfliktstrategiene 

 

Konfliktstrategi 

Samsvar mellom mors og fars 

rapport om mors strategibruk 

 Samsvar mellom mors og fars 

rapport om fars strategibruk 

Samarbeid ,149**  ,245** 

Unngåelse ,444**  ,439** 

Utestenging ,439**  ,426** 

Involvering av barn ,456**  ,474** 

Verbal aggresjon ,445**  ,408** 

* p <,05, ** p <,01 
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 Rapportert forekomst av fysisk vold 

I tabell 6 framkommer rapportert bruk av fysisk vold under konflikt. Hos 75 % av parene ble 

det ikke rapportert om fysisk vold. Vold ble rapportert å forekomme blant 27 % av parene. I 

16 % av forholdene ble det rapportert at bare én av partene utøvde fysisk vold, såkalt ikke-

gjensidig vold. Til sammenlikning var det 13 % forhold i utvalget hvor begge partene utøvde 

fysisk vold under konflikt. Av de forholdene hvor bare én part utøvde fysisk vold under 

konflikt, var det flest par hvor bare mor utøvde fysisk vold (11 %), mens far ble rapportert 

som den eneste utøveren i 5 % av parene. 

Tabell 8 

Krysstabell med foreldrenes rapporterte forekomst av fysisk vold under konflikt 

 Far utøver fysisk vold 

Mor utøver fysisk vold Nei Ja 

Nei 349 (72 %) 23 (5 %) 

Ja 50 (10 %) 56 (12 %) 

 

Det ble også undersøkt hvor samstemte foreldrene var i rapportering av fysisk vold 

under konflikt. Tabell 7 viser at mor rapporterer at hun ikke utøvde vold i 83 % av tilfellene. 

Far er derimot uenig i dette i 7 % av tilfellene (26/396).  

Overordnet viser tabellen at mor rapporterte om vold, både for seg selv og far, i flere 

tilfeller enn det far gjorde. I de tilfellene hvor mor rapporterte at hun utøvde vold, mente far at 

hun ikke utøvde vold i 56 % av tilfellene (45/81). Når mor og far rapporterte ulikt om mors 

vold, var det vanligst at mor mente hun utøvde vold, mens far mente hun ikke gjorde det.  

Tabellen viser videre at i de tilfellene hvor far rapporterte at han ikke utøvde vold, var 

mor uenig og mente at det er forekom vold i 11 % av tilfellene (47/445). I de tilfellene hvor 

far rapporterte at han utøvde vold, var mor uenig og mente at det ikke varvold i 34 % av 

tilfellene (11/32). Tabellen viser at når mor og far rapporterte ulikt om fars vold, var det oftest 

slik at far mente han ikke utøvde vold mens mor mente han gjorde det. 

Tabell 9 

Krysstabell med foreldres selv- og partnerrapport for forekomst av vold 

 Mors rapportering av far  Fars rapportering av mor 

Selvrapport Ikke-vold Vold Total  Ikke-vold Vold Total 

Ikke-vold 398 (84 %) 47 (10 %) 445 (93 %)  370 (78 %) 26 (5 %) 396 (83 %) 

Vold 11 (2 %) 21 (4 %) 32 (7 %)  45 (9 %) 36 (8 %) 81 (17 %) 

Total 409 (86 %) 68 (14 %) 477 (100 %)  415 (87 %) 62 (13 %) 477 (100 %) 
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 Predikerer vold i barndom vold i senere 

parforhold?  

Oppgavens første problemsstilling var å undersøke om fysisk vold i oppvekstfamilien ville 

predikere fysisk vold i eget parforhold som voksen. Fysisk vold i oppvekstfamilie var delt inn 

i det å være vitne til vold mellom foreldre, og det å være utsatt for vold av foreldre.  

 Multinomisk regresjonsanalyse 

Tabell 10 viser resultater fra den multinomisk regresjonsanalysen. Den avhengige variabelen 

var utøvelse av vold i konflikt, og referansekategorien var at ingen av partnerne utøvde vold. 

En OR-verdi over 1 indikerer at den relative oddsen for å befinne seg i en av de tre gruppene 

er større enn for referansegruppen. En verdi lavere enn 1 indikerer derimot at den relative 

sannsynligheten er lavere enn referansegruppen.  

Den ujusterte modellen viser en signifikant sammenheng mellom at mor var utsatt for 

fysisk vold i oppveksten og at bare mor utøvde fysisk vold under konflikt (tabell 10). Odds 

ratioen var 1,67. Det vil med andre ord si at den relative risikoen, sannsynligheten for å være i 

den aktuelle gruppen (her: mor utøver fysisk vold) delt på sannsynligheten for å være i 

referansegruppen (her: ikke fysisk vold), øker med 67 % dersom mor har vært utsatt for fysisk 

vold i barndommen. 

Det var også en signifikant sammenheng mellom at mor hadde vært utsatt for fysisk 

vold i oppveksten og fysisk voldsutøvelse fra begge foreldre under konflikt. Odds ratioen var 

1,46. 

I den trinnvise modellen var disse sammenhengene fortsatt signifikante med omtrent 

uendret styrke. Ingen av de andre sammenhengene var signifikante når de uavhengige 

variablene fra de første trinnene ble kontrollert for. 

Ulike varianter av R2 benyttes for å vurdere hvor godt den trinnvise modellen passer til 

dataene. McFaddens R2 indikerer at loglikelihood-verdien forbedres med 1,7 % ved å 

inkludere forklaringsvariablene, sammenliknet med bare et konstantledd. I tillegg er Cox-

Snells R2 = 0,028 og Nagelkerkes R2 = 0,035. R2-verdiene fra Cox-Snell og Nagelkerke 

regnes ut ved hjelp av likelihood-verdien og kan derfor ikke kvantifisere reduksjonen i 

loglikelihood. 

Pearsons kjikvadrat-test er en goodness-of-fit-test som tilsvarer Hosmer-Lemeshows 

test i binomisk regresjon. Den bygger på avvik mellom observerte og forventede hyppigheter. 

Signifikanstesten var ikke signifikant og indikerte at modellen ikke kunne avvises (0,124).  
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Tabell 10: Resultater fra multinomisk logistisk regresjon for sammenhengen mellom vold i barndom og vold i senere parforhold. Ujustert og stegvis forover. 

Referanse 0 (ikke vold). 

  Ujustert  Stegvis forover 

  Bare mor utøver vold Bare far utøver vold Begge utøver vold  Bare mor utøver vold Bare far utøver vold Begge utøver vold 

  B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p  

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

Mor Vitne 0,039 

(0,20) 

1,14 

(0,70-

1,55) 

0,848 -

0,135 

(0,34) 

0,87 

(0,45-

1,71) 

0,694 0,091 

(0,18) 

1,10 

(0,76-

1,57) 

0,623           

Utsatt 0,512 

(0,16) 

1,67 

(1,22-

2,28) 

<,001 0,084 

(0,31) 

1,09 

(0,59-

2,01) 

0,789 0,363 

(0,17) 

1,44 

(1,04-

1,99) 

0,029  0,544 

(0,16) 

1,72 

(1,25-

2,37) 

<,001 0,102 

(0,32) 

1,11 

(0,60-

2,04) 

0,746 0,378 

(0,17) 

1,46 

(1,04- 

2,05) 

0,029 

Far Vitne 0,184 

(0,24) 

1,20 

(0,76-

1,90) 

0,434 -

0,056 

(0,95) 

0,95 

(0,43-

2,08) 

0,889 0,136 

(0,24) 

1,15 

(0,72-

1,81) 

0,563           

 Utsatt -

0,104 

(0,28) 

0,90 

(0,52-

1,56) 

0,708 0,187 

(0,33) 

1,21 

(0,64-

2,29) 

0,568 0,085 

(0,24) 

1,09 

(0,68-

1,74) 

0,722           
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 Hvordan henger konfliktstrategier sammen med 

utøvelse av fysisk vold? 

Oppgavens andre problemstilling var om konfliktstrategien til mor og far ville henge sammen 

med å bli utsatt for eller selv utøve fysisk vold under konflikt.  

 Korrelasjoner mellom konfliktstrategier og vold 

Tabell 11 viser sammenhengene mellom mor og fars konfliktstrategier, samt fysisk vold. Det 

ble funnet en rekke signifikante korrelasjoner mellom variablene, som varierte mellom svake, 

moderate og sterke.  

Den sterkeste sammenhengen for mor var mellom konfliktstrategiene verbal aggresjon 

og utestenging. Retningen på sammenhengen var positiv. Korrelasjonen mellom verbal 

aggresjon og samarbeid hos mor var også sterk og negativ. Verbal aggresjon hos mor og 

strategien involvering av barn var også sterkt positivt korrelert med hverandre. 

Videre ble det funnet sterk negativ korrelasjon mellom fars verbale aggresjon og 

samarbeid. Det ble også funnet sterk positiv korrelasjon mellom fars utestenging og verbale 

aggresjon. Sistnevnte var dessuten sterkt positivt korrelert med involvering av barn.  

