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Sammendrag 

Forfatter: Hanne Soteland Buer 

Tittel: Barns prosess med å fortelle om vold og overgrep: Hvilke faktorer hindrer eller legger 

til rette for at barn kan fortelle? 

Veiledere: Gertrud Hafstad, Else-Marie Augusti og Tori Mauseth 

Problemstilling: Hvilke faktorer hindrer eller legger til rette for at barn og unge forteller om 

erfaringer med vold og overgrep?  

Bakgrunn og formål: Forskningslitteraturen har pekt på at underrapportering av vold og 

overgrep i barndommen er et stort internasjonalt problem. Mange venter lenge med å fortelle, 

og overgrepene blir ofte ikke avdekket. Overgrepserfaringer kan ha stor innflytelse på barns 

fysiske og psykiske helse, og er ansett som et alvorlig folkehelseproblem. Tidlig avdekking er 

viktig for å kunne igangsette psykologiske og juridiske tiltak, og hindre at barnet opplever nye 

overgrep. Det er i mange tilfeller ingen klare tegn på at barn utsettes for vold og overgrep. 

Byrden med å fortelle havner derfor ofte hos barnet. Dette gjør det viktig å forstå hva som 

hindrer og legger til rette for at barna kan fortelle. Nåværende forskning har pekt på mange 

ulike faktorer som virker i et komplekst samspill man enda ikke har forstått fullt ut. Med 

utgangspunkt i data fra en ungdomsundersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter 

for vold og traumatisk stress (NKVTS), ønsker jeg å utvide kunnskapen om barns prosess 

med å fortelle og søke hjelp. Målet er at denne kunnskapen skal kunne bidra i utvikling av 

tiltak som kan føre til at flere barn blir oppdaget og får tilgang til profesjonell hjelp.     

Metode: Data er hentet fra UEVO-studien (Ungdommers erfaring med vold og overgrep i 

oppveksten), som kartla volds- og overgrepserfaringer i den norske ungdomsbefolkningen i 

alderen 12-16 år. Den skolebaserte spørreundersøkelsen gav direkte tilgang til barns 

perspektiv i et stort representativt utvalg. Utvalget mitt besto av 3164 ungdommer som hadde 

blitt utsatt for fysisk vold fra en voksen hjemme, seksuelle overgrep fra voksne og/eller 

seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Spørsmål som ble inkludert i analysene omhandlet deres 

volds- og overgrepserfaringer og hjelpsøking. Analysene ble gjennomført i SPSS, ved hjelp 

av kji-kvadrattest.  

Resultater: Resultatene i studien viser at nær relasjon til overgriper, skam, skyldfølelse og 

frykt for at andre skal få vite om det som har hendt, er viktige hindringer i ungdommenes 

prosess med å fortelle om vold og overgrep. En faktor som la til rette for at ungdommene 

kunne forteller, var tilgang til en voksen tillitsperson de kunne prate med. Mønstrene som ble 

avdekket gikk i stor grad igjen i alle de tre typene overgrep, men noen faktorer var likevel mer 
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sentrale ved en type overgrep enn en annen (bl.a. alvorlighetsgrad, kjønn og alder ved 

overgrepstidspunktet). Forklaringen flest ungdommer oppgir som grunn til at de ikke har 

fortalt om vold og overgrep eller oppsøkt profesjonell hjelp, er at de ikke hadde behov for det 

eller ikke tenkte hendelsen var alvorlig nok.   

Konklusjon: Funnene i studien viser at type overgrep, kjønn, relasjon til overgriper, tilgang 

til voksen tillitsperson, alvorlighetsgrad, totalbelastning, alder ved overgrepet, skam, 

skyldfølelse og frykt for at andre skal få vite om det som har hendt, er viktige faktorer i barns 

prosess med å fortelle om vold og overgrep, og oppsøke hjelp. Studien støtter tidligere 

forskning sine beskrivelser av et komplekst samspill mellom mange ulike faktorer. Samtidig 

viser den at barn kan ha behov for mer kunnskap om overgrep og hjelpetilbud, samt bedre 

tilgang til noen å prate med. Hva ungdommene legger i svaret om at de ikke hadde behov for 

å fortelle eller motta hjelp, bør undersøkes nærmere i senere forskning. På bakgrunn av at 

flere faktorer ikke er mulig å påvirke og det å fortelle er svært utfordrende for mange barn, 

bør forskningsfeltet samtidig rette mer fokus mot andre måter å avdekke vold og overgrep på.  
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Forord 

Arbeidet med dette prosjektet har både vært nytt, lærerikt, krevende og spennende. Det er 

flere jeg ønsker å takke for muligheten til å gjennomføre denne studien og støtten jeg har fått 

gjennom hele prosessen.  

Først og fremst ønsker jeg å takke NKVTS og mine dyktige veiledere Gertrud Hafstad og 

Else-Marie Augusti, for at de gav meg tilgang til deres omfattende og gode data fra UEVO-

studien. Ønsket mitt var at hovedoppgaven skulle være til hjelp for barn og unge utsatt for 

vold og overgrep. Dataene jeg fikk tilgang til gav meg en unik mulighet til å gjennomføre en 

grundig undersøkelse av barns prosess med å fortelle om slike erfaringer i barndommen, og 

på denne måten kunne bidra med kunnskap som kan være nyttig i utvikling av tiltak rettet mot 

voldsutsatte barn. Prosjektet ville ikke vært mulig uten samarbeidet med dere.   

Jeg vil videre takke Gertrud og Else-Marie for god oppfølging og veiledning. Takk for alt 

engasjement og all tid dere har lagt ned i dette prosjektet. Biveileder Tori Mauseth ønsker jeg 

også å takke for svært grundige og nyttige gjennomlesninger. Veiledning og støtte fra dere har 

gitt meg en ro ved å ikke stå alene i prosessen og har vært til inspirasjon. SPSS-orakelet Tore 

Wentzel-Larsen fortjener også en takk for god hjelp med koding av variabler og seleksjoner. 

Jeg er samtidig svært takknemlig for kontoret NKVTS gav meg tilgang til, der jeg fikk ro og 

fokus til skrivearbeidet, hyggelige «kollegaer» og en opplevelse av å være del av et større 

fagmiljø. Inntil Covid-19 meldte sin ankomst og tvang alle i hjemmekontor.  

Sist, men ikke minst, ønsker jeg å takke min kjære ektemann Sindre, venner og familie, som 

alltid heier på meg og har troen på meg. Min trofaste støttespiller og ektemann har senket 

stressnivået mitt gjentatte ganger, når listen over hva som skulle gjøres føltes lammende eller 

tidkrevende prosesser vekket frykt for å ikke komme i mål. Samtidig har han tålmodig lyttet 

til meg når jeg har lagt ut om alle de interessante resultatene hodet mitt har vært fylt av og 

tanker om prosjektet som fikk modnes underveis i samtalen. Takk for at du lyttet og heiet.  

Jeg er veldig takknemlig for alle de flotte menneskene som har bidratt i prosessen og håper 

studien kan bringe med seg noe som er til hjelp for sårbare barn og unge! 

Oslo, Mai 2020 

Hanne Soteland Buer    
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

En omfattende mengde forskning har vist at mange barn og unge utsetter å fortelle om 

erfaringer med vold og overgrep i barndommen. De kan utsette det i flere uker, måneder eller 

år. Mange venter helt til voksen alder med å fortelle, og det antas at en del aldri forteller noen 

om det de ble utsatt for. Denne utsettelsen tyder på at barn og unge av ulike grunner hindres 

fra å fortelle om vold- og overgrepserfaringer, noe som dermed også hindrer dem i å motta 

hjelp. Mangel på hjelp fører til fravær av tiltak rettet mot overgrepets konsekvenser for 

barnets liv og helse, samtidig som nye overgrep ikke kan avverges. God kunnskap om og 

forståelse av hva som hindrer disse barna i å fortelle, eller hva som kan legge til rette for at de 

kan fortelle, vil være av stor betydning i utarbeidelse av tiltak som kan fremme hjelpsøking.  

Jeg vil først avklare terminologien som benyttes i forbindelse med vold og overgrep i 

barndommen. Deretter vil jeg gå nærmere inn på negative konsekvenser forbundet med vold 

og overgrep mot barn, for å demonstrere den alvorlige innvirkningen slike erfaringer kan ha 

på menneskers liv og samfunnet generelt. Problemets utbredelse vil også bli beskrevet. Videre 

presenteres utfordringer med underrapportering og sen avdekking. Nåværende forskning på 

faktorer tilknyttet barns prosess med å fortelle vil deretter bli beskrevet.   

1.2 Terminologien som benyttes  

Litteraturen på dette området benytter litt ulik terminologi. Begrepene vold, overgrep og 

mishandling brukes om hverandre, noe jeg også vil gjøre i denne oppgaven. 

Barnemishandling kan benyttes som en overordnet sekkebetegnelse (Verdens 

helseorganisasjon [WHO], 2006). Ifølge WHO omfatter barnemishandling alle former for 

fysisk og emosjonell/psykisk mishandling, seksuelle overgrep, neglekt og ulike former for 

utnytting av barn (WHO, 2016). Videre deles barnemishandling ofte inn i de tre kategoriene 

fysiske, psykiske/emosjonelle og seksuelle overgrep (WHO, 2006, s. 10). I mange tilfeller 

benyttes ordet «vold» i stedet for «overgrep» og viser da til en videre forståelse av ordet, som 

rommer langt mer enn bare fysisk vold. For barn og unge omfatter begrepene vold og 

overgrep også omsorgssvikt eller neglekt (WHO, 2006, Folkehelseinstituttet, 2019). 

Omsorgssvikt og neglekt er begreper som viser til fravær av ulike former for omsorg, i 

motsetning til de andre begrepene som viser til at noen aktivt påfører barnet skade. Studien 
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jeg henter data, fra har delt inn i kategoriene: fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep og 

omsorgssvikt (Hafstad & Augusti, 2019). Dette er bakgrunnen for min overordnede bruk av 

begrepene vold og overgrep.  

Betegnelsen barn benyttes her i juridisk forstand, og viser til barn og unge under 18 år. I 

oppgaven vil jeg benytte begrepene barn, ungdom og unge litt om hverandre, avhengig av 

hvilke studier og tema som omtales. I forskningslitteraturen bli det engelske begrepet 

«disclosure» ofte benytter for å omtale det å betro seg til noen og forteller om overgrep. Siden 

det ikke finnes et tilsvarende ord på norsk omtaler jeg dette som prosessen med å fortelle.  

1.3 Et folkehelseproblem og en samfunnsutfordring  

Hvert år blir millioner av barn i verden utsatt for vold, overgrep og neglekt (WHO & 

ISPCAN, 2006, s.1; Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Alink, 2013).  

De kan oppleve dette i hjemmet, i nære relasjoner eller fra noen utenfor familien. Problemet 

er så utbredt at WHO definerer disse typene mishandling av barn som et alvorlig 

folkehelseproblem (WHO & ISPCAN, 2006, s. 7). Barn som utsettes for vold, overgrep eller 

omsorgssvikt kan utvikle omfattende psykiske og fysiske helseplager og sosiale vansker 

(WHO & ISPCAN, 2006, s. 11). I de verste tilfellene overlever ikke barnet skadene.  

Helseplager forbundet med vold og overgrep mot barn og unge inkluderer noen av våre 

største helseutfordringer nasjonalt og internasjonalt, som angst, depresjon, overvekt, 

smertetilstander og migrene (Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, 2015), i 

tillegg til andre helseplager som stressreaksjoner, atferdsvansker og posttraumatisk 

stressforstyrrelse (PTSD; Aakvaag & Strøm, 2019; Anda et al, 2006; Borgen et al., 2011; 

Briere & Elliott, 1994; Caspi et al., 2003; Ford, Elhai, Connor & Frueh, 2010; Noll, Trickett, 

Harris, & Putnam, 2009) Vold og overgrep mot barn er kjente risikofaktorer for funksjonstap 

og er forbundet med betydelige samfunnskostnader (Gilbert et al., 2009; Fang, Brown, 

Florence & Mercy, 2012; WHO & ISPCAN, 2006, s. 11). Det er i dag anerkjent at selv det å 

være vitne til vold kan være traumatiserende (Zinzow et al., 2009; Holm-Hansen, Haaland og 

Myrvold, 2007). Det er stor risiko for kognitive, følelsesmessige og atferdsmessige vansker 

etter slike vitneopplevelser.  

I internasjonal forskning har en sett at alle former for overgrep mot barn øker risiko for nye 

hendelser, samtidig som gjentagende utsettelse for vold og overgrep øker symptomene 
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(Aakvaag & Strøm, 2019; Chapman et al., 2004; Dube et al., 2001; Noll, Horowitz, Bonanno, 

Trickett & Putnam, 2003; Widom, Czaja & Dutton, 2008). Den kjente ACE-studien (Adverse 

Childhood Experiences) fra 1998, avdekket en kumulativ sammenheng mellom belastninger i 

barndommen, som vold og overgrep, og negative utfall senere i livet (Felitti et al.). I et utvalg 

på 9 508 voksne deltakere så forskerne at jo flere belastninger en person hadde i 

barndommen, jo flere negative utfall knyttet til helse og livskvalitet fremkom senere i livet. 

Mange barn vokser opp under forhold preget av vold og omsorgssvikt. En slik gjentagende 

utsettelse for overgrep fra noen i familien eller andre barnet har nær relasjon til, kan få enda 

større konsekvenser for barnets liv (Courtois, 2008; Felitti et al., 1998; Gilbert et al., 2009). 

Omfangsstudien av ungdommers erfaringer med vold og overgrep, som denne 

hovedoppgaven er tilknyttet, løfter frem at økt risiko for psykiske og fysiske helseplager ikke 

bare gjelder senere i voksen alder, men også på kort sikt (Hafstad & Augusti, 2019, s.16). 

Helseplagene kan være tilstede allerede i tidlig ungdomsalder og gjerne før det. 

I tillegg til psykiske og somatiske plager som mulige følger av vold og overgrep, er barn i 

stadig utvikling, og traumatiske erfaringer kan påvirke utviklingsforløpet deres (Marusak, 

Martin, Etkin & Thomason, 2015; Pynoos, Steinberg & Piacentini, 1999; WHO & ISPCAN, 

2006). Barn er generelt sårbare og umodne både psykisk og fysisk (Courtois, 2008). 

Gjentagende overgrep og inadekvat respons fra familie eller andre barnet er avhengig av for å 

få trygghet og beskyttelse, kan ha alvorlige konsekvenser for utviklingen (Courtois, 2008). 

Erfaringer med vold og overgrep kan dermed være med å prege grunnlaget for barnets 

fungering langt inn i voksen alder. Selv om det er store individuelle forskjeller innad i 

gruppen og mange barn klarer seg bra på tross av overgrep (Borgen et al., 2011), viser 

forskningsfeltet til omfattende konsekvenser for barn som utsettes for slike handlinger. 

Konsekvenser som vil ha innvirkning på barnet, familien og samfunnet.    

Også lovverket ser alvorlig på vold og overgrep mot barn. Barnekonvensjonen gjelder som 

norsk lov etter Menneskerettighetsloven §2 (1999). I Barnekonvensjonen Art. 19 forplikter 

staten seg til å forhindre vold og overgrep mot barn. Slike handlinger begått mot barn er 

alvorlige brudd på menneskerettigheter og en viktig samfunnsutfordring.  

1.4 Forekomst 

Den reelle forekomsten av vold og overgrep mot barn er vanskelig å anslå, da studiene som er 

gjort på området både har metodologiske forskjeller og forskjeller i definisjoner av hva som 
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ligger i begrepene (Finkelhor, 1994). Dette i tillegg til underrapportering av slike erfaringer 

(Reitsema & Grietens, 2016; Foynes, Freyd & DePrince, 2009). To nyere omfangsstudier i 

Norge har imidlertid vist at så mange som mellom 9 og 30 % rapporterer om vold i hjemmet i 

barndommen, og rundt 10,2 % kvinner og 3,5 % menn rapporter om seksuelle overgrep før 

fylte 13 år (Myhre, Thoresen, & Hjemdal, 2015; Thoresen & Hjemdal, 2014). I Europa ser en 

at hele 22,9 % av barna rapporterte å ha opplevd fysiske overgrep (Stoltenborgh et al., 2013). 

En internasjonal metastudie fra 2011 (Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bakermans-

Kranenburg) viser, som i den norske studien, til høyere prevalens av seksuelle overgrep i 

barndommen blant kvinner (18%) enn menn (7.6%), men finner høyere omfangstall. Det er 

noe uvisst om kjønnsforskjellen skyldes at flere jenter er utsatt eller om det også handler om 

hvem som rapporterer overgrepene og oppsøker hjelp (Lemaigre, Taylor, & Gittoes, 2017). 

Det er likevel en overrepresentasjon av kvinner i forskningslitteratur om barn utsatt for 

seksuelle overgrep (Ullman & Filipas, 2005). Neglekt og psykiske overgrep kan over tid ha 

like alvorlige konsekvenser som fysiske eller seksuelle overgrep, men har fått mindre 

oppmerksomhet i forskningsfeltet (Gilbert et al., 2009; Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, 

& Van Ijzendoorn, 2013). Det er derfor få omfangsstudier på området, men en studie fra 2009 

viser til at 1 av 10 opplever neglekt eller psykiske overgrep i barndommen (Gilbert et al.).  

Omfangsstudien som dataene i denne oppgaven er hentet fra, viser til relativt høy forekomst 

av vold- og overgrepserfaringer hos ungdom i alderen 12-16 år. Resultatene i studien viser at 

tilnærmet 20 % har opplevd mer enn én form for vold eller overgrep (Hafstad & Augusti, 

2019, s. 96). Undersøkelsen konkluderer med at omkring 5 %  har opplevd alvorlig fysisk 

vold i hjemmet, mens 20 % har opplevd mindre alvorlig vold (s. 61). Omkring 20 % har 

opplevd psykisk vold, i form av gjentatte psykiske krenkelser fra foreldre (s. 68). 6 % av 

ungdommene oppgir å ha opplevd seksuelle overgrep begått av voksne og hele 22 % har 

opplevd seksuelle krenkelser eller overgrep fra jevnaldrende (s. 83 og 88). Som forventet er 

det langt flere jenter enn gutter som har vært utsatt.  

På tross av noe sprikende omfangstall i forskning på vold og overgrep mot barn, har man 

dokumentert at det omfatter et betydelig antall barn og unge (Borgen et al., 2011; Gilbert et 

al., 2009). Hvilke former for overgrep som er mest utbredt, er forskere noe uenige om 

(Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2013; Bottom, Rudnicki & 

Epstein, 2007, s.191; Polonko, 2006). Likevel viser risikoen for reviktimisering (utsettelse for 

ny vold/ nye overgrep) til tendenser der mange opplever flere typer vold og overgrep, og 
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dermed ikke bare faller inn under en av gruppene (McElvaney, 2015; Somer & Szwarcberg, 

2001).  

1.5 Underrapportering og sen avdekking 

Tidlig avdekking av vold og overgrep er viktig for å kunne igangsette psykologiske tiltak for 

å motarbeide negative konsekvenser for barnets helse, hindre at barnet opplever nye overgrep 

og igangsette juridiske tiltak. Avdekkingen er også viktig for å hindre overgriper fra å begå 

overgrep mot andre barn. Samtidig vet vi at det å bli utsatt for vold og overgrep i 

barndommen både er underrapportert og i mange tilfeller ikke avdekkes (Foynes et al., 2009; 

McElvaney & Culhane, 2015; Reitsema & Grietens, 2016). Det er ofte ingen klare tegn på at 

barnet eller ungdommen har blitt utsatt for overgrep (Lemaigre et al., 2017), med mindre det 

er tydelige skader etter fysisk vold. Symptomer barna viser er som regel ikke ensbetydende 

med overgrep. Byrden med å fortelle havner dermed ofte hos barnet (Lemaigre et al., 2017).  

Mange barn og unge synes det er vanskelig å prate om erfaringer med å bli seksuelt misbrukt 

eller erfaringer med andre former for overgrep (DeVoe & Faller, 2002; Foynes et al., 2009; 

Paine & Hansen, 2002). Det er veldokumentert at barn som regel venter med å fortelle om 

overgrep (Hershkowitz, 2006; Kogan, 2004; Priebe & Svedin, 2008; Foynes et al., 2009; 

McElvaney & Culhane, 2015; Reitsema & Grietens, 2016; Lemaigre et al., 2017). De kan 

vente lenge med å fortelle, gjerne mange år (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, & 

Gordon, 2003; Hershkowitz, 2006). I en norsk studie av voksne som hadde opplevd seksuelle 

overgrep som barn, kom det blant annet frem at det i snitt hadde gått 17,2 år fra først gang de 

ble utsatt for overgrep til første gang de fortalte noen om overgrepene (Steine et al., 2016). 

Det samme tallet fant en i en studie fra 2014 (Thoresen & Hjemdal). Barn nekter ofte også for 

at overgrep har hendt, på tross av bevis (DeVoe & Faller, 1999; Lawson & Chaffin, 1992, 

Orbach & Lamb, 1999; Sjoberg & Lindblad, 2002). Mange voksne rapporterer å aldri ha 

fortalt noen om det i løpet av barndommen (Finkelhor, Hotaling, Lewis, & Smith, 1990; 

Lamb & Edgar-Smith, 1994; Roesler & Wind, 1994). Så mange som 60-70% utsatt for 

seksuelle overgrep venter til de er voksne med å fortelle (London, Bruck, Wright & Ceci, 

2008), og det er mistenkt at mange aldri forteller det i det hele tatt.  

Forsinkelsene, der barn og unge utsetter å fortelle, fører til at de lider under slike forhold over 

lang tid før de oppdages og får hjelp. Det er derfor svært relevant å utvikle en god forståelse 

av hva som hindrer eller legger til rette for at barn betror seg til noen og forteller. Å forstå 
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barns perspektiv på det å fortelle om vold, overgrep og neglekt har potensiale til å øke barns 

tilgang til tjenester og redusere varigheten på perioden barn utsettes for slike handlinger.  

1.6 Nåværende forskning på prosessen med å fortelle 

Litteratur på barns prosess med å fortelle om overgrep har i hovedsak fokusert på seksuelle 

overgrep mot barn (Cossar, Belderson & Brandon, 2019), mens emosjonelle og fysiske 

overgrep har vært lite i fokus (Foynes et al., 2009). Erfaringer med neglekt har generelt i liten 

grad fått oppmerksomhet i forskning (Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & Van 

Ijzendoorn, 2013). Nåværende kunnskap om hva som hindrer eller legger til rette for at barn 

kan fortelle, er derfor i stor grad basert på utvalg med erfaringer av seksuelle overgrep i 

barndommen. Som demonstrert i en svensk studie vil trolig mange av faktorene være felles på 

tvers av ulike typer vold og overgrep (Jernbro, Otterman, Lucas, Tindberg, & Janson, 2017). 

Samtidig kan det tenkes at det finnes faktorer som er spesifikke for, eller mer sentrale i, en 

form for overgrep enn en annen. Det er derfor behov for forskning som omfatter et bredere 

spekter av vold- og overgrepserfaringer, for å få et klarere bilde av prosessen med å fortelle 

og søke hjelp. Samtidig vil tendensen til at mange opplever flere former for vold og overgrep 

(McElvaney, 2015; Somer & Szwarcberg, 2001), føre til at faktorer som er felles for ulike 

typer overgrep og faktorer som gjerne er unike for de ulike typene overgrep, kan være tilstede 

samtidig i et gjensidig samspill. Selv om utvalgene i nåværende studier i hovedsak har bestått 

av barn utsatt for seksuelle overgrep, vil disse barna også kunne ha erfaringer med fysisk vold 

og emosjonelle overgrep.  

En stor andel av studiene på overgrep har vært retrospektive studier basert på voksne sine 

beskrivelser av barndommen (Cossar et al., 2019; Lemaigre et al., 2017; Paine & Hansen, 

2002; Priebe & Svedin, 2008). Dette medfører fare for bias tilknyttet gjenkalling og spørsmål 

rundt validitet (Lemaigre et al., 2017). Prosessen med å fortelle om overgrep kan også tenkes 

å involvere hindringer for barna, som er kvalitativt forskjellig fra de voksne opplever 

(Lemaigre et al., 2017). Det er derfor behov for barnas perspektiv. Vi trenger særlig studier av 

barns egen frykt og oppfatning, for å utvikle bedre forståelse av denne problematikken 

(Goodmann-Brown et. al, 2003). Dette har i senere tid fått mer oppmerksomhet (Lemaigre et 

al., 2017). Jeg vil nå gå mer inn på hvilke faktorer nåværende forskningen har trukket frem i 

forbindelse med barnas prosess med å fortelle.  
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1.7 Komplekst samspill som bare delvis er forstått 

Barns mulighet til å fortelle om vold og overgrep kan være nøkkelen til at de mottar hjelp og 

beskyttes fra nye voldserfaringer (Paine & Hansen, 2002). I denne prosessen møter barna 

mange hindringer, noe flere studier har forsøkt å kartlegge (Lemaigre et al., 2017; Paine & 

Hansen, 2002). Forskere har også begynt å avdekke hva som legger til rette for at barn og 

ungdommer forteller. Forståelsen av disse faktorene er minst like viktig i arbeidet med å 

fremme barns muligheter til å bli hørt, da disse i flere tilfeller kan påvirkes utenifra. 

Samspillet mellom mange ulike faktorer vil avgjøre når eller om barnet betror seg til noen. 

Dette er, ifølge flere forskere, en kompleks og multifaktoriell prosess (Lemaigre et al., 2017; 

Paine & Hansen, 2002; Priebe & Svedin, 2008).   

1.7.1 Demografiske variabler  

Alder og kjønn sin betydning for om barn forteller er undersøkt i flere studier. Noen studier 

har identifisert aldersforskjeller og viser at yngre barn har større sannsynlighet for å utsette å 

fortelle om overgrep enn eldre barn, selv om andre studier ikke har klart å replisere disse 

mønstrene (Kogan, 2004; Lemaigre et al., 2017; Lippert, Cross, Jones, & Walsh, 2009). Dette 

kan peke i retning av utviklingsmessige hindringer som begrenset språk eller forståelse av 

situasjonen. Samtidig finnes det studier der høyere alder på barna når overgrepene starter, 

predikerer større forsinkelse i å fortelle eller økt frekvens av at barna ikke forteller 

(Goodman-Brown et al., 2003; Hershkowitz, 2006; Hershkowitz, Lanes, & Lamb, 2007; 

Paine & Hansen, 2002). Goodman-Brown og kolleger (2003) fant at eldre barn kjenner på 

mer ansvar og skyldfølelse i forbindelse med overgrepene. Eldre barn kan samtidig oppleve 

større frykt for negative konsekvenser for seg selv og andre ved å fortelle om hendelsene, 

mens yngre barn er mindre preget av slike bekymringer (Goodman-Brown et al., 2003). Det 

foreligger dermed motstridende funn på dette området. Noen studier antyder en ikke-lineær 

sammenheng mellom alder og forsinkelse i å fortelle (Hershkowitz, 2006; London, Bruck, 

Ceci, & Shuman, 2005). Ifølge disse studiene kan det se ut til å være et U-formet mønster, der 

de yngste og de eldste barna i størst grad hindres fra å fortelle. Aldersforskjeller knyttet til 

hvem barna betror seg til, er mer samsvarende i litteraturen. Yngre barn har større 

sannsynlighet for å fortelle om overgrepene til foreldrene (Arata, 1998; Lamb & Edgar-Smith, 

1994; Roesler & Wind, 1994), mens eldre barn og ungdommer har større sannsynlighet for å 

fortelle til jevnaldrende venner (Edgardh & Ormstad, 2000; Schaeffer, Leventhal, & Asnes, 

2011; Schönbucher, Maier, Mohler-Kuo, Schnyder, & Landolt, 2012; Tang, 2002). 



8 

 

Studier, av både voksne og barn, som undersøker kjønnsforskjeller rapporterer at flere jenter 

enn gutter forteller om seksuelle overgrep de har blitt utsatt for i barndommen (Finkelhor et 

al., 1990; Herskowitz, 2006; Lamb & Edgar-Smith, 1994; Lemaigre et al., 2017; London et 

al., 2008; Priebe & Svedin, 2008). I tillegg til høyere prevalens, opplever jenter generelt mer 

alvorlige former for seksuelle overgrep (Ullman & Filipas, 2005). De oppgir høyere grad av 

stress, mer skyldfølelse og rapporterte flere alvorlige PTSD symptomer (Ullman & Filipas, 

2005). På tross av disse faktorene, som vi senere skal se at er hindringer i prosessen med å 

fortelle, vises det til at jenter har større sannsynlighet for å fortelle enn gutter. Priebe og 

Svedin (2008) peker samtidig på at gutter tar andre valg og kan stå ovenfor andre 

utfordringer. Blant annet rapporterte gutter i studien en frykt for å møte forventninger om at 

seksuelle handlinger gjort av kvinnelig overgriper ville være «alle menns drøm», og dermed 

ikke bli tatt på alvor. Venners faktiske respons eller forventninger om venners respons, hadde 

også stor betydning for gutter sitt valg om å fortelle eller ikke. Selv om mange studier viser at 

gutter venter lenger med å fortelle om overgrep enn jenter, indikerer andre studier at kjønn er 

urelatert til forsinkelser i denne prosessen (Foynes et al., 2009; Goodman-Brown et al., 2003). 

I forbindelse med fysiske vold eller neglekt er det ikke avdekket slike kjønnsforskjeller 

(Hershkowitz, 2006; Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2013; 

Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, et al., 2013; Vincent & Daniel, 2004).  

En annen variabel det er verdt å merke seg, men som ikke vil være fokus i denne oppgaven, er 

fysiske og psykiske funksjonshemninger. Studier viser at barn med funksjonshemninger ikke 

bare er i større risiko for å bli utsatt for vold og overgrep enn barn med normal utvikling 

(Jones et al., 2012; Paine & Hansen, 2002), men har også større sannsynlighet for å vente med 

å fortelle, eller aldri fortelle om det (Hershkowitz, Lamb, & Horowitz, 2007). 

1.7.2 Interpersonlige faktorer – en relasjonell prosess  

Relasjon til overgriper ser ut til å ha innvirkning på når, eller om barnet forteller om overgrep. 

En retrospektiv studie av 202 studenter viste at barn utsatt for emosjonelle eller fysiske 

overgrep fra noen de har en nær relasjon til, har større sannsynlighet for å vente ett år eller 

lenger med å fortelle enn de som ikke har nær relasjon til overgriperen (Foynes et al., 2009). 

Det samme rapporteres i flere studier av seksuelle overgrep (Arata, 1998; Goodman-Brown et 

al., 2003; Kogan, 2004). I de fleste tilfeller har det vist seg at barn utsatt for overgrep innad i 

familien (interfamiliære overgrep) venter lenger med å fortelle enn de som opplever overgrep 
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begått av noen utenfor familien (ekstrafamiliære overgrep) (Arata, 1998; Goodman-Brown et 

al., 2003; Hershkowitz, 2006; London et al., 2008; Paine & Hansen, 2002; Schönbucher et al., 

2012). Det meste av dagens forskning tyder på at denne offer-overgriper-relasjonen har 

betydning for barnets prosess med å fortelle. Likevel er det ikke alle studier som kommer 

frem til denne konklusjonen (Lemaigre et al., 2017).  

Som regel er det foreldre eller jevnaldrende venner som er mottaker av historien om overgrep 

(Paine & Hansen, 2002; Schönbucher et al., 2012). Foreldrene vil alltid spille en viktig rolle, 

selv når barna gradvis i større grad betror seg til jevnaldrende etter hvert som de blir eldre 

(Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt, & Tjersland, 2005). Det er derfor ikke overraskende 

at litteraturen understreker at relasjonen til foreldrene har innvirkning på prosessen. I en 

systematisk gjennomgang av litteratur på hva som legger til rette for eller hindrer barn og 

unge fra å fortelle om seksuelle overgrep i barndommen og ungdomstiden, viste flere studier 

at oppfattet mangel på forståelse og begrenset støtte fra voksne (foreldre eller fagfolk) hadde 

innvirkning på barnas prosess med å fortelle (Lemaigre et al., 2017). Funnet fremkom i 

intervjuer med både barn, ungdom og foreldre. Dette funnet er kongruent med omfattende 

forskning som har identifisert at forventede sosiale reaksjoner er av stor betydning for 

avgjørelsen om å fortelle eller ikke (Ullman, 2002) Lignende funn har blitt avdekket i 

retrospektive studier med voksne utsatt for ulike typer overgrep (Allnock & Miller, 2013).  

Dette viser at barn og unge som forsøker å fortelle om seksuelle overgrep, kan oppleve å bli 

møtt med manglende forståelse og støtte. Frykten for og forventningen om disse negative 

sosiale reaksjonene kan hindre dem fra å fortelle. Jensen og kolleger har fokus på barnets 

opplevde støtte i sin kvalitative studie fra 2005, og trekker dette frem som en viktig faktor. 

Mange av barna utrykte frykt for at de ikke ville bli trodd eller at motivene deres ville bli 

mistolket (Jensen et al., 2005). Overbevisningen om at andre ville tro dem, var ifølge noen av 

barna en forutsetting for å fortelle (Jensen et al., 2005). Det er heller ikke uvanlig at 

foreldrene har tvil knyttet til overgrepene samtidig som de forsøker å beskytte barna (Jensen 

et al., 2005). Dette fører til at foreldrene sender tvetydige signaler og den opplevde støtten 

reduseres. Studier som peker på støttende foreldrerelasjon som en viktig faktor, kan videre 

underbygges av en studie som vister at dersom foreldrene utøver emosjonell eller fysisk vold 

mot barna predikerer dette utsettelse av å fortelle om ekstrafamiliære seksuelle overgrep 

(Tashjian, Goldfarb, Goodman, Quas, & Edelstein, 2016).  
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Reitsema og Grietens (2015) peker på at det å fortelle om overgrep er en relasjonell prosess. 

Relasjonen og reaksjoner hos den barna interagerer med når de forteller om overgrep, ser ut til 

å være kritiske for prosessen. I tillegg til viktigheten av nære relasjoner, er det å bli spurt 

direkte og tillit til personen de betror seg til, løftet frem i forskning på prosessen med å 

fortelle om seksuelle overgrep i barndommen (Kogan, 2004; Lemaigre et al., 2017; Priebe & 

Svedin, 2008; Reitsema & Grietens, 2015; Schönbucher et al., 2012). Selv om det er 

vanskelig å si hva som er viktigst, er en av de mest fremtredende faktorene hvorvidt barna blir 

spurt direkte om mulige overgrep eller oppfordres til å fortelle (Hershkowitz, Lamb, et al., 

2007; Hershkowitz, Lanes, et al., 2007; Jensen et al., 2005; Kogan, 2004; Lemaigre et al., 

2017; McElvaney, 2015). Når barna ikke blir spurt, må de selv finne en kontekst der det kan 

være rom for en slik samtale. Jensen og kolleger (2005) viste at det var vanskelig for barna å 

finne en situasjon eller kontekst der det passet å dele slike opprørende, forvirrende og 

tabubelagte erfaringer. Mangel på kontekst å fortelle i ble dermed en hindring. Igjen ble det 

vist til behov for en støttende struktur rundt barnet.  

Ønske om ikke å være en byrde for foreldrene eller familien har vist seg å kunne hindre barn 

fra å fortelle, særlig i allerede belastede hjem (Schönbucher et al., 2012). Barn er sensitive for 

foreldrenes behov og frykter konsekvensene for familien og overgriper (Jensen et al., 2005). 

Flere artikler nevner at barn er sensitive for foreldres reaksjoner og om de tåler historien, noe 

som vil ha innvirkning på hvilken strategi de velger videre (Goodman-Brown et al., 2003; 

Hershkowitz, Lanes, et al., 2007). I tillegg til frykt for å bli møtt med mistro som resulterer i å 

bli oppfattet som løgner, opplever en del barn også frykt for å bli møtt med avsky eller andre 

negative reaksjoner (Reitsema & Grietens, 2015). En studie av Flåm og Haugstvedt (2013) 

beskriver barn sine tegn til seksuelle overgrep som «test ballonger» som de sender ut for å se 

hvordan reaksjonen blir og hvilke handlinger det fører til. Avhengig av responsen de får, vil 

de stoppe å fortelle, utsette det eller fortsette. Både det å tåle historien, tro på barnet og støtte 

barnet fremstår som sentralt for å legge til rette for at det skal være trygt for barnet å fortelle. 

Det er ikke bare barna som opplever det vanskelig å tematisere et så kulturelt tabuisert 

fenomen. Seksuelle overgrep er et tema en sjeldent adresserer i hverdagen, og familien kan 

ikke lene seg på allerede innarbeidede regler og vaner for samtalen slik de kan i andre 

situasjoner (Jensen et al., 2005). Foreldre har utrykt en frykt for ikke å være kompetent nok til 

å gå inn i samtaler om et så sensitivt tema, og vegrer seg for å stille spørsmål selv når de har 

mistanker om overgrep (Jensen et al., 2005). I tillegg kjenner flere foreldre og fagfolk på en 
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frykt for hva spørsmål om overgrep vil gjøre med barnet (Dos Santos, Jensen & Ormhaug, 

2016; Jensen et al., 2005). De emosjonelle, juridiske og stigmatiserende aspektene som følger  

med dersom mistanken bekreftes, gjør samtaler rundt slike tema utfordrende (Jensen, 2005). 

En studie pekte også på at det sterke ønsket om at mistanken om overgrep ikke stemmer, 

skaper en motvilje hos foreldre mot å tolke signaler som tegn til overgrep (Jensen, 2005). 

Istedenfor den støttende strukturen barnet trenger, kan de ut fra funn i disse studiene bli møtt 

med mistro, usikkerhet og voksne som signaliserer at temaet ikke er trygt å snakke om.    

1.7.3 Intrapersonlige faktorer 

Intrapersonlige faktorer som følelse av skyld, skam, ansvar, frykt for straff, bekymring for 

egen og andres sikkerhet og helse, eller forventning om andre negative konsekvenser, har vist 

seg å ha innvirkning på sannsynligheten for å fortelle om overgrep eller utsette å fortelle det 

(Goodman-Brown et al., 2003; Hershkowitz, Lanes, et al., 2007; Lemaigre et al., 2017; 

Malloy, Brubacher, & Lamb, 2011; McElvaney et al., 2014; Ullman, 2002; Schönbucher et 

al., 2012) Men igjen er studiene begrenset til forskning på barn utsatt for seksuelle overgrep, 

selv om dette trolig også vil forekomme hos barn som er utsatt for andre former for overgrep. 

En studie som omfattet både fysiske og seksuelle overgrep mot barn, fant en tendens til at 

også frykt for overgriper kunne hindre barn fra å fortelle om overgrepserfaringer 

(Hershkowitz, 2006). Dette var på bakgrunn av at trussler var forbundet med forsinkelse i å 

fortelle og søke hjelp. Det er viktig å merke seg at barnets frykt for straff eller andre negative 

konsekvenser kan være svært velbegrunnent og vise til en reell fare (Paine & Hansen, 2002). 