Mange av de samme konfliktstrategiene var sterkt positivt korrelerte med hverandre 

mellom foreldrene. Dette vil si at mors utøvelse av en strategi, samvarierte med fars utøvelse 

av den samme strategien. Dette gjald både for verbal aggresjon og involvering av barn. 

Utøvelse av vold var også sterkt positivt korrelert mellom mor og far. 
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Tabell 11  

Bivariate korrelasjoner mellom konfliktstrategier for mor og far 

Variabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Samarbeid  

(M) 

1 
 

2. Unngåelse  

(M) 

-,006 1 
 

3. 
Utestenging  

(M) 

-,446** -,072 1 
 

4. 

Involvering 

av barn  
(M) 

-,287** -,078 ,445** 1 
 

5. Verbal 

aggresjon  

(M) 

-,428** -,167** ,625** ,526** 1 
 

6. Vold  
(M) 

-,224** -,117** ,275** ,310** ,389** 1 
 

7. Samarbeid  

(F) 

,419** -,039 -,308** -,205** -,242** -,140** 1 
 

8. Unngåelse  

(F) 

-,089 -,272** ,251** ,084 ,244** ,076 -,070 1 
 

9. 

Utestenging 

(F) 

-,286** ,166** ,506** ,323** ,391** ,142** -,413** ,013 1 
 

10. 

Involvering 
av barn  

(F) 

-,195** ,054 ,358** ,705** ,320** ,179** -,271** -,093* ,431

** 

1 
 

11. Verbal 

aggresjon 

(F) 

-,340** ,108* ,409** ,397** ,577** ,260** -,482** -,083 ,607

** 

,520** 1 
 

12. Vold  

(F) 

-,201** -,054 ,246** ,278** ,308** ,522** -,202** ,016 ,229*

* 

,259** ,369*

* 

1 

* p <,05, ** p <,01. 

 Multinomisk regresjonsanalyse 

Bare mor utøver vold (ikke-gjensidig) 

Tabell 12 viser at i de ujusterte analysene hang fire av mors fem strategier sammen med at 

bare mor utøvde fysisk vold under konflikt. Dette var strategiene samarbeid (0,42), 

utestenging (2,49), involvering av barn (2,37) og verbal aggresjon (3,05). En OR-verdi over 1 

indikerer i denne forbindelse at den relative oddsen for å befinne seg i en av de tre gruppene; 

bare mor utøver vold, bare far utøver vold, eller begge utøver vold, er større enn for 
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referansegruppen (ingen utøver vold). En verdi lavere enn 1 indikerer derimot at den relative 

sannsynligheten er lavere enn for referansegruppen. 

Strategien samarbeid hadde negativ sammenheng med utfallsvariabelen. For de andre 

var sammenhengen positiv. 

I den trinnvise analysen var bare sammenhengen med mors verbale aggresjon 

signifikant, med en odds ratio på 1,51. Siden verbal aggresjon var en kontinuerlig variabel, 

må OR tolkes som den relative endringen i relativ risiko ved en enhetsøkning i 

konfliktstrategien, gitt at de andre uavhengige variablene holdes konstant. Altså en 

enhetsøkning i verdien for mors verbale aggresjon fører til en relativ risiko 1,51 ganger 

høyere enn før enhetsøkningen.  

De tre andre variablene var ikke lenger signifikante prediktorer når det ble kontrollert 

for mors verbale aggresjon.  

Ingen av fars strategier var signifikante prediktorvariabler for at bare mor utøvde 

fysisk vold under konflikt. Fars verbale aggresjon var grensesignifikant (p= 0,052, OR 1,67). 

Bare far utøver vold (ikke-gjensidig) 

For de forholdene hvor bare far utøvde fysisk vold under konflikt, ble flere av fars strategier 

funnet å henge sammen med voldsutøvelsen. Dette var samarbeid (0,26), utestenging (3,07), 

involvering av barn (3,83) og verbal aggresjon (5,73). Strategien samarbeid hadde negativ 

effekt på utfallsvariabelen, mens effekten var positiv for de resterende variablene.  

Hva gjaldt mors strategier, var utestenging (2,40) signifikant assosiert med fars vold i 

de ujusterte analysene. Sammenhengen var positiv. 

I den trinnvise analysen var bare fars verbale aggresjon en signifikant prediktor, med 

en odds ratio på 6,59. Det vil si at oddsen for at bare far utøver vold, i forhold til at ingen 

utøvde vold, økte med 559 % ved en enhetsøkning i fars verbale aggresjon.  

I den trinnvise analysen var bare fars verbale aggresjon en signifikant prediktor, med 

en odds ratio på 6,59. Det vil si at den relative risikoen for at bare far utøver vold øker med en 

faktor på 6,59 ved en enhetsøkning i fars verbale aggresjon. 

De tre andre variablene var ikke lenger signifikante prediktorer når det ble kontrollert 

for fars verbale aggresjon.  
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Tabell 12 

Tabell 12: Resultater fra multinomisk logistisk regresjon for sammenhengen mellom konfliktstrategier og vold i parforhold. Ujustert og stegvis forover. 

Referanse 0 (ikke vold). * p <,05, ** p <,001.

  Ujustert Stegvis forover 

  Bare mor utøver vold Bare far utøver vold Begge utøver vold Bare mor utøver vold Bare far utøver vold Begge utøver vold 

Forelder 
Konflikt-

strategi 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

B 

(SD) 

OR 

(KI) 
p 

Mor 

 

 

 

 

Samarbeid 
-

0,913 

(0,35) 

0,40 

(0,20-

0,79) 

0,009 
-821 

(0,49) 

0,44 

(0,17-

1,15) 

 

0,094 

-

1,586 

(0,34) 

0,21 

(0,11-

0,40) 

<,001 

         

Unngåelse -

0,380 

(0,24) 

0,68 

(0,43-

1,09) 

0,110 
0,171 

(0,35) 

1,19 

(0,60-

2,36) 

0,624 

-

0,466 

(0,23) 

0,63 

(0,40-

0,98) 

0,040 

         

Utestenging 
0,911 

(0,27) 

2,49 

(1,47-

4,22) 

<,001 
0,876 

(0,39) 

2,40 

(1,12-

5,17) 

0,025 
1,479 

(0,28) 

4,39 

(2,56-

7,54) 

<,001 

         

Involvering 

av barn 
0,862 

(0,29) 

2,37 

(1,34-

4,20) 

0,003 
0,592 

(0,42) 

1,81 

(0,80-

4,09) 

0,154 
1,932 

(0,29) 

6,91 

(3,89-

12,28) 

<,001 
0,414 

(0,34) 

1,51 

(0,78-

2,95) 

0,224 
0,205 

(0,51) 

1,228 

(0,46- 

3,31) 

0,686 
0,955 

(0,34) 

2,60 

(1,33-

5,09) 

0,005 

Verbal 

aggresjon 
1,113 

(0,27) 

3,05 

(1,77-

5,24) 

<,001 
0,336 

(0,38) 

1,40 

(0,67-

2,94) 

0,375 
2,418 

(0,32) 

11,23 

(5,99-

21,06) 

<,001 
1,000 

(0,33) 

2,72 

(1,42-

5,22) 

<,05 

-

0,625 

(0,55) 

0,533 

(0,18-

1,56) 

0,252 
1,701 

(0,37) 

5,48 

(2,65-

11,33) 

<,001 

Far 

 

 

 

 

Samarbeid -

0,510 

(0,33) 

0,60 

(0,31-

1,15) 

0,123 

-

1,329 

(0,43) 

0,26 

(0,11-

0,62) 

0,002 

-

1,137 

(0,30) 

0,32 

(0,18-

0,58) 

<,001 

         

Unngåelse 
0,221 

(0,26) 

1,25 

(0,75-

2,08) 

0,395 

-

0,394 

(0,34) 

0,67 

(0,34-

1,32) 

0,249 
0,320 

(0,25) 

1,38 

(0,84-

2,26) 

0,204 

         

Utestenging 
0,149 

(0,27) 

1,16 

(0,59-

0,08) 

0,585 
1,122 

(0,40) 

3,07 

(1,40-

6,73) 

0,005 
1,089 

(0,26) 

2,97 

(1,78-

4,97) 

<,001 

         

Involvering 

av barn 
0,486 

(0,28) 

1,63 

(0,68-

1,99) 

0,083 
1,343 

(0,38) 

3,83 

(1,83-

8,02) 

<,001 
1,283 

(0,26) 

3,61 

(2,16-

6,04) 

<,001 

         

Verbal 

aggresjon 
0,515 

(0,27) 

1,67 

(0,99-

2,82) 

0,052 
1,745 

(0,40) 

5,73 

(2,60-

12,66) 

<,001 
2,066 

(0,30) 

7,90 

(4,40-

14,19) 

<,001 

-

0,160 

(0,33) 

0,85 

(0,44-

1,64) 

0,631 1,886 

(0,46) 

6,59 

(2,69-

16,16) 

<,001 1,433 

(0,35) 

4,19 

(2,09-

8,39) 

<,001 
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Gjensidig vold 

I de forholdene hvor både mor og far utøvde fysisk vold under konflikt, var samtlige av mors 

strategier signifikante prediktorvariabler. For strategien samarbeid var odds ratio 0,21, for 

unngåelse 0,63, for utestenging 4,39, for involvering av barn 6,91 og for verbal aggresjon 

11,23. Strategien samarbeid hadde negativ effekt på utfallsvariabelen, men for de resterende 

strategiene var effekten positiv. 

Av fars konfliktstrategier var alle strategier utenom unngåelse signifikante 

prediktorvariabler for at begge utøvde fysisk vold under konflikt. For strategien samarbeid var 

odds ratio 0,32, for utestenging 2,97, for involvering av barn 3,61 og for verbal aggresjon 

7,90. Strategien samarbeid hadde negativ effekt på utfallsvariabelen, men for de resterende 

strategiene var effekten positiv. 

I den trinnsvise analysen var strategiene mors involvering av barn og mors verbale 

aggresjon signifikante prediktorer for at begge foreldre utøvde fysisk vold under konflikt. 

Odds ratioen var 2,60 for involvering av barn, noe som tilsa at den relative risikoen for å være 

i et forhold med gjensidig vold, og ikke i et forhold uten vold, øker med en faktor på 2,60 ved 

en enhetsøkning i konfliktstrategien. 

 For mors verbale aggresjon var odds ratioen 5,48. 

Ifølge resultatene fra den trinnvise analysen var fars verbale aggresjon en signifikant 

prediktor, med en odds ratio på 4,19. De andre signifikante variablene fra den ujusterte 

analysen, var ikke lenger signifikante når det ble kontrollert for de mest signifikante 

prediktorene ifølge den stegvise regresjonen.  

McFaddens R2 indikerte at loglikelihood-verdien ble forbedret med 16 % ved å 

inkludere forklaringsvariablene, sammenliknet med bare ett konstantledd. I tillegg var Cox-

Snells R2 = 0,249 og Nagelkerkes R2= 0,301. Pearsons kjikvadrat-test var ikke signifikant og 

indikerer og modellen ikke kunne avvises (0,918). 

 Medierer konfliktstrategier sammenhengen 

mellom vold i barndom og vold i parkonflikt? 

Oppgavens tredje problemstilling var om konfliktstrategi ville mediere sammenhengen 

mellom fysisk vold i barndom og utøvelse av fysisk vold under konflikt i parforhold. Da de 

multinomiske analysene tilhørende oppgavens første problemstilling bare viste signifikant 
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sammenheng mellom mors erfaring med å bli utsatt for fysisk vold i oppveksten, og senere 

utøvelse av fysisk vold under konflikt, ble mediering kun undersøkt for mor. 

Verbal aggresjon var signifikant for mor både ujustert og trinnvis i den multinomiske 

analysen. Strategien var dessuten signifikant både for forholdene hvor kun mor utøvde fysisk 

vold under konflikt, og i de forholdene hvor begge utøvde fysisk vold under konflikt. Verbal 

aggresjon syntes dermed som den variabelen som var sterkest forbundet med fysisk vold i 

barndom og fysisk vold i parforhold. Den ble derfor brukt som medieringsvariabel for 

forholdet mellom fysisk vold i barndom og fysisk vold i parforhold. Sistnevnte variabel ble 

her slått sammen, slik at det ikke ble skilt mellom gjensidig og ikke-gjensidig vold fra mor.  

Resultatene fra medieringsanalysen viste at det var en direkte sammenheng mellom å 

være utsatt for fysisk vold i barndom og å utøve vold, som ikke gikk via mediatorvariabelen. 

Den indirekte effekten av verbal aggresjon ble imidlertid også funnet signifikant forskjellig 

fra null, med b = 0,134 og OR 1,14. 95 %-konfidensintervallet for b var [0,027, 0,269], og 

inneholdt altså ikke null. Dette representerte en moderat effekt.  

 

 

Figur 2 

Modell av standardiserte regresjonskoeffisienter for forholdet mellom det å være utsatt for fysisk vold i barndom 

og utøvelse av fysisk vold i parforhold, mediert av konfliktstrategien verbal aggresjon for mor. 

Verbal 

aggresjon 

mor 

Utsatt for vold i 

barndom (M) 
Vold i parforhold (M) 

b=0,079 (OR 1,08), SD=0,038, p=0,036 b= 1,688 (OR 5,41),  SD=0,23,  p = <.001 

Direkte effekt: b= 0,399 (OR 1,491),  SD=0,14, p=0,003 

Indirekte effekt: b= 0,134, 95 % KI [0,027, 0,269], OR 1,14 
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 Diskusjon 

Overordnet har denne oppgaven undersøkt hvordan vold i barndommen henger sammen med 

fysisk vold i parforhold. I tråd med oppgavens antakelser ble det funnet at mor hadde større 

sannsynlighet for å utøve vold under konflikt dersom hun rapporterte å ha vært utsatt for 

fysisk vold i barndommen. Dette gjaldt både for de forholdene hvor mor var eneste utøver av 

vold, og der begge parter utøvde vold under konflikt. Denne sammenhengen var ikke 

signifikant for far, og understreker betydningen av å differensiere mellom menn og kvinner i 

studier av intergenerasjonell overføring av vold. 

Hvilket bilde tegnes av disse parforholdene tegnes når man ser på sammenhengene 

mellom konfliktstrategier og vold i parforholdet? 

Ifølge oppgavens resultater var det en rekke signifikante sammenhenger mellom 

konfliktstrategier og vold i de ujusterte analysene. Som antatt var destruktive konfliktstiler 

positivt forbundet med vold, mens sammenhengen mellom samarbeid og vold var negativ. De 

tre strategiene som var signifikante prediktorer for vold i de trinnvise analysene, var mors 

verbale aggresjon og involvering av barn, samt fars verbale aggresjon. Disse funnene vil bli 

ytterligere nyansert i lys av sosial læringsteori og utviklingsteori. Det vil også bli diskutert 

hvorvidt bildet er det samme eller ulikt ved gjensidig og ikke gjensidig utøvelse av vold. 

 Resultatene fra medieringsanalysen viste videre at det ble funnet en signifikant 

medieringseffekt av konfliktstrategien verbal aggresjon. Dette kan tyde på at den destruktive 

konfliktstrategien verbal aggresjon kan være én av flere mulige underliggende mekanismer 

som kan forklare sammenhengen mellom vold i barndom og vold i senere parforhold. Det ble 

i tillegg funnet en direkte effekt, som tyder på at det også er en sammenheng mellom vold i 

barndom og senere vold i parforhold som ikke medieres av konfliktstrategier.  

Foruten en ytterligere diskusjon av disse hovedfunnene, vil det også bli redegjort for 

relevante funn fra de preliminære analysene. Videre vil det bli drøftet hvordan kunnskap fra 

oppgaven kan anvendes, hvilke begrensinger som foreligger, samt oppgavens styrker. Det vil 

også bli lagt fram anbefalinger for videre forskning. 

 Forekomst av fysisk vold 

Det framkom stor uenighet i partenes rapportering av vold. Dette er i tråd med studier som 

finner lav til moderat enighet når det gjelder rapportert forekomst av fysisk vold i parforhold, 

både i kliniske og ikke-kliniske utvalg (Jouriles & O'Leary, 1985; Schafer, Caetano, & Clark, 
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2002; Szinovacz & Egley, 1995). En tendens var dessuten at mødrene rapporterte høyere 

forekomst av voldsutøvelse under konflikt, både for seg selv og partner. 

En annen tendens var at en del fedre ikke rapporterte å ha utøvd vold, mens mødrene 

var uenige. Dette kan tyde på at fedrene underrapporterer sin voldsatferd, og stemmer overens 

med studier som hevder at den lave samstemtheten i voldsrapportering skyldes 

underrapportering fordi utøvelse av vold regnes som lite sosialt ønskelig (Sugarman & 

Hotaling, 1997; Szinovacz & Egley, 1995). Tidligere studier har også funnet at denne 

tendensen forekommer oftest hos far.  

En mulig grunn til at mødre rapporterer høyere forekomst av vold fra far, kan være at 

kvinner i større grad enn menn oppfatter et slag som fysisk vold på grunn av mennenes 

fysiske overlegenhet. I tråd med dette har tidligere studier funnet at mødre gjennomgående 

betrakter konfliktsaker med større alvor enn fedre, og at de oftere rapporterer om fysisk vold 

og overgrep i parforholdet enn det fedre gjør (Ottosen, Dahl, & Boserup, 2017). 

 Utøvelse av fysisk vold 

Gjensidighetsdimensjonen ble også undersøkt blant par hvor det ble utøvd vold. Resultatene 

viste at det forekom flest par hvor begge partene utøvde vold, dernest noen færre par hvor 

bare mor utøvde vold, og færrest par hvor bare far utøvde vold. Dette sammenfaller med 

eksisterende forskning som viser at gjensidig vold er det vanligste formen for vold mellom 

par sammenliknet med vold utøvd bare av mor eller bare av far (Leonard, Winters, Kearns-

Bodkin, Homish, & Kubiak, 2014). I tråd med dette viste også korrelasjonsanalysene at 

utøvelse av vold var sterkt positivt korrelert mellom mor og far. Dette tyder på at en partners 

utøvelse av fysisk vold samvarierer med den andre partneres utøvelse av samme atferd. 