Risikoen er særlig stor ved interfamiliære overgrep der barnet bor med overgriper. Samtidig 

løfter en svensk studie fra 2017 fram «mangel på tillit til voksne» som en gjennomgående 

viktig hindring i forbindelse med enhver form for mishandling av barn (Jernbro, Otterman, 

Lucas, Tindberg & Janson). Denne mangelen på tillit til voksne, som en så hos barn utsatt for 

ulike typer overgrep og neglekt, vil gjerne være naturlig ut fra deres erfaringer.  

Barns forventede negative konsekvenser kan både ses på som en interpersonlig og en 

intrapersonlig faktor, da forventningene formes av relasjonen til overgriper og mottaker av 

historien, tidligere erfaringer av andres respons, samt barnets indre ønsker, tolkning og frykt. 

Samtidig vil barnets omsorg for overgriper påvirke frykten for negative konsekvenser for 

overgriper og barnets tolkning av situasjonen vil påvirke forventning om straff. På samme 
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måte vil opplevd støtte fra omsorgsgiver være en subjektiv opplevelse (intrapersonlig faktor) 

samtidig som den preges av det sosiale samspillet (interpersonlig faktor).  

1.7.4 Kjennetegn ved overgrepet: Alvorlighetsgrad, varighet og type overgrep 

I noen studier har seksuelle overgrep med høyere fysisk alvorlighetsgrad og høyt nivå av 

psykisk stress, predikert lavere sannsynlighet for at barnet forteller (Arata, 1998; 

Hershkowitz, Lanes, et al., 2007). Det er også pekt på at jo større psykisk skade overgrepene 

påfører barna, jo mindre sannsynlig er det at de forteller (Arata, 1998). Andre forskere har 

konkludert med at de ikke finner sammenheng mellom alvorlighetsgrad og hvor stor andel 

som forteller (Lamb & Edgar-Smith, 1994; London et al., 2005). Samtidig finnes det studier 

som tyder på det motsatte, ved at mer livstruende eller fysisk skadende overgrep har vist 

sammenheng med at flere barn forteller (Hanson, Resnick, Saunders, Kilpatrick, & Best, 

1999; Lam, 2014). Slike motstridende funn gir et noe uklart bilde. I forbindelse med fysiske 

overgrep har en sett tendens til at høyere alvorlighetsgrad og fysisk skade er forbundet med at 

barn oftere forteller (Hershkowitz, 2006), men dette er studert i mindre grad.  

Varigheten er en annen faktor studier har undersøkt. En har sett tendenser til at dersom 

seksuelle overgrep foregår over en periode som er lenger enn et år, er det mindre sannsynlig at 

barnet forteller, enn om det er én enkelt hendelse (Arata, 1998). Gjentagende overgrep har 

generelt en tendens til å øke sannsynligheten for at barnet utsetter å forteller om seksuelle 

overgrep (Hershkowitz, Lanes, et al., 2007; Jensen et al., 2005). En mulig forklaring på dette 

er at dersom barnet ikke forteller med en gang og overgrepene fortsetter, kan det tenkes at 

barnet føler ansvar for at det har latt det fortsette og får økt skamfølelse. Kliniske erfaringer 

støtter oppunder dette, ved at barn ofte oppgir å føle skyld for å ikke ha fortalt om 

overgrepene tidligere og derfor føler seg ansvarlig for at de fortsatte (Arata, 1998).  

Med tanke på at nåværende forskning i hovedsak har fokusert på seksuelle overgrep, har en 

lite kunnskap om typen overgrep - fysisk, psykisk, seksuelt eller neglekt, har innvirkning på 

prosessen. Likevel fant Herskowitz (2006) at barn hadde større sannsynlighet for å fortelle om 

seksuelle overgrep enn fysiske overgrep.  
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1.7.5 En multifaktoriell prosess som ikke er forstått fullt ut 

I studiene beskrevet ovenfor kommer det tydelig frem at, når barn og ungdom skal fortelle om 

overgrep er det mange ulike faktorer som kan hindre dem eller legge til rette for dette. På 

tross av at alle disse faktorene har vist en viss relevans i barns prosess med å fortelle om 

overgrep, er det begrenset enighet i litteraturen om et optimalt sett med forhold og faktorer 

som fremmer at de forteller og søker hjelp (Lemaigre et al., 2017).   

Paine og Hansen (2002) konkluderte i sin gjennomgang av litteraturen på området, at i tillegg 

til et komplekst samspill mellom flere interne og eksterne faktorer, har kognitive og 

utviklingsmessige hindringer (som begrenset forståelse av situasjonen og begrenset utvikling 

av språk) stor betydning for om barn utsetter å fortelle om overgrep. I etterkant av Paine og 

Hansen sin gjennomgang av daværende litteratur har ytterligere forskning undersøkt faktorer 

som hindrer eller fremmer at barn forteller, men enda gjenstår det motstridende funn 

(Lemaigre et al., 2017). McElvaney (2015) identifiserte i sin litteratursammenstilling den 

samme kompleksiteten ved den enkeltes prosess med å fortelle om overgrep. Tener og 

Murphy (2015) og Lemaigre et al. (2017) kommer frem til samme konklusjon, og viser til et 

samspill mellom intrapersonlige, interpersonlige og sosiale faktorer i en multifaktoriell 

prosess som fortsatt ikke er forstått fult ut. Vi har derfor ikke et klart bilde av hva som må til 

for at barn skal kunne fortelle om volds- og overgrepserfaringer, og motta hjelp. Samtlige av 

litteraturgjennomgangene som er vist til ovenfor, er begrenset til forskning på seksuelle 

overgrep. Det er uvisst i hvor stor grad disse funnen kan generaliseres til andre former for 

vold og overgrep. Dette understreker behovet for mer forskning på området. 

Forskningslitteraturen er i hovedsak basert på retrospektive studier med voksnes perspektiv, 

eller studier av barn i profesjonelle omgivelser som rettsmedisinske eller kliniske intervju 

(Cossar et al., 2019; Lemaigre et al., 2017; Paine & Hansen, 2002; Priebe & Svedin, 2008).  

Fordelen med mer populasjonsbaserte studier er at det blir mulig å få svar også fra barn som 

ikke har fortalt noen om overgrepene før de rapporterer om det i studiene (Priebe & Svedin, 

2008). Barn som enda ikke har vært i kontakt med en profesjonell hjelpeinstans, får dele sitt 

perspektiv. Utvalget i denne studien vil legge til rette for en slik mulighet. Det er tidligere 

utført lite forskning med direkte tilgang til barns perspektiv i en så stor uselektert populasjon. 

Studien vil derfor være et nytt og viktig bidrag til forskningsfeltet. Den vil samtidig kunne 

undersøke generaliserbarheten av funnene i tidligere kvalitativ forskning, ved bruk av et stort 

og representativt utvalg.  
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1.8 Problemstilling og fokusområde 

Studiens formål er å utvide kunnskapen om det komplekse samspillet mellom faktorer som 

hindrer og fremmer barns mulighet til å fortelle om vold og overgrep. Som etterlyst i 

forskning, er studien rettet mot barns eget perspektiv. Hensikten med studien er at en bedre 

forståelse av denne prosessen, skal kunne bidra til utvikling av tiltak for å hjelpe barn til å 

fortelle om vold, og avdekke vold og overgrep på et tidligere tidspunkt.  

Problemstillingen oppgaven ønsker å belyse er: Hvilke faktorer hindrer eller legger til rette 

for at barn og unge forteller om erfaringer med vold og overgrep?  

Oppgaven vil også drøfte tre underordnede forskningsspørsmål:  

1. Hva er de viktigste grunnene til at barna ikke (a) forteller eller (b) oppsøker 

profesjonell hjelp? 

2. Hvilken betydning har type overgrep ( fysisk eller seksuelt) for faktorenes innvirkning 

på hjelpsøking? (a: i form av å fortelle, b: i form av å oppsøke profesjonell hjelp) 

3. Hvilken betydning har alder, kjønn, relasjon til overgriper og alvorlighetsgraden for 

om barn forteller og hva de eventuelt oppgir som grunner til ikke å fortelle? 

 

 

2 Teoretisk rammeverk 

Bussey og Grimbeek (1995) har foreslått en omfattende modell for prosessen med å fortelle 

om seksuelle overgrep i barndommen. Denne modellen benyttes her som rammeverk for å 

forstå resultatene i studien. Modellen er basert på Albert Bandura sin sosial-kognitive teori, 

tidligere kjent som sosial-læringsteori.  

Bandura vektlegger at mennesker er bevisste og målrettede agenter i eget liv og trekker inn 

kognitive prosesser i forståelsen av menneskers atferd (von Tetzchner, 2012, s. 47). Barns 

oppfattelse av seg selv og sin egen mestring, blir tillagt stor vekt i forklaringen av hvorfor 

barn handler som de gjør. «Self-efficacy», som på norsk kan oversettes til mestringstro, er en 

av de viktigste konseptene i teorien (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013, s. 318). Menneskers tro 

på at de har evne til å utføre handlinger som vil føre til ønsket utfall, løftes frem som en viktig 

motivasjonell faktor (Holt et al., 2012, s. 267). Forventninger, overbevisninger, 

selvoppfattelse, mål og intensjoner vil forme og styre handlinger, samtidig som utviklingen av 

disse faktorene vil være preget av det sosiale miljøet personen lever i og observere (Bandura, 
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1989). Generelt har den sosial-kognitive teorien bidratt til en forståelse av læring og 

menneskers atferd som en kognitiv prosess som finner sted i en sosial kontekst.  

Bussey og Grimbeek (1995) mener som Bandura at sosial-kognitiv teori løfter frem en 

dynamisk interaksjon der prosessen med å fortelle er bestemt av flere faktorer. I samsvar med 

sosial-kognitiv teori trekker de inn både kognitive evner, sosiale faktorer og motivasjonelle 

faktorer i sin forståelse av barns evne og villighet til å dele informasjon om et sensitivt tema 

som seksuelle overgrep. Modellen deres viser til fire sosial-kognitive faktorer som er 

avgjørende i prosessen med å fortelle: (1) oppmerksomhet, (2) hukommelse, (3) produksjon og 

(4) motivasjon (Bussey & Grimbeek, 1995). Disse fire komponentene ble opprinnelig trukket 

frem av Bandura for å forklare prosessen ved observasjonslæring.  

Den første avgjørende faktoren, oppmerksomhet, viser til barnets oppmerksomhet på selve 

overgrepshendelsen. Bussey og Grimbeek argumenterer for at mangel på oppmerksomhet på 

det som skjedde, kan hindre barna fra å kunne fortelle da de ikke vil huske viktige detaljer. 

Dette fører oss videre til den andre avgjørende faktoren, hukommelse. Evnen til å huske og 

hente frem minnet av hendelsen er avgjørende for å kunne fortelle. Denne gjenhentingen er 

avhengig av god lagring av minnet, noe som krever oppmerksomheten til barnet. Barnets 

kognitive evner, som kan være begrenset ut fra utviklingsnivå, vil være avgjørende for barnets 

kapasitet både med tanke på oppmerksomhet og hukommelse. Den tredje faktoren, 

produksjon, viser til barnets evne til å kommunisere og formidle det som har hendt. Ulike 

nivåer av språkutvikling vil blant annet føre til at barn har ulike forutsetninger for å formidle 

hendelsen verbalt. Disse tre første komponentene i modellen, omhandler barnets kognitive 

kapasitet.  

Selv om et barn har evnene som kreves for å mestre de tre første trinnene i prosessen, er en 

helt avhengig av det siste trinnet, motivasjon, for at barnet skal fortelle. Den sosial-kognitive 

teorien sin beskrivelse av barnet som en bevisst og målrettet agent, kommer tydelig frem ved 

denne siste avgjørende faktoren. Barnet må selv være motivert til å fortelle for at det skal 

velge å dele informasjonen om overgrepet. Her er det mange faktorer som kan spille inn. 

Bussey og Grimbeek (1995) viser til at sosial-kognitiv teori peker på tre hovedfaktorer som er 

viktige i forbindelse med motivasjon: ekstern påvirkning, intern påvirkning og mestringstro.  

Ekstern påvirkning viser til faktorer utenfor barnet som har betydning for motivasjonen til å 

fortelle. Det kan være trusler fra overgriper, oppfordringer om å holde det som skjer 

hemmelig, forventede reaksjoner fra omgivelsene, og/eller forventede negative konsekvenser 
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for seg selv eller andre barnet ønsker å beskytte. Intern påvirkning av motivasjon viser blant 

annet til barnets egen følelse av skyld, skam eller mangel på kunnskap om at handlingen er et 

overgrep. Opplevelsen av fare for straff, negative konsekvenser og reaksjoner utenifra, rettet 

mot seg selv eller andre, vil også være avhengig av barnets egen tolkning og forståelse av 

situasjonen. Barnets mestringstro, som er den tredje hovedfaktoren, viser til viktigheten av at 

barnet vurderer at det har evnene som trengs for å kunne kommunisere det som har hendt på 

en god måte. Desto mindre tro barna har på at de mestrer oppgaven, desto mer stress opplever 

de, og jo mindre sannsynlig er det at de klarer å fortelle.    

Oppsummert kan en si at den sosial-kognitive modellen viser til at barns valg om å fortelle 

om overgrep vil variere ut fra barns kognitive evner, sosiale erfaringer og situasjonen de 

befinner seg i (Bussey & Grimbeek, 1995). Fra et kognitivt perspektiv er de eldre barna mer 

utrustet for å rapportere overgrep, basert på bedre oppmerksomhet, hukommelse og 

produksjonsevne. Likevel vil økning i kognitive evner og sosiale erfaringer gjøre at barn blir 

mer klar over fordeler og ulemper ved å fortelle. På bakgrunn av dette er det forventet at barns 

valg om å fortelle vil være mer preget av selvregulering etterhvert som de blir mer modne og 

denne evnen øker (Bussey & Grimbeek, 1995). De motivasjonelle faktorene vil derfor få 

stadig større innflytelse etter hvert som barnet utvikler seg.  

Jeg vil i denne oppgaven benytte dette teoretiske rammeverket for å se om modellen også 

passer til prosessen med å fortelle om andre typer overgrep, og ikke bare seksuelle overgrep 

som er temaet i Bussey og Grimbeek sitt arbeid. 

 

3 Metode 

3.1 UEVO-studien 

I 2019 ble det gjennomført en nasjonalt representativ omfangsundersøkelse på volds- og 

overgrepserfaringer i oppveksten, blant ungdommer i alderen 12-16 år (Hafstad & Augusti, 

2019). Dataene jeg benytter i oppgaven er et kvantitativt datamateriale hentet fra denne 

omfangstudien, kalt UEVO-studien (Ungdommers erfaring med vold og overgrep i 

oppveksten). Undersøkelsen er utført av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk 

stress (NKVTS) på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir), på vegene 

av Barne- og familiedepartementet.  
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En utfordring forskningsfeltet har stått ovenfor, er at lovverk som ivaretar barns rett til 

beskyttelse i forskning, på noen måter også har begrenset barns rett til å bli hørt og uttale seg i 

saker som angår dem selv. På bakgrunn av dette var det ønskelig med endring i lovverk som 

regulerer barns deltakelse i forskning. I 2017 fikk helseforskningsloven en forskrift som åpner 

for at barn fra 12 år og oppover selv kan samtykke til deltakelse i forskning om sensitive tema 

som vold og overgrep. Lovendringen har vært essensiell for at UEVO-studien skulle kunne 

kartlegge og undersøke et utvalg som representerer den yngre delen av ungdomsbefolkningen. 

Utvalget utgjør en yngre aldersgruppe enn man tidligere har hatt muligheten til å studere på 

denne måten, noe som er hensiktsmessig ved at det er kortere tid siden de eventuelt har hatt 

disse erfaringene. I tillegg vil lovendringen gi mulighet til å innhente informasjon fra 

ungdommer som ikke ville kunnet delta om de var avhengig av foreldrenes samtykke.  

I trekning utført av Statistisk sentralbyrå ble det trukket et klyngeutvalg av norske 

ungdomsskoler. Utvalget av skoler er nasjonalt representativt, med skoler fra hele landet, i 

ulike størrelser og med tilsvarende andel elever med innvandringsbakgrunn som i 

populasjonen. Rekrutteringsprosessen er nærmere beskrevet i rapporten til Hafstad og Augusti 

(2019). Det totale utvalget i UEVO-studien består av 9240 ungdommer. Det utgjør 86,9 % av 

alle elevene som gikk på de 70 deltakende skolene. Størrelsen på utvalget er blant annet basert 

på at fenomenene som undersøkes vil være relativt sjeldne, og derfor krever store utvalg for å 

unngå for stor usikkerhet i resultatene. Et underutvalg fra UEVO-studien danner grunnlaget 

for denne studie.  

3.2 Utvalg 

Utvalget i denne studien består av totalt 3164 ungdommer. Blant disse er det 1782 jenter, 

1349 gutter og 27 deltakere som ikke opplevde å falle inn under kategoriene gutt/jente. 

Gjennomsnittlig alder på deltakerne er 14,2 år. 23,6 % av deltakerne i underutvalget er 13år 

eller yngre, 33,5 % er 14 år, 38,1 % er 15 år og 4,5 % er 16 år. Utvelgelsen ble basert på 

deltakernes svar på spørsmål om erfaringer av vold og overgrep. Utvalget består av deltakere 

som én eller flere ganger har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller fysisk vold. Spørsmål om 

fysisk vold omhandlet vold begått av en voksen hjemme, mens spørsmål om seksuelle 

overgrep skilte mellom voksen og jevnaldrende overgriper i og utenfor hjemmet. Valg av 

hvilke typer overgrep som ble inkludert i studien, er basert på hvem som i undersøkelsen fikk 

spørsmål om prosessen med å fortelle og søke hjelp, og hvilke typer overgrep som oftest 
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havner i rettsapparatet. Deltakere som utelukkende rapporterte å ha blitt kysset mot sin vilje 

av en voksen, ble ikke inkludert i utvalget da det ble vurdert som usikkert om dette kunne 

defineres som seksuelt overgrep. Vurderingen ble tatt på bakgrunn av at dette spørsmålet fikk 

veldig høy respons sammenlignet med de andre oppgitte erfaringene i spørreskjemaet.  

I dette utvalgte oppgav 55,1% (n=1742) av ungdommene å ha blitt utsatt for fysisk vold fra 

voksen i hjemmet, 17,2% (n=543) oppgav å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra voksne 

og 63,3% (n=2003) oppgav å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Innenfor 

alle de tre typene overgrep var det en overvekt på rundt 60% som hadde opplevd flere 

hendelser, mens rundt 40% hadde opplevd et slikt overgrep ved én anledning. Flere hendelser 

viser her til utsettelse for samme voldshandling minst to ganger eller minst to ulike hendelser. 

Flertallet av ungdommene viste dermed til en gjentagende utsettelse for overgrep.  

3.3 Datamaterialet 

3.3.1 Fysisk vold 

Ungdommenes utsatthet for fysisk vold i hjemmet ble kartlagt ved hjelp av seks konkrete 

spørsmål om ulike voldshandlinger. Disse spørsmålene er basert på formuleringer brukt i 

Parent-Child Conflict Tactics Scale (PCCTS; (Straus, Hamby, Finkelhor, Moore & Runyan, 

1998), og tilpasset ut fra en norsk (Myhre et al., 2015) og en svensk (Jernbro & Janson, 2016) 

omfangstudie på samme tema. Det ble utelukkende spurt om fysisk vold i hjemmet. De tre 

første spørsmålene beskrev mindre alvorlig fysisk vold, som erfaringer med å bli 

kløpet/lugget, ristet/dyttet voldsomt eller slått med flat hånd. Med andre ord voldshandlinger 

med mindre fysisk skadepotensiale enn ved mer alvorlig fysisk vold. De mer alvorlige 

formene for fysisk vold ble kartlagt ved å spørre om de hadde opplevd å bli slått med 

knyttneve/hard gjenstand, blitt sparket eller banket opp. Måten fysisk vold her deles inn i 

alvorlig og mindre alvorlig vold, er i tråd med inndeling benyttet i tidligere norske studier 

(Myhre et al., 2015; Thoresen & Hjemdal, 2014). Ungdommene besvarte spørsmålene ved å 

angi, på en 4-punktsskala, hvor hyppig de hadde opplevd de ulike formene for fysisk vold fra 

en voksen hjemme i oppveksten. Skalaen gikk fra 0 som tilsvarte «aldri» til 3 som tilsvarer 

«ofte». Deltakere som oppgav én eller flere slike erfaringer ble stilt en rekke 

oppfølgingsspørsmål, om alder da volden først skjedde, om det hadde skjedd i løpet av det 

siste året, hvem som var utøver, og om de har betrodd seg til noen.  
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I analyser av alder ved overgrepstidspunktet ble det benyttet aldersgrupper. Inndelingen i 

aldersgrupper er i tråd med slik alder har blitt kategorisert i tidligere studier (Jernbro & 

Janson, 2016). Alderskategoriene fremkommer i tabell 4.6 i resultatdelen.  

3.3.2 Seksuelle overgrep og krenkelser 

Seksuelle overgrep og seksuelle krenkelser ble målt med 12 konkrete spørsmål, der seks av 

dem omhandlet overgrep fra voksne og de andre seks omhandlet overgrep fra jevnaldrende.  

Deltakerne skulle besvare påstander på en 4-punktskala fra «aldri» til «mange ganger». 

Spørsmålene viste til ufrivillig kyssing, å bli vist andres private kroppsdeler, å bli bedt om å 

vise egne private kroppsdeler, om å bli berørt på egne kjønnsorganer eller måtte berøre andre 

og hvorvidt de har hatt samleie eller måtte delta i samleielignende handlinger. I spørsmål der 

ungdommene ble spurt om krenkelser og overgrep fra jevnaldrende ble det beskrevet at det 

gjaldt ufrivillige seksuelle interaksjoner. Når det gjaldt overgrep fra voksne ble denne 

ufrivilligheten ikke vektlagt, da all seksuell omgang med barn under 16 år anses som et 

overgrep fra en voksen. Utformingen av spørsmålene er inspirert av ungdomsundersøkelsen 

om vold og overgrep i Norge (Mossige & Stefansen, 2007), og videre tilpasset aldersgruppen 

i undersøkelsen i tråd med den svenske studien «Våld mot barn» (Jernbro & Janson, 2016).  

Begreper som sex og private deler ble i spørreskjemaet definert konkret som henholdsvis: 

«fingret, slikket, sugd, samleie» og «tiss, rumpe, pupper». Deltagere som gav minst ett ja-svar 

på spørsmål om seksuelle overgrep/krenkelser fikk videre en rekke oppfølgingsspørsmål, 

tilsvarende oppfølgingsspørsmålene ved fysisk vold. Som beskrevet i avsnitt 3.4.1. ble fysisk 

vold delt inn i alvorlig og mindre alvorlig vold. Samme inndeling ble gjennomført for 

seksuelle overgrep, basert på om overgrepet innebar berøring av private kroppsdeler eller 

ikke. Berøring inkluderer her både handlinger en må utføre og handlinger som blir utført på 

en selv (berørt på egne kjønnsorganer, måtte berøre andre, samleie eller måtte delta i 

samleielignende handlinger).  

3.3.3 Fortelle om overgrep 

Ett av oppfølgingsspørsmålene undersøkte om ungdommene hadde fortalt noen om 

hendelsen(e) og hva som eventuelt hindret dem. Deltakere som indikerte at de ikke hadde 

fortalt det til noen, fikk velge mellom en rekke påstander om hva som var den viktigste 

grunnen til at de ikke hadde fortalt. Disse var utarbeidet av prosjektgruppen. Alternativene var 
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som følger: Jeg var redd for at den jeg sa det til ville fortelle det til foreldrene mine (0); Jeg 

var redd for at den jeg sa det til ville fortelle det til noen andre (1); Jeg var redd for ikke å bli 

trodd (2); Jeg skammet meg for det som hadde skjedd (3); Jeg følte det var min skyld at det 

hadde skjedd (4); Jeg var redd for at barnevernet skulle bli innblandet (5); Jeg hadde ikke 

behov for å fortelle det til noen (6); Annet (7; mulighet for åpent svar til å beskrive andre 

grunner). Ungdommene ble også spurt om de kjente noen voksne de stolte på som de kunne 

snakke med dersom de skulle oppleve noe vanskelig hjemme. Dersom svaret var «ja» fikk de 

videre krysse av på en rekke alternativer for hvem de ville pratet med eller søkt hjelp hos. 

Dette spørsmålet ble hentet fra Jernbro og Janson (2016) og gav muligheten til å sette flere 

kryss. I tillegg fikk de et åpent spørsmål der ungdommene selv kunne beskrive hvem de ville 

pratet med. Besvarelser på dette spørsmålet er inkludert i analysene. 

3.3.4 Oppsøking av profesjonell hjelp 

I kartlegging av hjelpsøking ble ungdommen spurt om de noen gang hadde fått profesjonell 

hjelp for det de hadde opplevd. De som svarte «nei» fikk videre velge mellom en rekke 

påstander om grunner til at de ikke hadde prøvd å få hjelp. Her kunne de avgi flere ja-svar. 

Alternativene var som følger: jeg trengte det ikke, det var vanskelig å be om, jeg turte ikke be 

om profesjonell hjelp, jeg tenkte det ikke var alvorlig nok, jeg stolte ikke på de profesjonelle 

hjelperne, jeg visste ikke hvor jeg skulle søke hjelp. Spørsmål tilknyttet oppsøking av 

profesjonell hjelp, er norske oversettelser av spørsmål hentet fra artikkelen «Ethnic 

differences in help-seeking behaviour following child sexual abuse: a multi-metod study» 

(Okur, van der Knaap & Bogaerts, 2016).   

3.3.5 Totalbelastning  

Selv om utvelgelsen til denne studien er basert på erfaringer av fysisk og seksuelle overgrep, 

ønsket jeg å inkludere ungdommenes totale voldsbelastning i analysene. Totalbelastning ble 

målt ut fra antall voldstyper deltakerne har erfart, her delt inn i: fysisk vold fra voksen 

hjemme, psykisk vold, seksuelle overgrep fra voksen, seksuelle overgrep fra jevnaldrende, 

vitneopplevelse av fysisk eller psykisk vold mot mor, vitneopplevelse av fysisk eller psykisk 

vold mot far og omsorgssvikt. Hvordan de ulike typene overgrep, som ikke er tema for denne 

oppgaven ble målt, er beskrevet i rapporten om UEVO-studien (Hafstad & Augusti, 2019). 
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3.4 Prosedyre 

UEVO-studien er en tverrsnittsundersøkelse, der data kun er samlet inn én gang. 

Undersøkelsen ble gjennomført på skolen og var beregnet til én skoletime. Spørreskjemaet 

var nettbasert og spørsmålene ble besvart på PC eller nettbrett. Et slikt digitalt 

spørreskjemaformat er fleksibelt, og gjør det mulig å gi tilpassede oppfølgingsspørsmål til 

deltakere med erfaringer av vold eller overgrep. Etter å ha logget inn fikk alle elevene først se 

en informasjonsfilm om undersøkelsen, for å sikre et reelt informert samtykke. I tillegg fikk 

alle elevene utdelt et informasjonsskriv i forkant av undersøkelsen. De fikk deretter valget 

mellom å samtykke til å delta eller velge å ikke delta. Elevene fikk opp ulike sider på 

skjermen, avhengig av denne avgjørelsen. De som gav samtykke til å delta fikk opp web-

skjema for undersøkelsen, de andre fikk opp nettside med skolerelaterte oppgaver som ikke 

var tilknyttet studien. En slik ordning ble valgt for å unngå at det ble synlig hvem som deltok i 

undersøkelsen. Deltakerne kunne når som helst trekke samtykket og svarene deres ville da bli 

slettet. Ungdommer som var bekymret for seg selv eller andre kunne gi seg til kjenne på et 

eget nettskjema som de fikk opp helt til slutt. Samtlige elever, uavhengig av om de samtykket 

til deltakelse eller ikke, fikk dette kontaktskjemaet der de oppgav om de ønsket å bli kontaktet 

og av hvem (lærer, helsesøster, operatør for Røde Kors sin hjelpetelefon Kors på Halsen, 

barnevernstjenesten). Omkrig 5 %, 480 ungdommer, benyttet seg av dette tilbudet. 

3.5 Analyse 

Ettersom variablene i datamaterialet er kategoriske, ble kji-kvadrattest benyttet for å 

undersøke mulige sammenhenger mellom variablene. Analysene ble gjennomført i SPSS 

Statistics versjon 26 (IBM, 2019) og resultatene oppgir effektstørrelse i Cramer`s V, beregnet 

ved hjelp av Pearson Chi-Square (χ2). Ved vurdering av Cramer`s V, ble verdier < 0,30 tolket 

som liten effektstørrelse, verdier mellom 0,30 og 0,50 tolket som moderat effektstørrelse og 

verdier > 0,50 tolket som stor effektstørrelse. Ved vurdering av statistiske signifikans ble 

signifikansnivå 0,05 benyttet, da dette er en standard som ofte benyttes i forskning.  

For å beskrive utvalget, gjennomførte jeg frekvensanalyser av alder, kjønn, 

overgrepserfaringer (antall innen en type overgrep og antall hendelser), alvorlighetsgrad ved 

overgrep, om ungdommene har fortalt om det som har hendt, om de har mottatt hjelp, alder da 

(evt. første gang og sist gang) det skjedde, og hvem som var overgriper. En liten gruppe på 27 

deltakere svarte at inndelingen gutt/jente ikke passet for dem. Denne gruppen, som utgjør 
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0,9% av utvalget, ble selektert bort i analyser av kjønnsforskjeller. Gruppen er for liten til at 

vi kan si noe spesifikt sammenlignet med de andre to kjønnsgruppene, og fjernes samtidig av 

anonymitetshensyn. Deltakere som faller inn under denne gruppen har likevel blitt inkludert i 

alle andre analyser som ikke omhandler kjønn.    

Analyser av om deltakerne har fortalt noen om overgrep(ene), mottatt profesjonell hjelp og 

eventuelle grunner til at de ikke har fortalt eller oppsøkt hjelp, ble i stor grad gjort separat for 

hver av de tre typene overgrep (fysisk vold fra voksen hjemme, seksuelle overgrep fra voksne 

og seksuelle overgrep fra jevnaldrende). Dette var nødvendig fordi spørsmål om de har fortalt 

og eventuelt hvorfor ikke, var knyttet opp til hver type overgrepserfaring. Samtidig var det av 

interesse å se på mulige forskjeller mellom de ulike typene overgrep, både i forbindelse med 

valget om å fortelle og oppsøking av hjelp. Variabler som ble inkludert i analysene var: kjønn, 

overgrepets alvorlighetsgrad, alder ved overgrepet, relasjon til overgriper (for eksempel, mor, 

far, bestemor, kjæreste), tilgang til voksen tillitsperson å prate med, totalbelastning, samt 

variabel som skilte mellom én eller flere hendelser.  

3.6 Etiske betraktninger  

I all forskning er det et gjeldende prinsipp at forskningen ikke skal være til skade. 

Forskningsprosjekt som inkluderer barn og unge krever særskilte etiske vurderinger, da barn 

generelt er mer sårbare enn voksne og derfor må behandles med ekstra varsomhet (World 

Medical Assosiation [WMA], 2013). Når ungdommene i denne studien selv kunne samtykke 

til deltakelse, uten at foreldrene hadde gitt sitt samtykke i forkant, stiller det ytterlige krav til 

god ivaretakelse. Foreldrene har i mindre grad mulighet til å ivareta sin rett til å beskytte 

barnet sitt, ettersom de ikke nødvendigvis vil ha kjennskap til at barnet har deltatt i 

undersøkelsen. Prosjektgruppen stod ovenfor flere etiske utfordringer i forbindelse med 

selvstendig samtykke hos barn, innhenting av data på sensitivt tema, beskyttelse av 

anonymitet, samt håndtering av informasjon som i utgangspunktet fører med seg meldeplikt 

eller avvergingsplikt. Slike etiske hensyn ble ivaretatt og alle løsningene ble godkjent av 

REK.  

Helsinki-deklarasjonen, og dens etiske retningslinjer for medisinsk- og helserelatert 

forskning, slår fast at all deltakelse i forskning skal være frivillig, og at de som samtykker til å 

delta skal være godt informert om relevante aspekter ved studien (WMA, 2013). Dette er helt 

grunnleggende aspekter i forskning. Med barn og unge som deltaker er det ekstra viktig med 
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tydelig informasjon om frivillig deltakelse og muligheten til å trekke samtykket, da de har 

mindre kjennskap til sine rettigheter. I et barn-voksen-forhold foreligger det en ubalansert 

maktfordeling. Barn og unge er vant til å måtte gjøre det voksne ber dem om, noe som gjør 

det ekstra viktig å vektlegge frivillig deltakelse. For å sikre et reelt informert samtykke må 

informasjonen være forståelig og alderstilpasset, slik at ungdommene vet hva de takker ja til. 

Et ekspertpanel bestående av 8 ungdomsskoleelever, bidro aktivt i prosessen med å ivareta et 

slikt reelt informert samtykke. Informasjonsfilmen er et eksempel på tiltak for å tilpasse 

formen på informasjonen til målgruppen. For å sikre valide svar var det også viktig å tilpasse 

ordbruk og formulering av spørsmål slik at det var forståelig og relevant for deltakerne.  

Etiske betraktninger som er av særlig interesse i denne oppgaven, er hva en gjøre med 

informasjonen når en får vite at barn er utsatt for vold og overgrep. Barns tendens til å utsette 

å fortelle om overgrep har ført til at flere forskere avdekker overgrep som ingen før har blitt 

betrodd og blir første mottaker av historien (Lemaigre et al., 2017). Den potensielle 

muligheten for å avdekke volds- og overgrepserfaringer som aldri før har blitt fortalt, fører 

med seg et etisk ansvar for å legge til rette for tilbud om oppfølging i etterkant. 

Ungdommenes mulighet til å be om samtale eller videre oppfølging, var derfor helt 

nødvendig. Løsningen med eget uavhengig kontaktskjema muliggjorde at eventuell 

meldeplikt og avvergingsplikt kunne fanges opp og håndteres i samtale med ungdommene, 

samtidig som anonymiteten til svarene i undersøkelsen kunne ivaretas. Om ungdommer har 

fortalt noen om overgrepet, tilsier ikke dette at de nødvendigvis har mottatt tilstrekkelig hjelp 

og støtte. Tilbud om oppfølging var derfor nødvendig for at deltakernes rapportering skulle bli 

håndtert på en ansvarlig og verdig måte. 

Undersøkelser vedrørende sensitivt tema, som vold og overgrep i barndommen, må utføres på 

en respektfull og varsom måte. Det var viktig å sikre god ivaretakelse av deltakeren både 

under og etter undersøkelsen. En annen hensikt med kontaktskjemaet var derfor å legge til 

rette for at deltakere ville bli ivaretatt dersom de opplevde undersøkelsen ubehagelig. Det har 

tidligere være diskutert om det er etisk forsvarlig å stille barn og unge spørsmål om slike 

sensitive tema, i frykt for å gjøre dem opprørt eller påføre dem belastninger. En har imidlertid 

visst lite om hvilken effekt slike spørsmål har på barn (Dos Santos et al., 2016). Dos Santos 

og kolleger (2016) konkluderer med at barn generelt ikke opplever spørsmål om 

traumeerfaringer som opprørende eller belastende. I samsvar med internasjonale studier fant 

de ikke støtte for den antatte risikoen ved å stille barn spørsmål om traumer. Med tanke på 
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hvor vanskelig det er for barn å fortelle om overgrepserfaringer på eget initiativ, kan en heller 

spørre seg om det er etisk forsvarlig å ikke stille slike spørsmål. 

Selv om dataene jeg benytter i studien er anonymisert, inneholder de personlig informasjon 

fra ungdommer i en sårbar situasjon. Det er derfor viktig med en respektfull fremstilling av 

resultatene. Med tanke på hvor mye tid og ressurser som er investert i gjennomføringen av 

undersøkelsen, vil en etisk betraktning være om kunnskapen benyttes på en måte som tjener 

samfunnet. Informasjon fra studien kan potensielt være med å hjelpe voldsutsatte barn hvis 

den når ut til mennesker som er i kontakt med, eller utarbeider tiltak rettet mot denne gruppen. 

Vi får med andre ord et forvalteransvar for kunnskapen vi nå har tilgang til.   

 

4 Resultater 

4.1 Fortelle om vold og overgrep 

For å besvare problemstillingen om hva som hindrer eller legger til rette for at barn og unge 

forteller om erfaringer med vold og overgrep, har jeg både undersøkt det å fortelle noen om 

det som har hendt, og det å oppsøke profesjonell hjelp. I avsnitt 4.1.1 - 4.1.7 presenterer jeg 

analysene av ungdommenes prosess med å fortelle om vold og overgrep. For å besvare de tre 

forskningsspørsmålene (1a, 2a og 3), undersøkte jeg betydningen av type overgrep, 

alvorlighetsgrad, kjønn, alder da overgrepet skjedde, relasjon til overgriper og tilgang til 

voksen å prate med.  

4.1.1 Andel som har fortalt eller ikke har fortalt 

I utvalget som besto av totalt 3164 ungdommer, fremkommer ulike mønstre i andel som har 

fortalt eller ikke fortalt om overgrep, basert på type overgrep. Blant de 1742 ungdommene 

som var utsatt for fysisk vold, hadde 53,4% ikke fortalt noen om overgrepene. Av de 543 som 

hadde opplevd seksuelle overgrep fra en voksen svarte 41,6% at de ikke hadde fortalt det til 

noen, mens gruppen som ikke hadde fortalt noen om overgrepene utgjorde 30,8% av de 2003 

som hadde opplevd seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Som illustrert i figur 4.1, viser 

resultatene til en betydelig andel ungdommer som ikke har delt erfaringene sine med noen. 

Blant de som hadde vært utsatt for overgrep fra en voksen, var det færre som hadde fortalt, 
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enn blant de som hadde blitt utsatt for overgrep fra jevnaldrende. Ved fysisk vold var andelen 

som ikke hadde fortalt større enn andelen som hadde fortalt.  

Figur 4.1 Sammenheng mellom type overgrep og om en forteller. 

 

Merk. Prosent er beregnet på bakgrunn av deltakere som har besvart spørsmålet om å fortelle. Missing: n=84 

ved fysisk vold, n=24 ved seksuelle overgrep fra voksen og n=59 ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende. 

4.1.2 Årsaker til at de ikke har fortalt 

Hva som var viktigste grunn til at ungdommene ikke har fortalt, var i noen grad likt i de tre 

typene overgrep. Tabell 4.1 viser at for alle de tre voldstypene var den hyppigst 

forekommende forklaringen på hvorfor de ikke har fortalt, at de ikke hadde behov for å 

fortelle. Samtidig var det noen tendenser og mønstre i besvarelsene som var avhengig av type 

overgrep. Det var for eksempel en høyere andel som ble hindret av skam over det som har 

skjedd og frykt for at andre skulle få vite om hendelsen, blant deltakerne som hadde vært 

utsatt for seksuelle overgrep, enn blant de utsatt for fysisk vold. Det var samtidig en høyere 

andel som ble hindret av opplevelse av skyld og frykt for at barnevernet skulle bli involvert, 

innen gruppen utsatt for fysisk vold.   