Når det gjelder den ikke-gjensidige volden, finner en rekke studier at kvinner og menn 

generelt utviser like mye aggresjon i parforhold dersom man legger situasjonell vold til grunn 

(Archer, 2000; Hines & Malley-Morrison, 2001; Straus & Gelles, 1990). Andre finner 

imidlertid at flere kvinner enn menn utviser ikke-gjensidig fysisk vold i slike studier (Hines & 

Saudino, 2002; Morse, 1995), noe denne oppgavens resultater sammenfaller med.  

Flere forskere finner også at det vanligste er gjensidig vold, deretter følger den ikke-

gjensidige volden utøvd av kvinnen (Capaldi, Kim, & Shortt, 2007; Whitaker et al., 2007; 

Williams & Frieze, 2005). Stets og Straus (1989) undersøkte for eksempel data fra en stor 

nasjonal undersøkelse og fant at par rapporterte om gjensidig fysisk vold i 49% av tilfellene, 

ikke-gjensidig vold av mann i 23%, og ikke-gjensidig vold av kvinne i 28% av tilfellene. 
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Tilsvarende fordeling finner man også etter at det er kontrollert for voldens alvorlighetsgrad 

(Williams & Frieze, 2005).  

En medvirkende årsak til det var større forekomst av ikke-gjensidig vold fra mødre, kan 

henge sammen med at det å ty til fysisk maktbruk i parforhold er en form for konfliktatferd 

som forekommer hyppigere hos par som søker samtalehjelp, eller som møter til mekling ved 

familievernkontor i forbindelse med samlivsbrudd. I oppgavens utvalg kan det dermed være 

at konfliktnivået er høyere fordi parforholdet enten står i fare for, eller er i ferd med, å ta slutt. 

Det er mulig at denne dimensjonen er med på å aktivere mønsteret som på engelsk blir kalt 

«demand/ withdraw», hvor kvinnen har lært å søke tilhørighet og kontakt, mens mannen har 

lært å søke uavhengighet og tilbaketrekning. I forlengelse av dette kan det tenkes at kvinner i 

større grad utviser vold i dette utvalget enn det menn gjør, fordi de frykter å bli alene. En slik 

antakelse ville sannsynligvis medføre at fars unngåelse var positivt korrelert med mors 

voldsutøvelse, noe som stemte i korrelasjonsanalysene. Sammenhengen var imidlertid ikke 

signifikant i regresjonsanalysene, selv om retningen var positiv.  

 Bostatus og fysisk vold 

Et siste funn verdt å nevne fra de innledende analysene, var at det ikke ble observert noe 

forskjell mellom foreldrenes bostatus når det gjaldt utøvelse av vold. Det kunne vært naturlig 

å anta at voldsforekomsten varierte mellom de foreldrene som bodde sammen, de som var i 

ferd med å gå fra hverandre, og de som allerede bodde hver for seg. Det ble imidlertid ikke 

funnet støtte for en slik sammenheng i korrelasjonsanalysene. Likevel kan det tenkes at 

sammenhengen mellom vold i barndom og vold som voksen kan være ulik for de to gruppene. 

Videre kunne det vært interessant å undersøke hvorvidt det forelå forskjell mellom de parene 

som frivillig oppsøkte terapi sammenliknet med de som var til obligatorisk mekling. Forskere 

har i lys av dette påpekt at de som oppsøker frivillig parterapi skiller seg fra par som er til 

tvungen behandling (Browning & Dutton, 1986; Vivian & Langhinrichsen-Rohling, 1994). 

Dette falt imidlertid utenfor oppgavens omfang. 

 Sammenhengen mellom vold i oppvekst og vold 

i parforhold 

Resultatene fra de multinomiske regresjonsanalysene i tabell 10 støttet antakelsen om at 

eksponering for vold i barndomsfamilie predikerte voldsutøvelse i senere parforhold. Dette 
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sammenfaller med rekken av studier som finner at sannsynlighet øker for voldsutøvelse 

dersom man selv har vært utsatt for vold av sine foreldre (Egeland et al., 1988; Kim, 2009; 

Widom, 1989). 

Sammenhengen mellom fysisk vold i barndom og voldsutøvelse i eget parforhold var 

signifikant for mødre som rapporterte å ha vært utsatt for vold i barndommen, og gjaldt både i 

forhold hvor mor var eneste utøver av vold og i forhold der begge utøvde vold. Det var med 

andre ord større sannsynlighet for at en kvinne som hadde blitt utsatt for vold i oppveksten 

ville ende opp i et forhold hvor bare kvinnen utøvde fysisk vold, eller begge utøvde vold, 

sammenliknet med en kvinne som ikke hadde opplevd dette. Et tilsvarende resultat ble 

rapportert av Sigelman, Berry, og Wiles (1984), som fant at sammenhengen mellom å bli 

utsatt for vold som barn, og senere utøvelse av fysisk vold, var signifikant for kvinner.  

Med utgangspunkt i tilknytningsteori kan resultatet forstås som at barn utsatt for vold 

av sine foreldre, mister sin trygge base og tilknytning til omsorgspersoner, noe som nedfeller 

seg i senere mønstre i nære relasjoner. Dette kan blant annet komme til syne ved at man 

inngår i forhold hvor det forekommer vold (Babcock et al., 2000; Higginbotham et al., 2007; 

Kuijpers et al., 2012; Robboy & Anderson, 2011; Sonkin & Dutton, 2003), og at en selv 

uttrykker mer fiendtlighet i forhold sammenliknet med dem som har en trygg tilknytningsstil 

(Morrison, Goodlin-Jones, & Urquiza, 1997). 

Oppgavens resultat skiller seg imidlertid fra rådende forskningslitteratur som finner at 

kvinner utsatt for fysisk vold i oppvekstfamilien, har økt risiko for å bli offer for ikke-

gjensidig vold i voksen alder (Itzin, 2000; Simons, Johnson, Beaman, & Conger, 1993; Stith 

et al., 2000). Funnet står også i kontrast til den lenge utbredte antakelsen om at kvinners vold 

primært handler om selvforsvar (Rakovec-Felser, 2014), en slutning som har møtt kritikk fra 

flere hold (Straus et al., 1980; Vivian & Langhinrichsen-Rohling, 1994).  

Videre indikerer oppgavens resultater at det er forskjell i konsekvenser av å bli utsatt 

for vold og være vitne til vold mellom foreldre. Funnet underbygger dermed betydningen av å 

skille mellom de to formene for voldseksponering i oppvekstfamilien (Adams, 2006; Mihalic 

& Elliott, 1997; Sternberg et al., 2006; Wood & Sommers, 2011). 

At sammenhengen ble funnet for signifikant for mødre som rapporterte å ha blitt utsatt 

for vold i barndom, og ikke for mødre som hadde vært vitne til vold i barndom, er et funn 

delvis i strid med sosial læringsteori. Ifølge teorien ville man nemlig ventet en større effekt av 

å være vitne til vold framfor å bli utsatt for vold. Dette er i tråd med studier som finner at 

volden i større grad overføres gjennom observasjonslæring framfor direkte erfaring (Carr & 
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VanDeusen, 2002; Jankowski, Leitenberg, Henning, & Coffey, 1999; Sugarman & Hotaling, 

1997). Oppgavens resultat kan dermed tolkes dithen at modell-læringen skjer gjennom direkte 

eksponering for vold, ikke ved å observere vold mellom foreldre (Kalmuss, 1984). Gjennom å 

bli utsatt for vold og aggressiv atferd av sin mor eller far, har mødre lært at fysisk vold er en 

legitim strategi å anvende i intime relasjoner, og/ eller som et middel til konfliktløsning 

(Ehrensaft et al., 2003; Kantor & Jasinski, 1998). Slik kan det tenkes at mors toleranse og 

aksept for vold øker, og ytterligere forsterkes som en mestringsstrategi ved stress eller 

konflikt gjennom ungdom- og voksenlivet (Bandura, 1973; Mihalic & Elliott, 1997). I lys av 

elementer fra tilknytningsteori kan funnet kanskje forstås som at mødre utsatt for direkte vold 

av sine foreldre, har utviklet en utrygg tilknytningsstil som kan bidra til å forklare senere 

utøvelse av vold i parforhold. Enkelte studier har i forlengelse av dette funnet at individer som 

har erfart vold direkte som barn har større sannsynlighet for å rettferdiggjøre bruk av vold mot 

partner og selv utøve vold mot partner sammenliknet med individer som ikke har denne 

erfaringen (Dube et al., 2002; McCloskey, 2011; Wallace & Carter, 2002). 