Kun 1,6 - 2,5% oppgav at det er andre grunner til at de ikke har fortalt, noe som kan tyde på at 

flesteparten har kjent seg igjen i minst én av forklaringene som er foreslått i undersøkelsen. På 

bakgrunn av en del manglede besvarelser (mellom 15,5 – 23,7% svarte ikke på spørsmålet) er 

det likevel noe usikkert hvor godt dette representerer gruppene i sin helhet.  
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Tabell 4.1 Viktigste årsak til ikke å ha fortalt om vold eller overgrep 

 Fysisk vold 

(N=886) 

Seksuelle 

overgrep fra 

voksne 

(N=216) 

Seksuelle 

overgrep fra 

jevnaldrende 

(N=598) 

Oppgitte årsaker til ikke å fortelle om 

overgrep n % n % n % 

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til foreldrene mine 

47 5,3 13 6,0 27 4,5 

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til noen andre 

25 2,8 20 9,3 50 8,4 

Jeg var redd for ikke å bli trodd 19 2,1 9 4,2 12 2,0 

Jeg skammet meg for det som hadde 

skjedd 

26 2,9 19 8,8 54 9,0 

Jeg følte det var min skyld at det 

hadde skjedd 

78 8,8 13 6,0 27 4,5 

Jeg var redd for at barnevernet skulle 

bli innblandet 

76 8,6 10 4,6 8 1,3 

Jeg hadde ikke behov for å fortelle 

det til noen 

391 44,1 81 37,5 312 52,2 

Annet 14 1,6 5 2,3 15 2,5 

 

Merk. Prosentberegninger er basert på andelen som har opplevd den aktuelle typen overgrep og ikke har fortalt. 

Missing: n=210 (23,7%) fra gruppen som ikke har fortalt om fysisk vold, n=40 (19,0%) fra gruppe som ikke har 

fortalt om seksuelle overgrep fra voksne og n=93 (15,5%) fra gruppe som ikke har fortalt om seksuelle overgrep 

fra jevnaldrende. 

4.1.3 Alvorlighetsgraden ved overgrepene 

Tabell 4.2 viser hvilken betydning alvorlighetsgraden av volden eller overgrepet har for om 

de har fortalt eller ikke. Blant ungdommene som hadde opplevd fysisk vold var 78,1% kun 

utsatt for mindre alvorlig vold, mens 21,9% var utsatt for alvorlig vold. I gruppen som var 

blitt utsatt for seksuelle overgrep fra voksne, rapporterte 56,5% å ha opplevd overgrep som 

innebar berøring. Blant ungdommene som hadde opplevd seksuelle overgrep fra jevnaldrende, 

rapporterte 45,1% å ha blitt utsatt for overgrep som innbar berøring.  
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Tabell 4.2 Sammenheng mellom alvorlighetsgrad og om de forteller.  

 Mindre alvorlig/Ikke berøring Alvorlig/Berøring 

 Fortalt Ikke fortalt Fortalt Ikke fortalt 

Type vold n % n % n % n % 

Fysisk vold 545 43,2 718 56,8 218 59,4 149 40,6 

Seksuelle 

overgrep 

voksen 

 

120 55,3 97 44,7 182 60,9 117 39,1 

Seksuelle 

overgrep 

jevnaldrende 

732 70,0 314 30,0 605 68,4 279 31,6 

Merk. % viser til andel av gruppen deltakere utsatt for samme type overgrep og alvorlighetsgrad. Deltakere som 

ikke har besvart spørsmålet om å fortelle, faller utenfor prosentberegningene. (Se kommentar til figur 4.1.) 

 

Innen gruppen utsatt for fysisk vold var det signifikant sammenheng (p<0.001) mellom andel 

som hadde fortalt og alvorlighetsgrad (Cramer`s V=0,136). Det vil si at blant de som hadde 

opplevd mer alvorlig vold, var det vanligere å ha fortalt om det til noen, enn blant de som 

utelukkende hadde opplevd det som her er definert som mindre alvorlig vold. Rapporteringen 

økte altså med voldens alvorlighetsgrad. I analyser av gruppene utsatt for seksuelle overgrep, 

var andelen som hadde fortalt eller ikke fortalt, uavhengig av om overgrepet innebar berøring 

eller ikke (p=0,205 ved overgrep fra voksen utøver; p=0,464 ved jevnaldrende utøver). I 

begge gruppene for nivå av alvorlighetsgrad (alvorlig/mindre alvorlig) var det mange 

deltakere som ikke hadde fortalt om overgrepene. Dette var tilfellet innen alle formene for 

vold og overgrep i denne undersøkelsen.  

 

Som vist i tabell 4.3, 4.4 og 4.5 var det å ikke ha behov for å fortelle, den hyppigst oppgitte 

årsaken i begge gruppene for alvorlighetsgrad, innenfor alle de tre typene overgrep. Av 

deltakerne utsatt for fysisk vold var det likevel en signifikant (p<0,001) høyere andel av de 

utsatt for mindre alvorlig vold som oppgav dette som viktigste årsak (Cramer`s V=0,132). 

Resultatene viste også en tendens til at ungdommer utsatt for alvorlig fysisk vold i større grad 

enn de utsatt for mindre alvorlig vold, var bekymret for å ikke bli trodd (p=0,032, Cramer`s 

V=0,052) eller at foreldrene skulle få vite hva de hadde fortalt (p=0,032, Cramer`s V=0,052). 
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Tabell 4.3 Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad ved fysisk vold og årsak til ikke å fortelle.  

 Mindre 

alvorlig 

fysisk vold 

(N=718) 

Alvorlig 

fysisk vold 

(N=149) 

p χ2 Cramer`s V 

Oppgitte årsaker til ikke å fortelle 

om overgrep n % n %  
  

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til foreldrene mine 

30 2,2 16 4,3 *0,032 4,583 0,052 

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til noen andre 

18 1,3 6 1,6 0,712 0,136 0,009 

Jeg var redd for ikke å bli trodd 11 0,8 8 2,1 *0,032 4,583 0,052 

Jeg skammet meg for det som hadde 

skjedd 

22 1,6 4 1,2 0,418 0,656 0,020 

Jeg følte det var min skyld at det 

hadde skjedd 

66 4,9 12 3,2 0,158 2,031 0,034 

Jeg var redd for at barnevernet 

skulle bli innblandet 

56 4,2 17 4,5 0,770 0,085 0,007 

Jeg hadde ikke behov for å fortelle 

det til noen 

338 25,3 45 12,0 **<0,001 29,742 0,132 

Annet 10 0,7 3 0,8 0,918 0,011 0,002 

Merk. % viser til andel av deltakere som ikke har fortalt om erfaringer av fysisk vold, som faller inn under den 

aktuelle alvorlighetsgraden. Oppgitte årsaker med celleverdi ≤ 5 anses som ugyldige tester.  

Missing: n=167 som ikke har fortalt om mindre alvorlig vold og n=38 som ikke har fortalt om alvorlig vold. 

*Signifikant på 0.05 nivå. **Signifikant på 0.01 nivå. 

 

Blant de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne, hadde også alvorligheten av 

overgrepet en betydning. De som hadde opplevd overgrep uten berøring (her definert som 

mindre alvorlig) sa signifikant oftere at de ikke hadde behov for å fortelle om dette, enn de 

som hadde opplevd overgrep som innebar berøring (p=0,046, Cramer`s V=0,086). Denne 

tendensen var mindre fremtredende bland de som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende. I gruppen med ungdommer utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende som 

innebar berøring, var det derimot en signifikant høyere andel som oppgav skam over det som 

hadde hendt (p=0,011, Cramer`s V=0,057) og frykt for at andre skulle få vite om hendelsen 

(p=0,003, Cramer`s V=0,067), som viktigste årsak til at de ikke hadde fortalt. Lavere 

alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra voksne var dermed forbundet med at flere ikke 

opplevde behov for å fortelle, mens høyere alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende var forbundet med mer skam og frykt for at andre skulle få vite om hendelsen. 
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Tabell 4.4 Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra voksne og årsak til 

ikke å fortelle. 

 Seksuelle 

overgrep uten 

berøring 

(N=97) 

Seksuelle 

overgrep med 

berøring 

(N=117) 

p χ2 Cramer`s V 

Oppgitte årsaker til ikke å fortelle om 

overgrep n % n %  
  

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til foreldrene mine 

4 1,7 9 0,3 0,348 0,881 0,040 

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til noen andre 

8 3,4 12 3,9 0,746 0,105 0,014 

Jeg var redd for ikke å bli trodd 3 1,3 6 2,0 0,534 0,386 0,027 

Jeg skammet meg for det som hadde 

skjedd 

8 3,4 10 3,3 0,936 0,006 0,003 

Jeg følte det var min skyld at det 

hadde skjedd 

6 2,6 7 2,3 0,846 0,038 0,008 

Jeg var redd for at barnevernet skulle 

bli innblandet 

3 1,3 7 2,3 0,384 0,758 0,037 

Jeg hadde ikke behov for å fortelle det 

til noen 

43 18,3 37 12,1 *0,046 4,000 0,086 

Annet 2 0,9 3 1,0 0,873 0,025 0,007 

Merk. % viser til andel av deltakere som ikke har fortalt om erfaringer av seksuelle overgrep fra voksne, som 

faller inn under den aktuelle alvorlighetsgraden. Oppgitte årsaker med celleverdi ≤5 anses som ugyldige tester. 

Missing: n=20 som ikke har fortalt om overgrep uten berøring og n=26 som ikke har fortalt om overgrep med 

berøring. *Signifikant på 0.05 nivå.  
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Tabell 4.5 Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende og årsak 

til ikke å fortelle. 

 Seksuelle 

overgrep uten 

berøring 

(N=314) 

Seksuelle 

overgrep 

med berøring 

(N=279) 

p χ2 Cramer`s V 

Oppgitte årsaker til ikke å fortelle om 

overgrep n % n %  
  

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til foreldrene mine 

14 1,3 13 1,4 0,752 0,099 0,007 

Jeg var redd for at den jeg sa det til 

ville fortelle det til noen andre 

17 1,6 33 3,7 **0,003 9,005 0,067 

Jeg var redd for ikke å bli trodd 6 0,5 6 0,7 0,735 0,115 0,008 

Jeg skammet meg for det som hadde 

skjedd 

20 1,8 33 3,7 *0,011 6,441 0,057 

Jeg følte det var min skyld at det 

hadde skjedd 

10 0,9 17 1,9 0,061 3,508 0,042 

Jeg var redd for at barnevernet skulle 

bli innblandet 

4 0,4 4 0,4 0,782 0,076 0,006 

Jeg hadde ikke behov for å fortelle det 

til noen 

182 16,7 128 14,3 0,137 2,207 0,033 

Annet 7 0,6 8 0,9 0,523 0,409 0,014 

Merk. % viser til andel av deltakere som ikke har fortalt om erfaringer av seksuelle overgrep fra jevnaldrende, 

som faller inn under den aktuelle alvorlighetsgraden. Oppgitte årsaker med celleverdi ≤ 5 anses som ugyldige 

tester. Missing: n=54 som ikke har fortalt om overgrep uten berøring og n=70 som ikke har fortalt om overgrep 

med berøring. *Signifikant på 0.05 nivå. **Signifikant på 0.01 nivå. 

4.1.4 Kjønnsforskjeller  

Som illustrert i figur 4.2, hadde 45,8% av jentene og 47,3% av guttene i gruppen utsatt for 

fysisk vold, fortalt noen om det de har opplevd. Forskjellen mellom kjønnene var ikke 

statistisk signifikant (p=0,553). Blant ungdommer utsatt for seksuelle overgrep, fra voksne 

eller jevnaldrende, var det færre gutter enn jenter som hadde fortalt noen om overgrepene. I 

begge gruppene ble det avdekket statistisk signifikante kjønnsforskjeller i andel som har 

fortalt (ved seksuelle overgrep fra voksne: p=0,011, Cramer`s V=0,113; ved seksuelle 

overgrep fra jevnaldrende: p<0,001, Cramer`s V=0,118). Det var også tilnærmet lik differanse 

mellom gutter og jenter i de to gruppene. Resultatene viser at færre gutter enn jenter forteller 

om seksuelle overgrep, mens denne kjønnsforskjellen ikke ser ut til å være tilstede ved 

erfaringer med fysisk vold fra en voksen hjemme. 
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Figur 4.2 Andelen gutter og jenter som har fortalt om overgrepene.

  

Merk. Prosentberegninger er her basert på alle jenter eller alle gutter som har erfaringer av de bestemte typene 

overgrep. 

Hos begge kjønn var mangel på behov for å fortelle den hyppigst oppgitte årsaken til at 

ungdommene ikke hadde fortalt om fysiske eller seksuelle overgrep. Det ble likevel avdekket 

noen statistisk signifikante kjønnsforskjeller i årsaker til at de ikke har fortalt. En større andel 

jenter enn gutter, skammet seg over hendelser med fysisk vold (4,7% vs. 1,2%), og var redde 

for at barnevernet skulle bli involvert (11,3% vs. 5,9%) (Skam: p=0,003, Cramer`s V=0,102; 

Frykt for barnevernet: p=0,005, Cramer`s V=0,096). Det var også en tendens til at flere jenter 

enn gutter var redd for at foreldrene skulle få vite hva de hadde fortalt (6,6% vs. 3,8%), selv 

om det ikke ble avdekket noen statistisk signifikant forskjell i denne forbindelse.  

Ved seksuelle overgrep fra voksne var det derimot en tendens til at flere gutter enn jenter var 

bekymret for at foreldrene skulle få vite hva de hadde fortalt (8,8% vs. 4,5%). Den eneste 

signifikante kjønnsforskjellen som ble avdekket ved seksuelle overgrep fra voksne var 

imidlertid at flere jenter enn gutter (8,3% vs. 1,3%) oppgav skyldfølelse som viktigste årsak 

til at de ikke hadde fortalt (p=0,031, Cramer`s V=0,147). Samtidig var det også her en tendens 

til at flere jenter enn gutter ble hindret av skam (10,5% vs. 6,3%), og var redd barnevernet 

skulle bli involvert (6,0% vs. 2,5%). Samme mønster så en blant ungdommer utsatt for 

seksuelle overgrep fra jevnaldrende. En større andel jenter enn gutter skammet seg (11,6% vs. 

5,1%) og følte skyld over det som hadde hendt (6,0% vs. 2,0%). I denne gruppen var disse 

kjønnsforskjellene statistisk signifikante (Skam: p=0,005, Cramer`s V=0,114; Skyldfølelse: 

p=0,017, Cramer`s V=0,099).  
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4.1.5 Alder ved overgrepstidspunktet 

Dagens forskning viser til noe sprikende funn vedrørende hvilke aldersgrupper som i størst 

grad utsetter å fortelle om overgrep. I denne studien var det, som vist i tabell 4.6, kun ved 

fysisk vold det ble avdekket signifikant sammenheng mellom alder ved overgrepstidspunktet 

og om ungdommene hadde fortalt (p=0,020, Cramer`s V=0,081). Svarene i gruppen utsatt for 

fysisk vold fra voksen hjemme, viser en tendens til at de yngste og eldste i større grad forteller 

noen om det de har opplevd. Besvarelser fra ungdommer utsatt for seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende viste en tendens til økende andel som forteller, jo eldre de var da overgrepet 

skjedde. Denne forskjellen var imidlertid ikke signifikant. 

Tabell 4.6 Sammenheng mellom alder ved overgrepstidspunktet og om de har fortalt noen om 

overgrepet.  

Type overgrep Alder N Fortalt Ikke fortalt p χ2 Cramer`s V 

      n %  n %    

Fysisk vold fra 

voksen hjemme 

< 6 år  203 114 56,2 89 43,8 *0,020  9,840 0,081 

6-9 år 426 188 44,1 238 55,9 

10-12 år 524 232 44,3 292 55,7 

≥13 år  364 174 47,8 190 52,2 

Seksuelle 

overgrep fra 

voksen  

< 6 år  46 27 58,7 19 41,3 0,465 2,558 0,072 

6-9 år 62 39 62,9 23 37,1 

10-12 år 150 82 54,7 68 45,3 

≥13 år  239 149 62,3 90 37,7 

Seksuelle 

overgrep fra 

jevnaldrende 

< 10 år 153 99 64,7 54 35,3 0,079 5,081 0,052 

10-12 år 422 297 67,2 145 32,8 

≥13 år 1288 921 71,5 367 28,5 

Merk. Oppgitt alder viser her til alder da det skjedde (ved én hendelse) eller første gang det skjedde (ved flere 

hendelser). % viser til andel i alderskategorien som har fortalt/ikke fortalt. Missing: n=225 ved fysisk vold, n=46 

ved seksuelle overgrep fra voksen, n=321 ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende. *Signifikant på 0.05 nivå  
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Det er for få besvarelser i cellene til at analyser av aldersforskjeller i årsak til ikke å fortelle, 

gir noe robuste resultater. Tilfeldige forskjeller vil kunne fremstå som betydelige. Resultatene 

fra disse analysene vil derfor ikke bli fremstilt. Analyser av alle de tre typene overgrep viste 

likevel en hovedvekt på rundt 40% i alle aldersgrupper som oppgav mangel på behov for å 

fortelle, som viktigste årsak. Denne trenden er dermed til stede på tvers av aldersgruppene.  

4.1.6 Relasjon til overgriper 

Da tidligere forskning har pekt på at barn i større grad utsetter å fortelle om overgrep, dersom 

overgriper er en de er i familie med eller har en nær relasjon til, var det interessant å 

undersøke slike sammenhenger i datamaterialet. Figur 4.3, 4.4 og 4.5 illustrerer 

sammenhengene mellom relasjon til overgriper og om de har fortalt noen om overgrepet.  

Figur 4.3 Sammenheng mellom relasjon til overgriper og om de har fortalt om fysisk vold. 

 

Ved fysisk vold så en at dersom overgriper var en av foreldrene (mor eller far), var andelen 

som ikke hadde fortalt høyere enn andelen som hadde fortalt noen om overgrepet. Ved 

overgrep begått av steforeldre, oppgav flertallet å ha fortalt om overgrepet. Dersom overgriper 

var en av fosterforeldrene eller en annen voksen hjemme var andelen som hadde fortalt 

høyere enn andelen som ikke hadde fortalt, men likevel var det over 40% som ikke hadde 

betrodd seg til noen om slike hendelser.  

42,50%
47,50%

68,60%
63,80%

54,30%
57,10%57,50%

52,50%

31,40%
36,20%

45,70%
42,90%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Mor n=723 Far n=877 Stemor n=35 Stefar n=105 Fosterforeldre
n=35

Annen voksen
hjemme n=112

Fortalt Ikke fortalt



34 

 

Figur 4.4 Sammenheng mellom relasjon til overgriper og om de har fortalt om seksuelle overgrep fra 

voksne. 

 

Merk. Kategorien slektning inkludere besteforeldre, søsken, stesøsken og andre slektninger. Kategorien bekjent 

viser til trener, lærer eller venn av familien.   

 

Figur 4.5 Sammenheng mellom relasjon til overgriper og om de har fortalt om seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende. 

 

Merk. Kategorien bekjent på egen alder, inkludere fritidsleder, venn av søsken og andre ungdommen kjenner på 

sin alder. Kategorien slektning på egen alder, inkluderer søsken og andre slektninger.   