Et overraskende nullfunn var at sammenhengen mellom vold i barndom og vold i 

senere parforhold ikke ble funnet signifikant for far, noe som står i kontrast til resultatene fra 

en rekke studier (Barnett et al., 2005; Heyman & Slep, 2002; Kalmuss, 1984; Smith‐Marek et 

al., 2015; Stith et al., 2000). Utfra sosial læringsteori ville man anta at forsterkning av 

voldelig atferd burde være likt for både kvinner og menn (Langhinrichsen-Rohling et al., 

1995). En svakhet ved dataene er imidlertid at det ikke blir kartlagt hvem det er som har utøvd 

vold i respondentens oppvekstfamilie. Med støtte i sosial læringsteori kan det tenkes at 

forbindelsen kan forklares med at jenter lærer av sine mødre, og gutter av sine fedre. Flere har 

tatt til orde for en slik kjønnsspesifikk modell for intergenerasjonell overføring av vold 

(Carroll, 1977). Et annet aspekt ved oppgavens datasett er at det tas utgangspunkt i et 

strategisk, men like fullt ikke-klinisk utvalg. Overføring av vold mellom generasjoner er i 

forlengelse av dette funnet noe lavere i studier som nettopp tar utgangspunkt i ikke-kliniske 

utvalg fordi volden trolig er av mindre alvorlighetsgrad her sammenliknet med kliniske utvalg 

(Margolin, 1988; Stith et al., 2000). 

En supplerende forklaring for hvorfor sammenhengen ikke ble funnet signifikant for 

far, kan være at oppgaven skiller mellom å være vitne og utsatt for vold i barndommen. Dette 

kan kamuflere en såkalt dobbel eksponeringseffekt, som tilsier at fedre som har erfaring med 

begge formene for voldseksponering i barndommen, opplever en forverret effekt 

sammenlignet med de som bare opplever en av formene (Herrenkohl et al., 2008; Hughes, 
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Parkinson, & Vargo, 1989; Moylan et al., 2010). Som tidligere nevnt er det en rekke studier 

som viser hvor vanlig det er å bli eksponert for vold på begge disse måtene (Edleson, 2001; 

Mossige & Stefansen, 2007; Osofsky, 2003; Tajima, 2004; Whitfield et al., 2003).  

Videre kan målefeil av både systematisk og usystematisk art ha bidratt til at 

sammenhengen ikke ble funnet signifikant for far. Det kan tenkes at menn og kvinner har ulik 

oppfatning om hva vold i barndom er, i tråd med diskusjonen av de preliminære analysene 

hvor både under- og overrapportering kunne være potensielle feilkilder. Andre mulige 

målefeil som kan ha påvirket resultatene, kan være fedres holdninger og rettferdiggjøring av 

vold og/ eller utfordringer med hukommelse ved retrospektiv selvrapportering (Newbury et 

al., 2018).  

Overordnet føyer disse resultatene seg inn i rekken av studier som finner at kjønn er av 

avgjørende betydning for forholdet mellom opplevd vold i barndom og senere vold i 

parforhold, og som oppfordrer framtidig forskning til å anlegge et kjønnssensitivt perspektiv 

(Langhinrichsen-Rohling et al., 1995; Mihalic & Elliott, 1997).  

 Hvordan henger konfliktstrategier sammen med 

fysisk vold 

Som antatt var det en positiv sammenheng mellom destruktive konfliktstiler og forekomst 

vold, mens sammenhengen mellom den konstruktive konfliktstrategien samarbeid og utøvelse 

av vold var negativ. Dette var i tråd med resultatene fra Kerigs originalutvalg, hvor det ble 

funnet en sterk positiv sammenheng mellom fysisk vold og de andre destruktive strategiene, 

samt negative sammenhenger mellom konstruktive strategier og fysisk vold (1996).  

Mange av de signifikante sammenhengene forsvant imidlertid i de trinnvise analysene, 

da konfliktstrategiene ble kontrollert for hverandre. De gjenstående signifikante variablene 

var de destruktive strategiene verbal aggresjon og mors involvering av barn. For de 

forholdene hvor bare mor utøvde vold, ble mors verbale aggresjon funnet signifikant, mens 

for de forholdene bare far utøvde vold, ble fars verbale aggresjon funnet signifikant. For de 

forholdene hvor begge parter utøvde vold, ble mors verbale aggresjon, fars verbale aggresjon 

og mors involvering av barn funnet signifikant. Overordnet framstod dermed verbal aggresjon 

som den viktigste prediktoren for utøvelse av vold.  

 Ikke-gjensidig vold 
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At verbal aggresjon ble funnet å henge sammen med partenes egen utøvelse av vold er et 

resultat som sammenfaller med eksisterende forskning. For eksempel fant Schumacher og 

Leonard (2005) i en longitudinell studie at partenes verbale aggresjon predikerte egen fysisk 

voldsutøvelse. Tilsvarende funn har også blitt gjort av White, Merrill, og Koss (2001). 

Disse funnene stemmer dessuten overens med forskningen som undersøker hvordan 

verbal aggresjon og fysisk vold kan henge sammen. Enkelte har hevdet at verbal aggresjon er 

et alternativ til fysisk vold, fordi personen får utløp for aggresjonen sin verbalt (Berkowitz, 

1962). Ifølge denne antakelsen burde resultatet være et negativt forhold mellom verbal 

aggresjon og fysisk vold, noe som ikke er tilfellet i denne oppgaven. Dette er også i tråd med 

en rekke andre studier som heller ikke finner støtte for hypotesen. Flere finner tvert imot at 

det å uttrykke aggresjon verbalt øker sjansen for å utøve fysisk vold (Murphy & O'Leary, 

1989; Steinmetz & Straus, 1974). Resultatene fra oppgaven tyder derfor på at verbal 

aggresjon ikke er en erstatning for fysisk aggresjon, men i stedet må ses som en del av et 

destruktivt samspillsmønster som foreldrene inngår i under konflikt.  

Oppgavens resultater viser videre at det bare er egen bruk av verbal aggresjon som 

henger sammen med egen vold i forholdene kjennetegnet av ikke-gjensidig vold. Dette kan 

tyde på at makt og aggresjon er mer skjevt fordelt i disse forholdene enn der det forekommer 

gjensidig vold. Johnson (1995) har som nevnt hevdet at ikke-gjensidig vold er av en vesentlig 

annen karakter enn gjensidig vold, og at denne formen gjerne er knyttet til ulike former for 

kontrollerende atferd hos voldsutøveren. Mønsteret er særlig beskrevet i undersøkelser som 

gjør bruk av strategiske utvalg, det vil si utvalg trukket blant personer som har oppsøkt ulike 

hjelpeinstanser som yter bistand til personer påført partnervold (Johnson & Leone, 2005), som 

for eksempel familievernkontor. Dette samsvarer med oppgavens resultater som totalt finner 

at det er flere forhold hvor det utøves ikke-gjensidig vold, enn par hvor begge utøver fysisk 

vold under konflikt.  

 Gjensidig vold 

Resultatene fra oppgaven viste videre at verbal aggresjon hang sammen med fysisk vold i 

forhold karakterisert av gjensidig voldsbruk. Dette er konsistent med eksisterende forskning 

som finner at verbal aggresjon utøvd av begge parter er viktige forløpere til gjensidig fysisk 

vold i forholdet (Katz, Carino, & Hilton, 2002; Schumacher & Leonard, 2005; Stets & Straus, 

1989). I tråd med dette fant Murphy og O'Leary (1989) i en longitudinell studie at både det å 

utsette partneren for verbal aggresjon, og selv bli utsatt for dette, var signifikante prediktorer 
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for utøvelsen av fysisk vold. Sabourin, Infante, og Rudd (1993) fant at konfliktfylte og 

voldelige par oftere inngikk i mønstre kjennetegnet av gjensidig verbal aggresjon enn det 

andre par gjorde. Også observasjonsstudier har funnet at fysisk voldelige par kan 

karakteriseres av mønstre med gjensidig negativitet og destruktiv verbal eskalering (Burman, 

Margolin, & John, 1993; Vivian & O'Leary, 1987)  

I tråd med dette viste også de innledende analysene at det var sterke positive 

korrelasjoner mellom de destruktive konfliktstrategiene. Det ble dessuten funnet en 

signifikant sammenheng mellom mors bruk av konfliktstrategien involvering av barn og 

gjensidig fysisk vold. Med utgangspunkt i dette kan det tenkes at foreldre i mindre grad klarer 

å skjerme barna når verbal aggresjon og fysisk vold utøves av begge parter under konflikt, 

fordi ingen av partene framstår klartenkte nok til å beskytte barnet. Dette er i tråd med 

forskning som finner at par med høye nivåer av konflikt kan ha vansker med å sette til side 

uenigheten på tross av barns tilstedeværelse (Erel & Burman, 1995; Fauber, Forehand, 

Thomas, & Wierson, 1990; Kerig, 1996) 

Korrelasjonsanalysene kan videre indikere at én parts utøvelse av en konfliktstrategi, 

kan medføre samvariasjon i den tilsvarende strategien hos den andre. Dette kan tyde på at når 

én part utøver verbal aggresjon i dette utvalget, gjør den andre parten det samme, og at det 

dermed er snakk om en gjensidigshetseffekt. Forskere har i lys av dette vist hvordan vold 

forekommer hos de som mangler konstruktive konfliktstrategier, og som til slutt tyr til vold 

etter mislykkede forsøk på å anvende andre destruktive strategier i forsøk på å løse konflikten. 