 

Ved seksuelle overgrep fra voksen utøver var det svært få ungdommer som hadde fortalt noen 
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utsatt dem for seksuelt overgrep. Det var imidlertid en liten gruppe ungdommer som var utsatt 

for seksuelle overgrep fra mor. Dersom far var utøver var det også en høyere andel som ikke 

hadde fortalt enn andelen som hadde fortalt, selv om differansen mellom gruppene var 

mindre. Seksuelle overgrep begått av en voksen utenfor familien skilte seg fra de begått av 

slektninger, ved at en betydelig høyere andel hadde fortalt noen om det de var blitt utsatt for.  

Ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende utøver oppgav 40-50% at de ikke hadde fortalt noen 

om overgrepet dersom utøver var en kjæreste, en slektning eller en annen de kjente. Dersom 

utøver var en ukjent på egen alder, ble denne andelen redusert til 22,3 %. Resultatene innen 

alle de tre overgrepskategoriene viste at ungdommer med nær relasjon til overgriper i mindre 

grad har fortalt noen om overgrepene. 

4.1.7 Tilgang til voksen en kan prate med 

En av forutsetningene for å fortelle om opplevelser man har hatt, er tilgang til noen å prate 

med. Tilgang til tillitspersoner eller noen en har nært forhold til, har blitt pekt på som noe en 

tenker legger til rette for at barn kan fortelle om overgrep. Med utgangspunkt i dette ble 

spørsmålet, «Kjenner du en voksen du stoler på, og som du kan prate med om du skulle bli 

behandlet dårlig hjemme?», undersøkt for mulige sammenhenger med om ungdommene har 

fortalt noen om det de har blitt utsatt for. Av de som var utsatt for fysisk vold oppgav 28,5% 

at de ikke hadde tilgang til en voksen de hadde tillit til og kunne prate med. Av de som var 

utsatt for seksuelle overgrep fra voksne oppgav 31,3% at de ikke hadde en voksen å prate 

med. I gruppen utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende var andelen deltakere som ikke 

opplevde å ha tilgang til en voksen å prate med, 23,3%.  

Innen alle de tre overgrepskategoriene var det signifikant sammenheng (p<0,001) mellom 

tilgang til en voksen å prate med og om ungdommene har fortalt noen om overgrepene. Denne 

sammenhengen var størst for de som hadde opplevd seksuelle overgrep begått av en voksen 

(Cramer`s V=0,240), noe lavere ved fysisk vold fra voksen hjemme (Cramer`s V=0,174) og 

laveste ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende (Cramer`s V=0,103). Som en kan se i figur 

4.6 viste resultatene en større andel som hadde fortalt om overgrepene blant ungdommer som 

kjente en voksen de stolte på og kunne prate med, enn blant de som manglet en slik person. 

Betydningen av det å ha tilgang til en voksen å prate med var gjennomgående, men tydeligst i 

forbindelse med overgrep der utøver var en voksen.  
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Figur 4.6 Sammenheng mellom tilgang til en voksen å prate med og om de har fortalt om overgrepet. 

 

Merk. Prosentandel er beregnet ut fra de som har besvart begge spørsmålene (n=1612 ved fysisk vold, n=501 

ved seksuelle overgrep fra voksne og n=1914 ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende). Missing: n=130, n=42, 

n=89. 

 

Tilgangen til en voksen å prate med, ble også sett i sammenheng med antall hendelser og 

alvorlighetsgraden til overgrepet. Blant deltakere som hadde opplevd fysisk vold, var det 

færre som opplevde å ha en voksen å prate med, dersom de hadde blitt utsatt for mer enn én 

hendelse med fysisk vold. I gruppen utsatt for én hendelse, oppgav 78,1% å ha tilgang til en 

voksen å prate med. Blant de utsatt for to eller flere hendelser oppgav 67,4% å ha tilgang til 

en voksen å prate med. Sammenhengen mellom antall hendelser og om de kjente en voksen 

de kunne prate med, var signifikant, med p-verdi <0,001 (Cramer`s V=0,116). Samme 

mønster ble avdekket i forbindelser med alvorlighetsgrad. Andelen som oppgav å kjenne en 

voksen de kunne prate med utgjorde 74,2% av de utsatt for mindre alvorlig fysisk vold og 

62,8% av de utsatt for alvorlig fysisk vold. Sammenhengen mellom alvorlighetsgrad og om de 

kjente en voksen de kunne prate med, var signifikant, med p-verdi<0,001 (Cramer`s 

V=0,105). 

 

Blant deltakere som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep fra voksen, ble det ikke avdekket 

tilsvarende sammenheng mellom antall hendelser eller alvorlighetsgrad og tilgang til voksen å 

prate med (p= 0,988 og p=0,757). Ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende ble det derimot 
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avdekket en signifikant sammenheng mellom antall hendelser og tilgang til voksen å prate 

med (p=0,008, Cramer`s V=0,060). 80,2% av deltakerne som oppgav å ha blitt utsatt for én 

hendelse med seksuelt overgrep fra jevnaldrende svarte at de hadde en voksen å prate med. 

Blant de som hadde blitt utsatt for to eller flere slike hendelser, svarte 74,8% at de hadde en 

voksen de kunne prate med. På samme måte var det signifikat sammenheng mellom 

alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende, og om de kjente en voksen de kunne 

prate med (p<0,001, Cramer`s V=0,080). Andelen som oppgav å kjenne en voksen de kunne 

prate med utgjorde 79,9% av de utsatt for mindre alvorlig overgrep (uten berøring) og 73,0% 

av de utsatt for alvorlig overgrep (med berøring). Resultatene viser at ved både fysisk vold fra 

voksne og seksuelle overgrep fra jevnaldrende var det færre som opplevde å kjenne en voksen 

de kunne prate med, blant de mer utsatte ungdommene.  

 

På spørsmål om hvem de ville pratet med, svarte 50,8% av utvalget at de ville pratet med 

noen i familien og 24,3% at de kunne pratet med helsesykepleier. Bare 14,9% oppgav å kunne 

prate med lærer eller andre voksne på skolen dersom de ble behandlet dårlig hjemme, og så få 

som 6,2% opplevde å kunne prate med fastlegen. 13,9% sa de ville pratet med en annen 

voksen. I det åpne spørsmålet der deltakerne selv kunne nevne personer de opplever å kunne 

prate med, nevnes både venner, foreldre, søsken, fosterforeldre, tanter, onkler, psykologer, 

BUP, barnevernet, lærer, helsesykepleier, nabo og trener. Mange sa de ville pratet med 

foreldrene sine, men besvarelsene pekte spesielt på to grupper som ikke var alternativer i 

avkrysningen. Foreldrenes venner var en gruppe mange ungdommer oppgav. Flere av 

ungdommene kjente en venn av far eller en venn av mor, som de hadde tillit til og opplevde at 

de kunne gå til med det som er vanskelig. Besvarelsen som var mest fremtredende på dette 

spørsmålet var likevel at ungdommene ville pratet med en av foreldrene til en nær venn. 

4.2 Oppsøking av profesjonell hjelp 

Når barn forteller om vold og overgrep kan dette også føre til at de kommer i kontakt med 

hjelpeapparatet, og dermed kan motta profesjonell hjelp. Profesjonelle hjelpere ble i 

spørreundersøkelsen eksemplifisert med lege, psykolog, helsesøster og barnevern. For å 

besvare problemstillingen og forskningsspørsmål 1b og 2b, gjennomførte jeg analyser av 

årsaker til ikke å oppsøke profesjonell hjelp, samt betydningen av type overgrep, 

alvorlighetsgrad og kjønn. Deltakernes kontakt med hjelpeapparatet etter vold- og 

overgrepserfaringer vil belyses i de påfølgende avsnittene. 
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4.2.1 Årsaker til at de ikke har oppsøkt profesjonell hjelp 

21,3% av utvalget oppgav å ha mottatt profesjonell hjelp for noe av det de har blitt utsatt for. 

65,5% av utvalget svarte at de ikke hadde mottatt profesjonell hjelp, mens 10,4% ikke ønsket 

å svare. Andelen av dem som svarte på spørsmålet, og som ikke hadde mottatt hjelp, utgjorde 

71,7% av de utsatt for fysisk vold, 69,9% av de utsatt for seksuelle overgrep fra voksne og 

76,2% av de utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Det fremkom ingen betydelige 

forskjeller mellom de tre ulike typene overgrep, i andel som hadde mottatt hjelp. Ungdommer 

utsatt for overgrep fra jevnaldrende hadde likevel noe lavere andel som hadde fått hjelp.  

I rapporteringer fra de som ikke hadde mottatt hjelp, var det ingen tydelige forskjeller mellom 

de tre overgrepskategoriene i viktigste grunn til at de ikke hadde oppsøkt hjelp. Det samlede 

utvalget sine skårer på de ulike oppgitte årsakene, vises i tabell 4.7. Godt over halvparten 

(75,5%) mente at de ikke hadde behov for profesjonell hjelp. Videre svarte 26,6% at de tenkte 

det de hadde blitt utsatt for, ikke var alvorlig nok til å oppsøke profesjonell hjelp. Dette var de 

hyppigst forekommende svarene på spørsmålet om hvorfor de ikke hadde oppsøkt hjelp.  

Tabell 4.7 Årsak til at ungdommene i utvalget ikke har oppsøkt profesjonell hjelp.  

Oppgitte årsaker til ikke å oppsøke profesjonell 

hjelp 
n % 

Jeg trengte ikke profesjonell hjelp 1566 75,5 

Jeg tenkte at det ikke var alvorlig nok 552 26,6 

Jeg synes det var vanskelig å be om hjelp 242 11,6 

Jeg stolte ikke på noen profesjonelle hjelpere 165 8,0 

Jeg turte ikke å be om profesjonell hjelp 145 7,0 

Jeg visste ikke hvor jeg skulle søke hjelp 

 

129 6,2 

Andre grunner 159 7,7 

Merk. % viser til andel av deltakerne som ikke har mottatt hjelp (n=2073). 

4.2.2 Alvorlighetsgrad sin betydning for hjelpsøking  

Som beskrevet ovenfor viste resultatene at en stor andel av gruppen som ikke hadde oppsøkt 

profesjonell hjelp, begrunnet dette med at de ikke hadde behov for det eller at de ikke tenkte 
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det var alvorlig nok. Det var derfor interessant å undersøke om alvorlighetsgraden til 

overgrepene deltakerne rapporterte, hadde noen sammenheng med om de oppsøkte hjelp.  

Ved fysisk vold ble det avdekket en signifikant sammenheng (p<0,001) mellom 

alvorlighetsgrad og hjelpsøking (Cramer`s V=0,100). Det var større andel av de som hadde 

blitt utsatt for alvorlig fysisk vold, som hadde mottatt hjelp, enn blant de som kun var utsatt 

for mindre alvorlig vold. Likevel hadde 62,8% av de som hadde opplevd alvorlig fysisk vold, 

ikke mottatt profesjonell hjelp. Ved seksuelle overgrep fra voksne, var det ingen signifikant 

sammenheng mellom disse variablene (p=0,112). Det var likevel en tendens til at en noe 

større andel hadde fått hjelp i gruppen utsatt for overgrep som innebar berøring (33,3% vs. 

26,4%). 66,7% av dem som var utsatt for slike alvorlige overgrep, hadde imidlertid ikke 

mottatt hjelp fra profesjonelle. Ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende var det en signifikant 

sammenheng (p<0,001) mellom alvorlighetsgrad og hjelpsøking (Cramer`s V=0,100). Det var 

større andel av de som hadde blitt utsatt for overgrep som innebar berøring, som hadde 

mottatt hjelp, enn blant de som kun var utsatt for mindre alvorlig overgrep. Likevel hadde 

71,5% av ungdommene som hadde opplevd seksuelle overgrep fra jevnaldrende som innebar 

berøring, ikke mottatt profesjonell hjelp. Gruppen som ikke hadde mottatt profesjonell hjelp, 

besto både av ungdommer som var utsatt for alvorlige og mindre alvorlige typer vold og 

overgrep. Andelen alvorlige overgrep blant dem som ikke hadde fått hjelp, var særlig høy ved 

seksuelle overgrep. Dette er illustrert i figur 4.7. 

Figur 4.7 Alvorlighetsgrad ved overgrepene til ungdommene  

som ikke har mottatt hjelp. 
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Gruppen som svarte at de ikke hadde behov for profesjonell hjelp, var heller ikke utelukkende 

utsatt for mindre alvorlige former for overgrep. Av de som var utsatt for fysisk vold og 

oppgav denne årsaken til å ikke oppsøke hjelp, hadde 16,0% opplevd alvorlig fysisk vold. Av 

de som var utsatt for seksuelle overgrep fra voksne og oppgav denne årsaken til å ikke 

oppsøke hjelp, hadde hele 50,5% opplevd overgrep som innebar berøring. Av de som var 

utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende og oppgav denne årsaken, hadde 39,4% opplevd 

overgrep som innebar berøring.  

4.2.3 Kjønnsforskjeller i oppsøking av profesjonell hjelp 

På samme måte som ved prosessen med å fortelle, ble det avdekket kjønnsforskjeller knyttet 

til oppsøking av profesjonell hjelp. Det var en større andel jenter (25,0%) enn gutter (16,2%) 

som hadde fått profesjonell hjelp med det de har opplevd. Resultatene viste en signifikant 

sammenheng mellom kjønn og ungdommenes hjelpsøking (p<0,001, Cramer`s V= 0,101).  

Tabell 4.8 Kjønnsforskjeller i årsak til at ungdommene ikke har oppsøkt profesjonell hjelp. 

 Jenter 

(N=1782) 

Gutter 

(N=1349) 

p χ2 Cramer`s V 

Oppgitte årsaker til ikke å oppsøke 

profesjonell hjelp n % n %  
  

Jeg trengte ikke profesjonell hjelp 824 46,2 733 54,3 **<0,001 20,132 0,080 

Jeg synes det var vanskelig å be om 

hjelp 

188 10,5 50 3,7 **<0,001 51,196 0,128 

Jeg turte ikke å be om profesjonell 

hjelp 

110 6,2 34 2,5 **<0,001 23,344 0,086 

Jeg tenkte at det ikke var alvorlig nok 375 21,0 176 13,0 **<0,001 33,860 0,104 

Jeg stolte ikke på noen profesjonelle 

hjelpere 

115 6,5 49 3,6 **<0,001 12,311 0,063 

Jeg visste ikke hvor jeg skulle søke 

hjelp 

95 5,3 33 2,4 **<0,001 16,296 0,072 

Andre grunner 86 4,8 71 5,3 0,579 0,308 0,010 

Merk. **Signifikant på 0,01 nivå. 

For både gutter og jenter var den hyppigst oppgitte årsaken til at de ikke hadde oppsøkt hjelp, 

at de ikke opplevde at de trengte det (Tabell 4.8). Det var likevel en signifikant høyere andel 

gutter som rapporterte dette som viktigste årsak (p<0,001, Cramer`s V=0,080). Mange gutter 

og jenter svarte at hendelsen ikke var alvorlig nok til å oppsøke profesjonell hjelp, men 



41 

 

andelen var signifikant høyere blant jentene (p<0,001, Cramer`s V=0,104). En signifikant 

(p<0,001) større andel jenter enn gutter, svarer imidlertid at det var vanskelig å be om hjelp 

eller at de ikke turte å be om hjelp (se tabell 4.8 for effektstørrelser).   

4.3 Betydning av ungdommenes totalbelastning  

Selv om en betydelig andel deltakere oppgav at de ikke hadde behov for å fortelle eller behov 

for hjelp, var mange av disse ungdommene utsatt for alvorlig vold og overgrep. Dette var noe 

av grunnen til at jeg ønsket å undersøke om totalbelastningen, her målt i antall voldstyper de 

har blitt utsatt for, kunne si noe om hvorfor de ikke forteller eller oppsøker profesjonell hjelp.  

4.3.1 Totalbelastning sin betydning for om de forteller 

Det ble ikke avdekket noen sammenheng mellom totalbelastning og om de hadde fortalt, i 

gruppene utsatt for fysisk vold eller seksuelle overgrep fra voksen utøver (fysisk vold: 

p=0,524; seksuelle overgrep: p=0,106). I gruppen utsatt for seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende var det imidlertid en signifikant sammenheng (p<0,001, Cramer`s V=0,141).  

Figur 4.8 Sammenheng mellom antall voldstyper og om de forteller om seksuelle overgrep fra 

jevnaldrende. 

Merk. Missing: n=178 (8,9% av deltakerne som har vært utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende). Disse 

deltakerne mangler besvarelse på én eller flere typer vold og overgrep og vi kan derfor ikke vite hvor mange 

voldstyper de er utsatt for.   
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Resultatene avdekket en større andel med høy totalbelastning i gruppen som ikke hadde 

fortalt noen om overgrepet, enn i gruppen som hadde fortalt noen om det de var utsatt for. 

Hele 23,7% av de som ikke hadde fortalt om seksuelle overgrep fra jevnaldrende, hadde 

opplevd mer enn 3 typer vold og overgrep. Blant de som hadde fortalt noen om seksuelle 

overgrep fra jevnaldrende, var det 13,2% som hadde vært utsatt for mer enn 3 typer vold og 

overgrep. Som fremstilt i figur 4.8. ser det ut til at barn som er mer belastet, er mindre 

tilbøyelig til å fortelle om seksuelle overgrep fra jevnaldrende.   

Blant de som oppgav å ikke ha behov for å fortelle hadde 36,3% (n=130) av de utsatt for 

fysisk vold, 60,0% (n=45) av de utsatt for seksuelle overgrep fra voksne og 33,1% (n=99) av 

de utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende, opplevd 3 eller flere typer overgrep. Det er 

dermed en betydelig andel av denne gruppen som har blitt utsatt for en relativt høy belastning. 

4.3.2 Totalbelastning sin betydning for om de mottar profesjonell hjelp 

Resultatene pekte på en signifikant sammenheng mellom antall voldstyper ungdommer er 

utsatt for og om de har mottatt profesjonell hjelp (p<0,001, Cramer`s V = 0,185). En større 

andel hadde mottatt hjelp i de mer belastede gruppene. Eksempelvis hadde 22,0% av 

ungdommene som var utsatt for 3 typer overgrep eller færre, mottatt profesjonell hjelp. Til 

sammenligning var det 39,8% som hadde mottatt profesjonell hjelp blant de utsatt for mer enn 

3 typer vold og overgrep. Høy totalbelastningen var dermed positivt assosiert med å få hjelp.  