Dette kan være unngåelse, verbal aggresjon, og annen atferd. Margolin (1988) fant i 

forlengelse av dette at voldelige menn kunne skilles fra ikke-voldelige menn ved at de brukte 

en rekke destruktive strategier under konflikt, mens Lloyd (1990) fant at voldelige par hadde 

større sannsynlighet for å bruke verbal aggresjon, tilbaketrekning, unngåelse. Bruken av 

destruktive konfliktstrategier under konflikt er støttet av Gottman og Krokoff (1989).  

En slik effekt og eskalering av konflikt kan forstås ved å betrakte verbal aggresjon og 

fysisk vold som to ulike fenomen med hver sine underliggende årsaker, men som virker 

sammen i en prosess (Stets, 1990). Det første steget i prosessen er verbal aggresjon, som siden 

utvikler seg til det andre steget; fysisk vold. Dette tilsier at gitte faktorer må være til stede 

som påvirker fysisk vold, men ikke verbal aggresjon. Slik utgjør verbal aggresjon en 

nødvendig forløper for fysisk vold, uten å være tilstrekkelig alene. Dermed vil ikke alltid 

verbal aggresjon lede til fysisk vold. Flere finner støtte for denne forklaringen, blant annet 

Horwitz, Santiago, Pearson, og LaRussa-Trott (2009). I sin kvalitative studie av par som fikk 
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terapi i forbindelse med vold, fant de en eskalering av konflikter fra stadier med negative 

beskyldninger og økt spenning, til sekvensen der en eller begge benytter vold. En slik 

gjensidige eskalering kan medføre at høykonfliktpar raskt beveger seg fra en normal tone til 

mønstre med økende fiendtlighet og vold (Sillars, Canary, & Tafoya, 2004). I lys av Johnsons 

(2010) typologi kan denne formen for partnervold forstås som situasjonell, hvor to parter med 

destruktive konfliktstrategier inngår. Johnson beskriver hvordan disse konfliktene blir 

voldelige, uten at den initieres av en primær partner, og uten at vold anses som en sentral del 

av forholdet. Denne formen for vold utøves like ofte av kvinner som av menn, og beskrives av 

Johnson som «vanligvis kjønnssymmetrisk». Høyt konfliktnivå vil ofte være det eneste 

fellestrekket som går igjen hos disse parene (Johnson, 2010). 

 Samarbeid henger ikke sammen med vold 

Innledningsvis ble det antatt at den konstruktive konfliktstrategien samarbeid ville være 

signifikant negativt assosiert med vold. Dette ble det imidlertid bare funnet støtte for i de 

ujusterte analysene, ikke i siste del av analysen. En mulig forklaring på dette kan være høy 

korrelasjon mellom konfliktstrategivariablene, og at verbal aggresjon og mors involvering av 

barn kan forstås som sterkere forklaringer på vold, enn samarbeid er på ikke-vold. Det kan 

også tenkes at skalaen for samarbeid fanget opp et heterogent fenomen. Korrelasjons-

analysene viste at dette var den skalaen hvor foreldre var minst samstemte, og det kan virke 

som om mødre og fedre hadde ulike oppfatninger av konstruktet som ble forsøkt målt. 

Overordnet kan oppgavens resultater vedrørende konfliktstrategiers prediksjon av 

vold, muligens tyde på at verbal aggresjon er den drivende strategien for foreldre i konflikt, 

og at mye av de andre strategienes forklaringskraft kommer av korrelasjonen til denne. Denne 

hypotesen bør imidlertid utforskes videre i framtidig forskning.  

 Sammenhengen mellom vold i barndom og vold 

i parforhold er mediert av konfliktstrategi 

Resultatene viste at konfliktstrategien verbal aggresjon medierte sammenhengen mellom mors 

barndomserfaring med fysisk vold og senere utøvelse av fysisk vold under konflikt i 

parforholdet.  
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Det var en direkte sammenheng mellom det å være utsatt for fysisk vold i barndom og 

det å utøve vold, som ikke lot seg forklare av verbal aggresjon. Dette funnet har blitt diskutert 

tidligere i oppgaven med utgangspunkt i sosial læringsteori.  

Videre framkom det i medieringsanalysen at kvinner som var utsatt for vold i 

barndom, hadde større sjanse for å bruke den destruktive konfliktstrategien verbal aggresjon, 

noe som igjen økte sjansen for å utøve fysisk vold mot partner. På samme måte som 

intergenerasjonell overføring av vold lar seg forklare gjennom sosial læringsteori, kan også 

denne medieringseffekten la seg forklare av samme teoretiske rammeverk. Flere forskere har 

nemlig funnet støtte for at også konfliktstrategier og måten man håndterer parkonflikt på er 

noe man kan lære av sine foreldre gjennom deres funksjon som betydningsfulle rollemodeller 

(Huber, 1984; Post, Willett, Franks, House, & Back, 1981). For eksempel fant Burnett og 

Daniels (1985) at deltakere som hadde vokst opp i en familie hvor det var blitt utøvd vold, 

hadde større vansker med å løse konfliktsituasjoner i voksen alder. Dette er i tråd med studier 

som finner at par som utøver vold mangler konstruktive konfliktstrategier og benytter seg av 

flere destruktive strategier enn hva andre par gjør (Gottman & Krokoff, 1989; Lloyd, 1990). 

Et eksempel på en slik destruktiv strategi er verbal aggresjon, som inkluderer å 

anklage, skjelle ut, fornærme eller såre den andre. Dette er atferd som kan føre til en 

eskalering av konflikten, og i ytterste konsekvens vold. 

Konfliktstrategien verbal aggresjon og utøvelse av vold er altså tett linket sammen, 

men få har undersøkt strategiens medierende effekt. I et forsøk på å supplere forsknings-

litteraturen har denne oppgaven derfor undersøkt dette, og funnene kan tyde på at volden kan 

videreføres gjennom mekanismen verbal aggresjon.  

Innledningsvis ble det antatt at sammenhengen mellom vold i barndom og senere 

utøvelse av vold ville la seg forklare fullt ut av konfliktstrategien verbal aggresjon. Dette var 

ikke tilfellet, og resultatene viste en delvis mediering som tilsa at verbal aggresjon bare 

forklarte en moderat andel av variansen i voldsutøvelse. Dette antyder at flere faktorer i 

tillegg til verbal aggresjon kan være med å mediere intergenerasjonell overføring av vold. 

Dutton (2000) har i denne sammenheng gitt uttrykk for at selv om sosial læringsteori 

representerer et godt rammeverk for å forstå den selvforsterkende funksjonen bak aggressiv 

atferd, er det viktig å ikke bli for enkel og reduksjonistisk i tilnærmingen til så komplekse 

sammenhenger. I tråd med Duttons anmodning kan det derfor tenkes at det ikke er den 

spesifikke fysiske voldsatferden man lærer, men en mer generell konfliktstil kjennetegnet av 

destruktive strategier i kombinasjon med andre underliggende forklaringsvariabler. 
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 Metodiske begrensninger og veien videre 

Denne oppgaven har flere svakheter og styrker som vil bli gjennomgått under. Resultatene 

kan også gi viktige indikasjoner for framtidig forskning og klinisk virksomhet. Disse vil bli 

adressert til slutt. 

 Kausalitet 

En viktig begrensning ved oppgaven er at resultatene ikke gir grunnlag for å trekke kausale 

slutninger da sammenhengene kan påvirkes av en rekke andre konfunderende faktorer. Ideelt 

sett bør oppgavens resultater sammenliknes med framtidige studier av ulike typer design, for 

eksempel atferdsgenetiske studier som kan undersøke om overføring av vold mellom to 

generasjoner kan komme av genetiske heller enn miljømessige faktorer. Framtidige studier 

bør dessuten undersøke sammenhengene mellom erfaring med vold i barndommen og vold i 

parforhold i større utvalg, da det kan hende at det finnes sammenhenger som denne oppgaven 

hadde for lav statistisk styrke til å oppdage. 

Videre er det en svakhet at mediatoren (konfliktstrategi) og utfallet (vold i 

parforholdet) ble målt på samme tidspunkt. Ideelt sett burde mediatoren ha vært målt på et 

tidligere tidspunkt enn utfallet. Resultatene fra denne oppgaven utelukker ikke at det er vold i 

parforholdet som fører til økt verbal aggresjon. 

 Alfaverdier 

De fleste skalaene i oppgaven hadde tilfredsstillende alfaer, men målet på mors samarbeid, 

samt fars vold, hadde noe lave verdier. Trolig kan disse verdiene forklares av at to ulike 

informanter ligger til grunn for målene, samt at disse beskriver en type atferd framfor et 

bestemt underliggende fenomen. Påstanden om at 0,70 er grensen for akseptabel alfa, 

attribueres gjerne til Nunnally (1978). Det originale utsagnet er imidlertid mer nyansert, og 

vektlegger viktigheten av å se anslaget som en anbefaling heller enn en fastslått regel. Etter en 

skjønnsmessig vurdering ble derfor begge målene inkludert i analysene, men forholdsvis lav 

reliablitet kan ha bidratt til å redusere sammenhengen mellom disse variablene og de øvrige.  

 Representativitet 

En ytterligere begrensning ved oppgaven omhandler generaliserbarheten av resultatene. 

FamilieForSK-utvalget var et strategisk utvalg med et stort spekter av utfordringer av ulik 
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alvorlighetsgrad. Selv om vold og aggresjon knyttet til parkonflikter er relativt utbredt i den 

generelle befolkningen, er det mer utbredt blant par som kommer til behandling (Helland & 

Borren, 2015). Mange av parene i denne oppgaven hadde imidlertid bare vært til én time ved 

familievernkontorene. Deltakerne tilhører heller ikke en bestemt klinisk gruppe. På tross av 

dette er det uvisst i hvor stor grad deltakerne har egenskaper som fordeler seg annerledes enn 

hos norske foreldre for øvrig. Det er også usikkert om resultatene kan generaliseres til utvalg 

med høy forekomst av alvorlig partnervold, eksempelvis de som oppsøker krisesentre, selv 

om deltakerne i dette utvalget til en viss grad er hjelpesøkende. 

Generelt er det vanskelig å avgjøre hvorvidt utvalget i oppgaven er representativt, men 

de tilgjengelige bakgrunnsvariablene i oppgaven; jobbstatus og antall barn, er blitt 

sammenliknet med populasjonen for øvrig, og ser ut til å sammenfalle uten store avvik. 

Et sentralt spørsmål vedrørende representativitet er hva som skiller de parene som 

deltok i studien fra de som ikke deltok. Johnson (1995) har i lys av dette redegjort for at svært 

voldelige par er mindre sannsynlig å delta i slike studier. Likevel var rapportert forekomst av 

vold i oppgavens utvalg høyere enn det som ble funnet i familievernets egen 

forekomstundersøkelse (Bufdir, 2010). I sistnevnte studie var vold rapportert som ett av 

temaene i 12 % av sakene i 2017, mens det i denne oppgaven forelå høyere tall. Dette tyder 

med andre ord på at det ikke var et veldig selektivt frafall knyttet til vold. 

Videre består utvalget bare av dyader hvor det foreligger svar fra begge parter. I 

utgangspunktet er dette regnet som en styrke, med det kan også tenkes at mer ressurssterke 

par inkluderes i oppgaven fordi det kan være krevende å fylle ut lange spørreskjemaer.  

Det er ellers mulig at forekomsten av vold varierer geografisk. En konsekvens av dette 

kan være at gruppegjennomsnittet ved ulike familievernkontor er ulike. FamilieForSK-studien 

har imidlertid forsøkt å korrigere for dette ved å rekruttere et representativt og bredt 

sammensatt utvalg, samt sørge for at familievernkontorene er jevnt spredt i landet.  

 Selv- og partnerrapport 

Hva gjelder styrker ved oppgaven er bruk av spørreskjema en effektiv og enkel metode for å 

samle inn data om subjektive opplevelser fra en stor gruppe mennesker. Forskere har også 

funnet at underrapportering av vold og aggresjon blir redusert når det benyttes selvutfylte 

spørreskjemaer framfor intervjuer (Szinovacz & Egley, 1995). At oppgaven også inkluderer 

data fra den andre partneren er videre en fordel da dette gir muligheter for mer utfyllende og 

nyansert data på voldelig atferd, samt bedrer begrepsvaliditeten (Heyman & Schlee, 1997). 
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Mange studier som undersøker vold benytter dessuten utvalg som bare består av menn eller 

kvinner (Jung et al., 2019). Ved å samle inn data fra begge foreldre, ble dermed effekten av 

responsskjevhet redusert, noe som er særlig viktig når respondentene skal rapportere om 

konfliktatferd og vold. For eksempel kan det forekomme over- og underrapportering av både 

bevisste og ubevisste grunner. Flere understreker derfor behovet for flere kilder i måling av 

vold og aggresjon (Dutton & Hemphill, 1992; Helfritz et al., 2006; Schafer et al., 2002).  

Målet på voldseksponering i barndommen hviler imidlertid bare på én respondents 

selvrapport i retrospekt. Dette kan utgjøre en usystematisk målefeil fordi hukommelsen kan 

være en unøyaktig kilde til tidligere hendelser («recall bias»). Systematiske målefeil kan også 

forekomme hvis det å være i et voldelig parforhold påvirker hvordan man husker 

barndommen, eller mer overordnet om hvordan man har det i dag påvirker ens fortolkning og 

rapportering av negative hendelser fra barndommen. Foruten dette står spørreskjema som 

metode i fare for å redusere informasjon ved å utelate viktige aspekter som kontekst, 

forståelse og betydning av konflikt og vold (Cascardi & Vivian, 1995). Oppgavens resultater 

kan derfor med fordel suppleres med andre undersøkelser i framtiden, for eksempel 

longitudinelle studier hvor individer følges over tid, eller bruk av andre 

datainnhentingsmetoder som kvalitative intervjuer. 

 Mål på fysisk vold  

En annen styrke ved oppgaven gjaldt målet for fysisk vold i konflikt. Her ble det benyttet en 

svært konkret og handlingsbeskrivende måte å spørre på for å redusere tvil hos respondenten, 

samt øke sikkerhet i ettertid om hvilke fenomener som faktisk er rapportert (Thoresen & 

Hjemdal, 2014). Dette er i råd med at flere forskere har påpekt hvordan brede definisjoner av 

vold er noe av årsaken til at man kommer fram til så ulike resultater (Bowes & Jaffee, 2013; 

Widom, 1989). Det ble dessuten gjort en restriktiv prioritering av de tydeligste formene for 

fysisk vold for å sikkert ekskludere mindre alvorlige hendelser for å redusere antall falske 

positive (at individer blir kategorisert som utsatt eller utøver uten å være det) på bekostning 

av større sannsynlighet for falske negative.  

Ulempen med et slikt valg er at en rekke aspekter ved vold forsvinner. For eksempel 

ble det ikke inkludert seksuell eller psykisk vold i oppgaven, ei heller ble hyppighet av vold 

eller motivet bak volden undersøkt. Andre aspekter ved foreldrekonflikt som kan ha 

betydning for voldsutøvelse, men som ikke ble undersøkt her grunnet oppgavens omfang, er 

intensitet og i hvilken grad konfliktene ble løst.  
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Ved å undersøke fysisk vold i konteksten konflikt, kan det videre hende at 

mishandling og intimterrorisme har blitt underrapportert. På den annen siden kan det hende at 

det har vært enklere å rapportere om vold i en slik kontekst, fordi det sidestilles med andre 

strategier og normaliseres i større grad enn studier som utelukkende fokuserer på vold. 

 Norsk utvalg 

En styrke ved oppgaven er at de aktuelle forskningsspørsmålene ikke har vært undersøkt i et 

norsk utvalg tidligere. Kunnskap om foreldrekonflikt for øvrig er dessuten mangelfull i 

Norge, og det er stort behov for mer informasjon om hvilke kjennetegn og risikofaktorer som 

kan bidra til å identifisere familier med særlig destruktive konfliktmønstre. Foruten den 

forskningsmessige betydningen, regnes også oppgavens resultater å være av klinisk relevans, 

fordi den undersøker sammenhenger som kan bidra med viktig informasjon og kunnskap for 

fagpersonell og instanser. At oppgaven fant enkelte overraskende sammenhenger sett i lys av 

rådende forskningslitteratur, kan også henge sammen med at majoriteten av eksisterende 

studier er gjort på nord-amerikanske utvalg. Det kan altså være at de unike funnene i denne 

oppgaven skyldes karakteristika og egenskaper ved norske foreldre. 

Uavhengig av årsak understreker dette betydningen av ytterligere norsk forskning på 

intergenerasjonell overføring av vold og konfliktmønstre.  

 Implikasjoner 

Det overordnede formålet med denne oppgaven har vært å bidra med økt kunnskap om 

foreldrekonflikt og fysisk vold, samt hvordan dette henger sammen med voldsopplevelser fra 

foreldres barndom. Selv om oppgaven har gitte begrensninger, kan det likevel være verdt å 

gjøre noen antakelser om hvilke implikasjoner resultatene kan ha for klinikere og instanser 

som er i behov for å forstå foreldre og deres konflikter. En slik instans er nettopp 

familievernet, hvor behovet for informasjon om konfliktmønstre og vold er særlig stort. 

Ytterligere kunnskap om dette emnet vil potensielt kunne forebygge økende 

problemutvikling hos barn og foreldre ved å identifisere voldssaker tidlig, tilby tilpasset hjelp 

og dermed redusere behovet for mer omfattende hjelpetiltak fra for eksempel barnevern, 

psykisk helse, eller skole.  