 

5 Diskusjon 

I samsvar med tidligere forskning, viser resultatene i studien at det er et utbredt problem at 

barn og unge ikke forteller noen om vold og overgrep de har blitt utsatt for. Hele 53,4% av de 

utsatt for fysisk vold fra voksen hjemme, 41,6% av de utsatt for seksuelle overgrep fra voksne 

og 30,8% av de utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende, har aldri fortalt noen om det de 

har opplevd. Og bare 21,3% av ungdommene oppgir å ha mottatt profesjonell hjelp for noe av 

det de har blitt utsatt for. I denne oppgaven har jeg undersøkt ulike faktorer som kan være av 

betydning for prosessen med å fortelle, i tillegg til faktorer som kan være av betydning for 

valget om å oppsøke profesjonell hjelp i etterkant av vold og overgrep. I det følgende vil 

hovedfunnene bli drøftet. 
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5.1 Ikke behov for å fortelle eller oppsøke hjelp 

Den hyppigst oppgitte årsaken til ikke å fortelle, innen alle de tre typene overgrep, begge 

kjønn, alle aldersgrupper og alvorlighetsgrader, var at de ikke hadde behov for å fortelle noen 

om det de hadde opplevd. Andelen som oppgav dette som viktigste hindring var størst i 

gruppen utsatt for seksuelle overgrep fra jevnaldrende, noe lavere i gruppen utsatt for fysisk 

vold fra voksen hjemme og lavest ved seksuelle overgrep fra voksne. Alvorlighetsgraden til 

overgrepene kan være med å forklare hvorfor færre utsatt for seksuelle overgrep fra voksne 

oppga denne årsaken, da denne gruppen har størst andel utsatt for alvorlige overgrep. Det kan 

tenkes at ungdommers rapportering av at de ikke hadde behov for å fortelle, skyldes at 

overgrepene de har blitt utsatt for er av en mindre alvorlig karakter. Denne hypotesen støttes 

ved at det er signifikant flere av de som er utsatt for mindre alvorlig fysisk vold eller mindre 

alvorlig seksuelle overgrep fra voksne, som oppgir denne årsaken. Samtidig er det viktig å 

merke seg at det å ikke ha behov for å fortelle var den vanligste årsaken i begge gruppene for 

alvorlighetsgrad (alvorlig/mindre alvorlig), innen alle de tre typene overgrep. Vi vet også at 

60% av ungdommene har blitt utsatt for mer enn én hendelse, og en betydelig andel av de som 

oppga denne årsaken var utsatt for en relativt høy totalbelastning. Behovet for å fortelle noen 

om det de har blitt utsatt for kan dermed være større enn ungdommene tenker at det er. 

Kanskje reflekterer svaret også en unngåelse i møte med et vanskelig tema.  

I likhet med årsak til ikke å fortelle om volds- eller overgrepserfaringer, var den vanligste 

besvarelsen på hvorfor de ikke hadde oppsøkt profesjonell hjelp, innen begge kjønn og alle 

typer overgrep, at de ikke hadde behov for hjelp. Utvalget i studien er ikke et klinisk utvalg, 

men et befolkningsutvalg. Samtidig var spørsmålene i undersøkelsen gradert, slik at noen av 

erfaringene som kartlegges ikke nødvendigvis er noe man vil trenger profesjonell hjelp med å 

takle. Av plasshensyn ble spørsmål om ungdommenes helse ikke inkludert i denne studien. Vi 

får dermed ikke et klart bilde av om ungdommens besvarelser reflekterer et reelle fravær av 

behovet for hjelp. I senere studier ville det vært interessant å undersøke psykiske og fysiske 

symptomer i gruppen som ikke oppsøker hjelp og ikke opplever behov for det, da det gjerne 

er symptomene en søker hjelp med. Når det er sagt var likevel en stor andel av denne gruppen 

utsatt for alvorlig overgrep. Funnene i studien viser dermed at mange ungdommer, på tross av 

erfaringer med alvorlig og gjentagende vold og overgrep, hverken opplever behov for å prate 

om det som har hendt eller behov for profesjonell hjelp med det de har opplevd. Dette kan 

handle om flere ting, blant annet barn og unges kunnskap om vold og overgrep.  
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I tråd med Bussey og Grimbeek sin modell (1995) kan funnene tyde på at barnets motivasjon 

for å fortelle om overgrep, henger sammen med barnets kunnskap om at handlingen er et 

overgrep og dermed en uakseptabel handling. Denne kunnskapskomponenten ser ut til å være 

relevant både ved fysisk vold og seksuelle overgrep. En slik hypotese får noe støtte fra 

deltakere som sa de ikke tenkte hendelsen var alvorlig nok, men styrkes i større grad av annen 

forskning som har løftet frem dette problemet. En kvalitativ studie fra 2004 (Crisma, Bascelli, 

Paci, & Romito) viste at ungdommer utsatt for seksuelle overgrep i flere tilfeller ikke visste at 

de var blitt ut satt for et overgrep, eller hvilke hjelpetiltak som var tilgjengelig. Andre studier 

har vist at intervensjoner som gir barn og unge alderstilpasset informasjon om seksuelle 

overgrep, legger til rette for at flere barn forteller om slike erfaringer. I tillegg til å opplyse om 

at det er uakseptable handlinger de har blitt utsatt for, kan informasjon om overgrep støtte 

dem og bidra til en mer meningsfull samtale om det som har hendt (Kellogg & Huston, 1995; 

Søftestad, Toverud, & Jensen, 2013). Siden gruppene utsatt for seksuelle overgrep hadde flest 

som sa de ikke hadde behov for hjelp på tross av alvorlig overgrep, kan det tenkes at 

kunnskapen om seksuelle overgrep er lavere enn kunnskapen om fysisk vold. Fysisk vold er 

gjerne lettere for barn å forstå at ikke er akseptabelt og et tema en snakker mer om. 

Kunnskap om når det er nødvendig med profesjonell hjelp og hvor en oppsøker det, er også 

av betydning. En studie av Leavey, Rothi, og Paul (2011) pekte på at barn og unge er 

avhengig av foreldrene for å oppsøke helsehjelp. Ungdommene i studien så ikke på fastlegen 

som en de kunne oppsøke hvis de hadde emosjonelle eller psykiske vansker. De viste generelt 

en bekymringsverdig lav tiltro og tillit til fastlegen og andre profesjonelle hjelpere. Flere 

deltakere hadde blant annet lite tro på at taushetsplikten ville overholdes. For at ungdommer 

skal søke profesjonell hjelp er man, ifølge Leavely og kolleger (2011), ofte avhengig av 

foreldre, familie eller profesjonelle som legger merke til vanskene og hjelper dem med å få 

hjelp. Funnene i denne studien støtter beskrivelsen av barns behov for støtte fra voksne i sin 

hjelpsøkingsprosess. Resultatene peker på samme manglende tillit til profesjonelle hjelpere, 

vansker med å tørre å be om hjelp, usikkerhet rundt hvor de kan oppsøke hjelp og et lavt nivå 

av hjelpsøking tross alvorlige overgrep.  

5.2 Skam, skyldfølelse og frykt for at andre skal få vite om det 

Funnene i studien støtter forskning som har vist at følelser av skyld, skam og frykt kan 

fungere som hindringer for å fortelle om seksuelle overgrep (Lemaigre et al., 2017). Samtidig 
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viser denne studien at disse følelsene også spiller en rolle i barns prosess med å fortelle om 

fysisk vold. Videre peker resultatene mine på tendenser til at noen faktorer kan ha større 

betydning i en form for overgrep enn en annen. Skam over det som hadde hendt og frykt for 

at andre skulle få vite om det var viktige hindringer særlig for ungdommer utsatt for seksuelle 

overgrep, mens opplevelse av skyld og frykt for barnevernet skulle bli involvert var mer 

sentralt i gruppen utsatt for fysisk vold.  

Økt alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep fra jevnaldrende var forbundet med at flere ble 

hindret av skam over det som hadde hendt og frykt for at andre skulle få vite om det. Det er 

en tabubelagt problematikk, som ikke blir mindre stigmatiserende når det som har skjedd er 

mer inngripende (Feiring, Simon, & Cleland, 2009). At mer alvorlig overgrep øker frykten for 

at andre skal får vite om det som har hendt, kan ses i sammenheng med både økt skamfølelse 

og studier som peker på at barn utsatt for overgrep frykter negativ respons fra de rundt seg 

dersom de forteller om det som har hendt (Flåm & Haugstvedt, 2013; Ullman, 2002). Mistro 

og avsky er eksempler på respons barna frykter å bli møtt med (Reitsema & Grietens, 2016).  

På samme måte var høyere alvorlighetsgrad ved fysisk vold forbundet med at flere hindres fra 

å fortelle på grunn av frykt for ikke å bli trodd og frykt for at foreldrene skal få vite om det de 

har fortalt. Frykten kan forsterkes ved at økt alvorlighetsgrad gjerne medfører en større reell 

fare for straff fra voldsutøveren, i denne sammenhengen en voksen barnet bor sammen med. 

Tidligere studier har vist at frykt for straff og negative konsekvenser er relevante faktorer i 

barns prosess med å fortelle om seksuelle overgrep (Lemaigre et al., 2017). Barna frykter ikke 

bare hevn fra overgriper, men også straff for å lyve dersom de ikke blir trodd (Goodman-

Brown et al., 2003; Schönbucher et al., 2012). Samtidig har studier av fysisk vold i 

barndommen vist at frykt for overgriper er en viktig faktor (Hershowitz, 2006), noe en kan 

forvente vil øke med alvorlighetsgraden. Sett ut fra den sosial-kognitive modellen (Bussey & 

Grimbeek, 1995), vil type overgrep og alvorlighetsgrad ha en ekstern påvirkning på barnets 

interne tolkning av situasjonen og vurdering av farer for negative konsekvenser. Barnets 

forståelse av situasjonen vil videre prege motivasjonen for å fortelle. Ved seksuelle overgrep 

vil én forventet negativ konsekvens være ydmykelse ved at andre får vite om hendelsen, mens 

en mer fryktet negative konsekvens ved fysisk vold kan være straff dersom foreldrene får vite 

om det de har fortalt. Selv om jeg her løfter frem ulikheter mellom fysiske og seksuelle 

overgrep, er det viktig å merke seg at skam, skyldfølelse og frykt for at foreldre eller andre 

skal får vite om det de har fortalt, var viktige årsaker nevnt i alle de tre overgrepsgruppene.     



46 

 

5.3 Betydning av type overgrep og alvorlighetsgrad  

Som beskrevet innledningsvis har tidligere forskning på barns prosess med å fortelle om 

overgrep i hovedsak fokusert på seksuelle overgrep mot barn (Cossar et al., 2019). Fysisk 

vold og andre former for overgrep har vært lite i fokus (Foynes et al., 2009), noe som har ført 

til at forskjeller mellom de ulike typene overgrep i liten grad blir beskrevet i litteraturen på 

området. I denne studien ble det avdekket at gruppen utsatt for fysisk vold fra voksen hjemme 

i minst grad forteller om det de har blitt utsatt for. Dette var noe overraskende, med tanke på 

at seksuelle overgrep gjerne ses på som mer tabubelagt å prate om. Det sammenfaller likevel 

med funn i en studie fra 2006 (Herskowitz), som fant at barn hadde større sannsynlighet for å 

fortelle om seksuelle overgrep enn fysiske overgrep. Samtidig var det betydelig færre av de 

utsatt for fysisk vold, som hadde opplevd det jeg i denne studien har definert som alvorlig 

overgrep, enn blant de utsatt for seksuelle overgrep. Lavere alvorlighetsgrad kan dermed være 

noe av grunnen til at færre har fortalt om fysisk vold.  

I tråd med dette fant jeg i denne studien at ungdommer utsatt for alvorlig fysisk vold i større 

grad hadde fortalt, enn de utsatt for mindre alvorlig fysisk vold. Funnet er sammenfallende 

med studien til Hershkowitz (2006) som viste at høyere alvorlighetsgrad og fysisk skade var 

forbundet med at barna oftere fortalte. Dette kan handle om at mindre alvorlig vold ikke 

oppleves som alvorlig nok til at barn ønsker å prate om det, samtidig som mer alvorlig vold 

kan fører til at frykt for egen helse blir stor nok til at de trosser terskelen for å fortelle (jfr. 

Thulin, Kjellgren, & Nilsson, 2019). Ved mer alvorlig overgrep vil de reelle konsekvensene 

av overgrepet kunne veie tyngre enn de forventede konsekvensene ved å fortelle (Lam, 2014). 

Ut fra Bussey og Grimbeek sin modell (1995) er barnets fortolkning av situasjonen og 

vektlegging av ulike konsekvenser av stor betydning for motivasjonen til å fortelle.  

I forbindelse med seksuelle overgrep har tidligere forskning vist til sprikende funn, der 

alvorlighetsgraden har hatt både positiv, negativ, og ingen sammenheng med om barn forteller 

om overgrep. Funnene i denne studien støtter studiene som konkluderer med at de ikke finner 

en slik sammenheng (Lamb & Edgar-Smith, 1994; London et al., 2005). På denne måte viser 

resultatene at betydningen alvorlighetsgraden til overgrepet har for barns prosess med å 

fortelle, kan være avhengig av type overgrep. Det samme gjelder betydningen av alder ved 

overgrepstidspunktet. Ved fysisk vold var det de yngste og de eldste barna som i størst grad 

fortalte, mens ved seksuelle overgrep var rapporteringen uavhengig av alder ved overgrepet. 

Betydningen av barnets alder, ser dermed også ut til å være avhengig av type overgrep. 
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5.4 Ulik prosess for gutter og jenter  

Problemet med underrapportering av volds- og overgrepserfaringer og de vanligste årsakene 

til ikke å fortelle eller oppsøker hjelp er fremtredende blant både gutter og jenter. Studien har 

likevel avdekket flere kjønnsforskjeller i barns prosess med å fortelle og oppsøke hjelp. I 

gruppene utsatt for seksuelle overgrep var det større andel jenter enn gutter som hadde fortalt 

noen om overgrepene. Ved fysisk vold ble det imidlertid ikke avdekket en slik 

kjønnsforskjell. Funnene som peker på at færre gutter forteller om seksuelle overgrep 

samsvarer med tidligere forskning, som for eksempel studien til Hershkowitz (2006) der de 

fant en tilsvarende differanse på rett over 10%. Hershkowitz fant heller ingen kjønnsforskjell i 

gruppen utsatt for fysisk vold, noe som forsterker bildet av at tendensen er avhengig av type 

overgrep. I en gjennomgang av amerikanske studier, utført av Tourigny og Baril (2011), ble 

samme differanse avdekket ved at 1 av 5 jenter og 1 av 10 gutter hadde fortalt om seksuelle 

overgrep (som sitert i Sivagurunathan, Orchard, MacDermid & Evans, 2019). Denne 

kjønnsforskjellen viser at overrepresentasjonen av jenter i forskningslitteraturen ikke bare 

skyldes at jenter er mer utsatt for seksuelle overgrep, men også rapporterer det i større grad.  

Når gutter i større grad lar være å fortelle om seksuelle overgrep er det ikke overraskende at 

resultatene også peker på at færre gutter mottar profesjonell hjelp. Ut fra besvarelsene ser det 

ut til at mange av dem ikke opplever behov for hjelp, og dermed ikke oppsøker hjelp. Det er 

vanskelig å vite om guttenes mangel på behov for å fortelle eller motta hjelp er reell, eller om 

det handler mer om at det er denne begrunnelsen de er komfortable med. En kvalitativ studie 

fra 2019, har forsøkt å belyse hvorfor gutter i mindre grad forteller om seksuelle overgrep og 

oppsøker hjelp (Sivagurunathan et al.). De løfter frem flere hindringer som også er pekt på i 

denne studien, som følelse av frykt, skyld og skam. De beskriver samtidig hvordan en del 

gutter minimaliserer effekten hendelsen har på livene deres, og heller forsøker å unngå å tenke 

på disse erfaringene. Minimalisering av hendelsens betydning, kan stemme godt overens med 

guttenes rapportering av at de ikke hadde behov for å prate med noen eller motta hjelp. Et 

annet interessant funn studien peker på, er at en viktig hindring for gutter er normer tilknyttet 

maskulinitet og samfunnets holdning om at menn ikke skal være offer, men skal være sterke 

og klare å beskytte seg selv (Sivagurunathan et al., 2019). Det er mulig dette synet på 

maskulinitet, som øker stigma rettet mot gutter utsatt for seksuelle overgrep og gir inntrykk av 

å måtte «tåle såpass», kan forklare noe av kjønnsforskjellene vi ser i denne studien. 
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Funnene avdekket også kjønnsforskjeller i ungdommenes rapporteringer av hvorfor de ikke 

hadde fortalt eller oppsøkt hjelp. Skam og skyldfølelse var mer sentrale hindringer i jenters 

prosess med å fortelle om overgrep, noe som er i samsvar med tidligere forskning som viste 

høyere nivå av skyld og skam hos jenter utsatt for overgrep, enn hos gutter utsatt for overgrep 

(Aakvaag et al., 2016). Samtidig viste resultatene en tendens til at flere gutter enn jenter var 

bekymret for at foreldrene skulle få vite hva de hadde fortalt. Disse kjønnsforskjellene var noe 

avhengig av type overgrep og om utøver var en voksen eller jevnaldrende. Et fokus på disse 

kjønnsforskjellene fremstår likevel lite hensiktsmessig, sett i sammenheng med at både denne 

studien og tidligere forskning har vist at følelse av skam, skyld og frykt er viktige faktorer i 

både gutters og jenters prosess med å fortelle om vold og overgrep.  

Synet på maskulinitet og minimaliseringen av hendelsen (Sivagurunathan et al., 2019) vil 

også kunne påvirke måten gutter besvarer spørsmålene, og kan bidra til at gutter blir mest 

komfortable med å si at de ikke hadde behov for hjelp. Noe de gjorde i enda større grad enn 

jentene. Samtidig sa flere jenter enn gutter at de ikke oppsøkte hjelp fordi de tenkte det ikke 

var alvorlig nok. Disse to forklaringene ligner hverandre. Forklaringen flere jenter velger 

utelukker likevel ikke at de opplevde behov for hjelp, men kan vise en manglende opplevelse 

av å ha rett på hjelp. Flere jenter enn gutter oppgav også at de syntes det var vanskelig å be 

om eller at de ikke turte be om hjelp. Basert på disse kjønnsforskjellene kan en få inntrykk av 

at gutter kanskje ikke ønsker å innrømme et behov for hjelp, mens jenter i større grad vegrer 

seg for å be om hjelp og opplever en usikkerhet på om de har god nok grunn til å oppsøke det.  

5.5 Nær relasjon til overgriper gjør det vanskeligere å fortelle 

Færre ungdommer oppgir å ha fortalt noen om det de har blitt utsatt for i gruppene som har 

opplevd overgrep fra en de kjenner eller er i nær familie med, sammenlignet med de som har 

opplevd overgrep fra fremmede eller noen utenfor familien. Resultatene samsvarer med funn i 

tidligere studier av både emosjonelle, fysiske og seksuelle overgrep, som har konkludert med 

at barn utsatt for overgrep fra noen de har en nær relasjon til i større grad utsetter å fortelle 

(Foynes et al., 2009; Goodman-Brown et al., 2003; Kogan, 2004).  

Mønstrene som viser at færre av ungdommene har fortalte om overgrep fra noen i familien 

sammenlignet med overgrep fra noen utenfor familien, støtter forskning som skiller mellom 

intrafamiliære og ekstrafamiliære overgrep (Goodman-Brown et al., 2003; Hershkowitz, 

2006; London et al., 2005; Paine & Hansen, 2002; Schönbucher et al., 2012). I likhet med 
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disse studiene viser resultatene at overgrep som foregår innad i en familie gjør barnet ekstra 

sårbart og hever terskelen for å fortelle. Dette kan blant annet ses i sammenheng med 

skamfølelsen som vi har sett at hindret mange ungdommer fra å fortelle. Når overgriper er en 

i familien vil en avsløring av det som har hendt ikke bare påføre barnet skam, men også 

familien eller overgriper, som gjerne er en person barnet er glad i og ønsker å beskytte. Flere 

studier har vist at barn er sensitive for foreldrenes behov, og ønsket om å beskytte overgriper 

eller familien for negative konsekvenser kan hindre dem fra å fortelle om overgrep (Jensen, 

2005; Lemaigre et al., 2017; Schönbucher et al., 2012). Frykt for straff er en annen faktor som 

kan være med å forklare hvorfor færre forteller om intrafamiliære overgrep (Goodman-Brown 

et al., 2003; Malloy et al., 2011). Faren for straff vil være enda større dersom barnet er i så 

nære familie med overgriper at de bor sammen.  