I den forbindelse viste resultatene at mødres eksponering for direkte vold i barndom 

kan predikere senere voldsutøvelse i parforhold. Med andre ord er intergenerasjonell 
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overføring av vold noe som også gjelder for kvinner. Dette er et viktig tilskudd til den 

eksisterende forskningslitteraturen, som i stor grad bare finner en slik effekt for menn.  

Funnet understreker også betydningen av å forebygge vold tidlig, da voldens 

skadevirkninger i ytterste fall kan forlenges inn i neste generasjon. Framtidig forskning bør 

derfor adressere risiko- og beskyttelsesfaktorer for å på sikt kunne utarbeide målrettede og 

effektive tiltak som kan hjelpe individer med å «bryte voldssirkelen».  

Resultatene fra oppgaven kan videre tyde på at verbal aggresjon er en av de 

konfliktstrategiene det er viktig å kartlegge i møte med par, fordi det kan være en viktig 

indikator for fysisk vold av ulik alvorlighetsgrad, både av gjensidig og ikke-gjensidig art. 

Hvis man derfor kartlegger hvordan konflikter utvikler seg, kan det også tenkes at 

intervensjoner rettet mot å redusere verbal aggresjon, kan redusere forekomst av vold, dersom 

det er slik at verbal aggresjon og fysisk vold er en prosess i to steg. 

 Konklusjon 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke om vold i barndom predikerte vold under 

parkonflikt, samt hvorvidt konfliktstrategier hang sammen med forekomst av slik vold. Dette 

gjaldt de destruktive strategiene unngåelse, utestenging, involvering av barn og verbal 

aggresjon, samt den konstruktive strategien samarbeid. Avslutningsvis ble det undersøkt om 

verbal aggresjon medierte forholdet mellom vold i barndom og vold i senere parforhold.  

Samlet sett indikerte resultatene at vold i barndom var av betydning for mødres 

voldsutøvelse i parkonflikt. Det ble også funnet signifikante sammenhenger for de destruktive 

konfliktstrategiene verbal aggresjon og involvering av barn, hvor særlig verbal aggresjon viste 

seg å predikere vold. Videre framkom det at sammenhengen mellom mors 

barndomserfaringer med vold og senere utøvelse av vold, lot seg delvis forklare gjennom 

medieringsvariabelen verbal aggresjon. 

Disse funnene ble belyst med perspektiver fra sosial læringsteori, samt 

tilknytningsteori. Selv om funnene bør tolkes med forsiktighet, kan de også gi nyttige 

indikatorer om hvilke faktorer som er av betydning i møte med foreldre i konflikt. At 

oppgaven føyer seg inn i rekken av studier som kommer til motstridende resultater hva gjelder 

intergenerasjonell overføring av vold, er med på å understreke betydningen av ytterligere 

forskning på vold og dets komplekse årsaksforklaringer.  
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 Vedlegg 

 Vedlegg A Karakteristikka ved utvalget 

 
Spenn Gjennomsnitt 

(SD) 

Mors alder 22-54 38,59 (6,27) 

Fars alder 23-62 41,11 (7,46) 

Antall barn 1-4 1,66 (,63) 

Bostatus: Antall Prosent 

Mødre bor sammen 318 65,8 

Fedre bor sammen 322 66,7 

Mødre bor ikke sammen 165 34,2 

Fedre bor ikke sammen 161 33,3 

Henvendelse: Antall Prosent 

Mekling 128 26,5 

Familieterapi 278 57,6 

Foreldresamarbeid 77 15,9 

Arbeidsstatus: Antall Prosent 

Mødre 80 % eller mer 297 61,5 

Fedre 80 % eller mer 402 83,2 

Mødre under 80 % 186 38,5 

Fedre under 80 % 81 16,8 

n=483 (ingen missing, enighet 100) 
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 Vedlegg B Frekvens voldspørsmål 

 
Mor om seg selv Mor om far Far om seg selv Far om mor 

Ja Nei Ikke 

besvart 

Ja  Nei Ikke 

besvart 

Ja Nei Ikke 

besvart 

Ja  Nei Ikke 

besvart 

Kaster noe på den 

andre 

36 313 134 31 317 135 16 335 132 55 292 136 

Kaster gjenstander, 

smeller med dører, 

ødelegger ting  

124 349 10 166 304 13 133 343 7 169 300 14 

Truer med å skade 

den andre 

6 474 3 21 456 6 7 374 2 19 455 9 

Dytter, slår, 

sparker eller holder 

fast den andre 

40 443 - 51 426 6 22 461 - 54 423 6 

 Vedlegg C Foreldres rapporterte bostatus 

 
Bostatus oppgitt av far 

 

Bor sammen Bor ikke sammen Total 

Bostatus oppgitt av mor Bor sammen 309 9 318 

 
Bor ikke sammen 13 152 165 

Total 
 

322 161 483 

 Vedlegg D Foreldres rapportert sakstype 

  Sakstype oppgitt av mor  

  Mekling Familie-/parterapi Familiesamarbeid Total 

Sakstype 

oppgitt av far 

Mekling 128 0 0  

 Familie-

/parterapi 

0 278 0  

 Familiesamarbeid 0 0 77  

Total  128 278 77 483 

 Vedlegg D Oversikt over Vold i oppvekstfamilie-spørsmål 
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Tenk på familien du vokste opp i. Hvor ofte forekom det at: 

 Aldri Sjeldent Noen 

ganger 

Ofte 

Var foreldrene dine fysisk 

voldelige mot hverandre 

(slåing, sparking, slåssing, 

e.l.)?* 

    

Var foreldrene dine verbalt 

aggressive mot hverandre 

(skriking, krenkelser, 

e.l.)?* 

    

Ble du slått eller banket 

opp av en eller begge 

foreldrene dine i løpet av 

barndommen?* 

    

Krenket foreldrene dine 

deg eller sa sårende ting?* 

    

Var det store konflikter 

mellom foreldrene dine?* 

    

Uttrykte foreldrene dine 

kjærlighet og hengivenhet 

overfor hverandre? 

    

Følte du deg trygg på at 

moren din elsket deg? 

    

Følte du deg trygg på at 

faren din elsket deg? 

    

* = ble tatt med i oppgavens skala 

 Vedlegg E Oversikt over CPS-spørsmål (kortversjon) 

Hva gjør vanligvis du og barnefaren når dere har uenigheter med hverandre? 
 

Dersom du ikke kan huske at dere har hatt uenigheter, eller dere ikke har noen form for kontakt, kryss av for «ikke 

aktuelt». 
 

 

Aldri Sjelden 

Noen 

ganger Ofte  

Ikke 

aktuelt 

Samarbeid      

Jeg: Lytter til den andres synspunkt      

Barnefaren: Lytter til den andres synspunkt      

Jeg: Prøver å forstå hva den andre virkelig føler      

Barnefaren: Prøver å forstå hva den andre virkelig 

føler 

     

Jeg: Prøver å finne en løsning som møter begges 

behov 

     

Barnefaren: Prøver å finne en løsning som møter 

begges behov 

     

Unngåelse      

Jeg: Gir etter for den andres synspunkt for å 

unnslippe diskusjoner 

     

Barnefaren: Gir etter for den andres synspunkt for 

å unnslippe diskusjoner 

     



   

 

73 

 

Jeg: Prøver å ignorere problemet, unngår å snakke 

om det 

     

Barnefaren: Prøver å ignorere problemet, unngår å 

snakke om det 

     

Jeg: Holder inne følelsene      

Barnefaren: Holder inne følelsene      

Utestenging      

Jeg: Klager, småkrangler uten egentlig å komme 

videre 

     

Barnefaren: Klager, småkrangler uten egentlig å 

komme videre 

     

Jeg: Trekker tilbake kjærlighet eller hengivenhet      

Barnefaren: Trekker tilbake kjærlighet eller 

hengivenhet 

     

Jeg: Truer med å avslutte forholdet      

Barnefaren: Truer med å avslutte forholdet      

Involvering av barn      

Jeg: Krangler foran barnet      

Barnefaren: Krangler foran barnet      

Jeg: Involverer barnet i vår krangel      

Barnefaren: Involverer barnet i vår krangel      

Jeg: Krangler når barnet muligens kan overhøre      

Barnefaren: Krangler når barnet muligens kan 

overhøre 

     

Verbal aggresjon      

Jeg: Anklager      

Barnefaren: Anklager      

Jeg: Skjeller ut, banner, fornærmer      

Barnefaren: Skjeller ut, banner, fornærmer      

Jeg: Sier eller gjør noe for å såre den andres 

følelser 

     

Barnefaren: Sier eller gjør noe for å såre den 

andres følelser 

     

Fysisk vold      

Jeg: Kaster noe på den andre      

Barnefaren: Kaster noe på den andre      

Jeg: Dytter, slår, sparker eller holder fast den 

andre 

     

Barnefaren: Dytter, slår, sparker eller holder fast 

den andre 
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