En tredje faktor som kan bidra i forståelsen av hvorfor interfamiliære overgrep er vanskeligere 

å fortelle om, er frykten for å ikke bli trodd. Som tidligere nevnt har flere studier vist at dette 

er en bekymring for flere voldsutsatte barn (Jensen et al., 2005; McElvaney et al., 2014; 

Schönbucher et al., 2012). Samtidig er fallhøyden enda større dersom barnet ikke blir trodd og 

etterpå må omgås overgriper, gjerne til og med i sitt eget hjem. Det kan også tenkes at sviket 

barnet opplever blir endra større når overgriper er en det har nær relasjon til og stolte på, som 

for eksempel foreldrene. Et større svik vil gjerne svekke tilliten til andre mennesker i større 

grad og gjøre det mindre trygt å dele erfaringen med noen. En studie av menn utsatt for 

seksuelle overgrep i barndommen, støtter et slikt perspektiv (Sivagurunathan et al., 2019). 

Studien pekte på at flere fortalte om det de hadde opplevd, hvis de følte de kunne stole på 

andre mennesker. Samtidig viste studien at de som hadde blitt utsatt for overgrep fra noen de 

tidligere hadde hatt respekt for og tillit til, som foreldre eller en nær slektning, opplevde det 

vanskeligere å stole på andre. I den sosial-kognitive modellen (Bussey & Grimbeek, 1995) vil 

betydning av nærhet i relasjon kunne forklares med intern og ekstern påvirkning av barnets 

motivasjon for å fortelle. Ønsket om å beskytte overgriper eller familien, frykt for straff, 

frykten for å ikke bli trodd og mangel på tillit, som er nevnt ovenfor, vil i tillegg til lojaliteten 

eller avhengigheten til overgriper være faktorer som trolig hemmer motivasjonen til barn med 

nær relasjon til overgriper i større grad.  

Et annet funn det er verd å merke seg er at færre hadde fortalt om seksuelle overgrep når 

overgriper var en voksen, enn når overgriper var jevnaldrende. Et slikt funn kan være relatert 

til flere interpersonlige faktorer, som avhengighet til utøver, maktforhold, hvor truende utøver 
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oppleves og tilgang til voksen å prate med (som jeg kommer mer inn på senere). Ifølge den 

sosial-kognitive modellen er barnet avhengig av en mestringstro (self-efficacy) for å 

motiveres til å utføre oppgaven med å fortelle (Bussey & Grimbeek, 1995). Troen på at de vil 

klare å fortelle det som har hendt på en måte som fører til at de blir trodd, blir trolig lavere når 

overgriper er en voksen som kan motsi historien til barnet fra enn posisjon med mer makt. 

Samtidig kan en voksen overgriper være en barnet er avhengig av på ulike måter, og dermed 

en det koster barnet mye å gå imot eller en person det ønsker å beskytte (Jensen et al., 2005).  

5.6 Voksen tillitsperson - en tilretteleggende faktor 

Innen alle typene overgrep var tilgang til en voksen tillitsperson de kunne prate med, positivt 

assosiert med å fortelle. Dette er et viktig funn og en faktor helsepersonell, sosialarbeidere, 

lærere og alle andre voksne i samfunnet, har muligheten til å påvirke. Ut fra ungdommenes 

besvarelser på hvem de opplever å kunne prate med ser vi at familien, og da særlig foreldrene, 

spiller en viktig rolle. Samtidig er det to andre grupper som utpeker seg som mulig mottakere 

av barns historie med vold og overgrep, jevnaldrende venners foreldre og venner av 

ungdommens foreldre. Dette er viktige tillitspersoner i mange ungdommers liv, gjerne uten at 

de selv er klar over det. Det er derimot få ungdommer som opplever å kunne prate med 

fastlegen, noe som støtter tidligere forskning (Leavey et al., 2011). Ut fra disse funnene vil 

det være viktig å øke den allmenne kunnskapen om hvordan en kan møte disse barna og 

hvilke profesjonelle hjelpeinstanser en kan kontakte.  

Betydningen av tilgang til en voksen tillitsperson kan ses i sammenheng med funn fra den 

svenske studien som ble nevnt innledningsvis, der «mangel på tillit til voksne» var den mest 

fremtredende hindringen i ungdommenes prosess med å fortelle om overgrep de var blitt 

utsatt for. Studien avdekket at ungdommer som hadde opplevd en eller annen form for 

barnemishandling ofte hadde manglende tillit til voksne (Jernbro et al., 2017). Andre studier 

har pekt på samme problem og vist at dette er med å hindre barna fra å fortelle (Schönbucher 

et al., 2012). Denne studien bekrefter at tillit til voksne er viktig i prosessen med å fortelle, og 

viser samtidig at tilliten må kombineres med tilgang til noen å prate med.   

Tilgangen til en voksen å prate med hadde størst betydning ved overgrep fra voksne. I 

undersøkelsen ble de spesifikt spurt om de kjente en voksen de stolte på og kunne prate med 

dersom de ble behandlet dårlig hjemme. Den noe lavere betydningen det hadde for prosessen 

med å fortelle om overgrep fra jevnaldrende kan handle om at disse ungdommene kan prate 
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med voksne hjemme da foreldene ikke er utøveren. Ved overgrep som skjer utenfor familien, 

kan foreldrene være en tilgengelig tillitsperson. Når overgrepet derimot er begått av 

foreldrene eller familien ikke er trygg og tillitsskapende, er barnet mer avhengig av å kjenne 

andre voksne utenfor familien som de kan prate med. På denne måte kan relasjon til 

overgriper være med å påvirke tilgang til tillitsperson.  

Blant de som var utsatt for mer alvorlig vold eller mer enn én hendelse, var det færre 

ungdommer som opplevde å ha en tillitsperson de kunne prate med. Selv om disse 

sammenhengene ikke ble avdekket i gruppen utsatt for seksuelle overgrep fra voksne, peker 

funnene på en tendens til at barn som er mer utsatt, i mindre grad opplever å kjenne en voksen 

de har tillit til og kan prate med. Barn som er utsatt for mer alvorlig, eller flere overgrep vil 

gjerne kreve en mer omfattende tillitsbygging med en voksen, før det er trygt nok til at barnet 

kan fortelle. Dette vil være viktig kunnskap for psykologer og andre yrkesgrupper som er i 

kontakt med barn en mistenker at utsettes for vold eller overgrep.  

5.7 Større totalbelastning kan bidra til at de ikke forteller 

Vi ser i studien at mange barn og unge ikke bare er utsatt for gjentagende alvorlig overgrep, 

men har opplevd flere typer vold og overgrep. Selv om høy totalbelastning var positivt 

assosiert med å oppsøke profesjonell hjelp, var det negativt assosiert med andelen som hadde 

fortalt om seksuelle overgrep fra jevnaldrende. Funnene viste at færre ungdommer hadde 

fortalt om slike overgrep, dersom de var utsatt for mer enn 3 typer vold og overgrep. En mulig 

forklaring på en slik sammenheng er at ungdommer med høy totalbelastning kan, i tillegg til å 

ha blitt utsatt for overgrep fra jevnaldrende, samtidig ha opplevd overgrep fra voksen i eller 

utenfor hjemmet. Sett i lys av funnene over som viste viktigheten av tilgangen til en voksen 

tillitsperson, kan lavere rapportering ved høyere totalbelastning henge sammen med at andre 

voldserfaringer har svekket barnets tillit til voksne og tilgangen til voksne å prate med er mer 

begrenset. Studien til Tashjian og kolleger (2016) viste at erfaringer med en type vold kan 

påvirke prosessen med å fortelle om andre voldshendelser. De fant at fysisk og emosjonell 

vold fra foreldre var med å predikere utsettelse av å fortelle om ekstrafamiliære seksuelle 

overgrep. Et hjem preget av vold og overgrep, vil hindre foreldrene fra å være trygge 

tillitspersoner barna kan prate med og være et bevis for barnet om at voksne ikke er til å stole 

på. I tillegg ser det ut til at nivået av skyld og skam, som vi vet er viktige hindringer, blir 

høyere desto flere typer overgrep barn har blitt utsatt for (jfr. Aakvaag et al., 2016) 
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5.8 Metodiske aspekter ved studien 

Selv om resultatene ikke beskriver kausale forhold, er de viktige bidrag til forståelsen av 

barns prosess med å fortelle om vold og overgrep, og oppsøke hjelp. Funnene i studien kan 

støtte tendenser trukket frem i kvalitative studier og styrke tyngden i funn fra andre 

kvantitative studier med samsvarende resultater. I tillegg utvider studien kunnskapen på denne 

tematikken, ved å peke på faktorer som i liten eller ingen grad er studert på denne måten 

tidligere. Betydningen av tilgang til en voksen tillitsperson en kan prate med, er ett slikt 

eksempel. To viktige styrker ved studien er tilgangen til barns egnet perspektiv og et stort 

nasjonalt representativt utvalg. I tillegg har undersøkelsen høy svarprosent. Tiltak med 

selvstendig samtykke, har videre lagt til rette for at barn som tidligere ble hindret fra å delta i 

større grad kan bli inkludert. Alt dette styrker validiteten til dataene og generaliserbarheten til 

ungdomsbefolkningen og gruppen utsatt for vold og overgrep. Svaralternativet «ikke behov 

for å fortelle/motta hjelp», kan ha noe lavere intern validitet. Det er mulig dette alternativet 

ble en rømningsvei for noen deltakere, og ikke alltid reflekterer et manglende behov. 

Samtidig gir bruken av konkrete spørsmål økt intern validitet. Det er i stor grad benyttet godt 

utviklede og godt utprøvde mål på variabler (som voldsutsatthet), noe som øker reliabiliteten.  

I tolkning av resultatene er det viktig å ta i betraktning at selv om flere signifikante 

sammenhenger er avdekket, har alle resultatene lav effektstørrelse. Dette betyr at ingen av 

variablene alene kan forklare hvorfor noen forteller og andre ikke. Det er samtidig ikke 

forventet å finne store effektstørrelser på enkeltvariabler, når en så kompleks og sammensatt 

problematikk som vold og overgrep mot barn studeres. De lave effektstørrelsene er heller med 

på å bekrefte kompleksiteten som de tidligere studiene har pekt på (Lemaigre et al., 2017; 

Paine & Hansen, 2002; Priebe & Svedin, 2008). I tillegg til at mange ulike faktorer er med på 

å påvirke barn og unges prosess med å fortelle og søke hjelp i etterkant av vold og overgrep, 

er det også en svært heterogen gruppe som studeres. Ungdommene har blitt usatt for ulike 

typer overgrep, med ulik alvorlighetsgrad og hyppighet, fra ulike typer utøvere, og har 

samtidig ulikt nivå av totalbelastning og sosial støtte. Gruppens heterogenitet gjør at en ikke 

kan forvente like store effektstørrelser som om en studerte en gruppe der de fleste andre 

forhold var like.  

En svakhet ved studien er at den ikke tar høyde for mulig betydning av minoritetsbakgrunn, 

noe internasjonale forskning peker på som en mangel i forskningsfeltet (Sawrikar & Katz, 

2017; Tishelman & Geffner, 2010). Av plasshensyn ble betydningen av minoritetsbakgrunn 
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ikke inkludert i analysene, men det vil være en nyttig vinkling i senere forskning for å utvide 

forståelsen av sentrale faktorer i denne prosessen hos barn fra ulike kulturer og samfunnslag.  

5.9 Implikasjoner for videre forskning og ivaretakelse av utsatte barn 

I videre forskning vil det være interessant å undersøke nærmere hva ungdommene selv legger 

i svaret om at de ikke hadde behov for å prate om hendelsen, eller motta hjelp. Besvarelsene 

kan likevel tyde på et behov for mer kunnskap om hva som faller inn under definisjonen vold 

og overgrep, og dermed regnes som uakseptable alvorlige handlinger. Det ser ut til at barn og 

unge har høy terskel for hva som er alvorlig nok til å melde ifra. Kunnskap om mulige følger 

av å bære på slike historier alene, kan også gjøre at flere ungdommer klarer å koble 

symptomer de kjenner på til overgrepet de ble utsatt for. En økt forståelse av at dette henger 

sammen og mer kunnskap om tilgjengelige hjelpetilbud, kan være med å øke hjelpsøkingen. 

Skolen er en arena der slik kunnskap kan nå ut til mange barn og unge.  

Andelen som ikke har mottatt profesjonell hjelp er enda større enn andelen som ikke har 

fortalt noen om overgrepene. Dette demonstrerer at dersom ungdommer betror seg til noen, 

fører ikke det nødvendigvis til at de får profesjonell hjelp med å bearbeide erfaringene. Sett i 

lys av studier som viser at ungdommer ofte foretrekker å fortelle ting til jevnaldrende 

(Schaeffer et al., 2011; Schönbucher et al., 2012), kan det være behov for kunnskapsspredning 

om hjelpetilbud til ungdommer som kan bli mottakere av historiene. Et annet sentralt funn er 

viktigheten av en tilgjengelig tillitsperson. Flere tilgengelige voksne som er utrustet til å møte 

historien på en åpen, lyttende og støttende måte, vil legge til rette for at flere barn får 

muligheten til å fortelle. I og med at tilgang til tillitsperson har vist seg å være en beskyttende 

faktor, bør det undersøkes nærmere hvilke personer barn oftest opplever at de kan prate med.  

Tillit får stort fokus i relasjonsbygging i et pasient-terapeut-forhold. Psykologer er også 

opptatt av å skape et trygt rom der pasienten opplever å kunne prate om alt. Mye er lagt til 

rette for at psykologer som jobber med barn, vil kunne være en tillitsperson utenfor familien 

som barn kan prate med. Likevel er problemet med at barn utsetter å fortelle om vold og 

overgrep også til stede hos BUP og andre instanser som er i kontakt med sårbare barn (Dos 

Santos et al., 2016). Dette kan handle om at tilliten som må være tilstede for å kunne dele det 

mest sårbare i barnets liv gjerne tar lang tid å etablere. Den svekkede tilliten til voksne vil 

være en annen viktig hindring (Jernbro et al., 2017). Samtidig vil barnets opplevelse av frykt, 

skam og skyldfølelse, som vi i studien har sett at er viktige faktorer, hindre dem fra å fortelle 
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også i en terapisituasjon. Det er gjerne disse følelsene som er med på å gjøre det vanskelig for 

barn å starte samtaler om slike tabubelagte og stressende tema. Som Dos Santos og kollegaer 

(2016) beskriver i sin studie, vil det derfor være viktig at terapeutene spør om traumer og på 

denne måten flytter byrden med å ta opp temaet, fra barnet og over på terapeuten. Dersom 

terapeuten starter samtalen vil barnet uten å enda ha fortalt hva som har hendt, kunne få hjelp 

til å vurdere mulige konsekvenser ved å fortelle. Terapeuten vil samtidig ha muligheten til å 

dempe frykt ved å trygge barnet i hva som vil skje når hendelsen meldes videre, og gi barnet 

en opplevelse av å ikke stå alene. Et viktig psykoterapeutisk virkemiddel som kan dempe 

skammen over det som har hendt, er normalisering. Samtaler der barnet får vite at andre barn 

har opplevd lignende hendelser, vil gjerne redusere skamfølelsen og med dette legge til rette 

for at flere forteller sin historie.  

Ett annet funn som er relevant for profesjonelle hjelpere er at ungdommer med mange 

belastninger i livet, kan ha voldserfaringer i jevnaldrenderelasjoner som de ikke forteller om. 

Dette er viktig å ha i bakhodet når man jobber med volds- og overgrepsutsatte ungdommer. 

Generelt viser studien at desto mer utsatte og sårbare barna er, sett ut fra alvorlighetsgraden til 

overgrepene, antall hendelser, antall typer overgrep og nær relasjon til overgriper, jo viktigere 

er det at profesjonelle hjelpere undersøker om det finnes andre overgrep som fortsatt ikke er 

avdekket. Dette på bakgrunn av at disse faktorene bidrar til at barn utsetter å fortelle. Noen 

studier har også rettet fokus mot gutters prosess med å fortelle (Sivagurunathan et al., 2019). 

Likevel trenger vi mer forskning på området for å bedre forstå grunnen til at gutter i mindre 

grad forteller, og hvilke faktorer som er av særlig betydning for denne gruppen.  

Flere av faktorene som hindrer eller legger til rette for at barna kan fortelle og oppsøke hjelp, 

er utenfor vår kontroll. Det er derfor behov for andre måter å avdekke vold og overgrep på. I 

videre forskning vil det være viktig å rette fokus mot metoder som ikke legger ansvaret over 

på barnet, men utruster de rundt til å invitere til samtale. Kunnskap om symptomer, atferd, 

kroppsspråk og andre tegn som kan signalisere at barna utsettes for vold og overgrep vil da 

være nyttig. Med tanke på at slike signaler ofte ikke er ensbetydende med vold eller overgrep 

(Lemaigre et al., 2017) og kan være vanskelig å tolke isolert sett, vil det være viktig at 

mistenkelige tegn rapporteres slik at ulike observasjoner kan settes sammen til et mer 

utfyllende bilde av barnet. Selv om barn og unge ofte utsetter å fortelle om vold og overgrep 

verbalt, er det ikke utenkelig at de har forsøkt å signalisere det på andre måter. Det er behov 

for mer forskning der barna selv kan få beskrive signaler de har gitt og hvordan disse gjerne 
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blir oversett. På denne måten kan en utvide forståelsen av barnas måte å fortelle om vold og 

overgrep på, istedenfor å fokusere på den verbale kommunikasjonsformen voksne forventer at 

de skal benytte. 

 

6 Konklusjon 

Overordnet viser studien at mange barn og unge ikke forteller om vold og overgrep som de 

utsettes for. Problemet med underrapportering blir dermed bekreftet. Mange faktorer spiller 

inn på barns prosess med å fortelle og oppsøke hjelp, og utgjør et komplekst samspill. Studien 

viser at kjønn, relasjon til overgriper, tilgang til voksen tillitsperson, alvorlighetsgrad, 

totalbelastning, alder ved overgrepet, type overgrep, skam, skyldfølelse og frykt for at andre 

skal få vite om det som har hendt, er viktige faktorer som påvirker prosessen. Noen faktorer 

(som type overgrep og alvorlighetsgrad) kan også påvirke betydningen av andre faktorer (som 

skam og kjønn). Tilgang til en voksen tillitsperson de kan prate med, legger til rette for at 

flere ungdommer forteller. Det vil derfor være nyttig med tiltak som bevisstgjør voksne i 

samfunnet på muligheten for at de er den voksne tillitspersonen i et barns liv, og i større grad 

utruste dem til å ta imot slike historier. Foreldre, nære venner sine foreldre og venner av 

foreldrene er personer mange ungdommer opplever at de kan prate med. Videre oppgir mange 

at de ikke har fortalt noen om det som har hendt eller oppsøkt profesjonell hjelp, fordi de ikke 

hadde behov for det. Hva de selv legger i dette svare vil det være relevant å undersøke 

nærmere i videre forskning. I denne studien kan det se ut til at barn og unge mangler 

kunnskap om hva det er forventet at de skal bære alene og hvor alvorlig det er å utsette barn 

for vold og overgrep. Informasjon om at slike handlinger er uakseptable og definert som 

overgrep, vil gjerne gjøre det lettere for dem å betro seg til noen og oppsøke hjelp.  

Kunnskapen om faktorer som hindrer eller legger til rette for at barn kan fortelle, har kommet 

med viktige bidrag til utvikling av tiltak som kan hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 

Samtidig er noen av faktorene utenfor vår kontroll og tiltakene vil ikke kunne fjerne alle 

hindringene. Det vil alltid finnes barn som opplever at det er vanskelig å ta initiativ til en slik 

samtale. I videre forskning er det derfor være viktig å rette fokus på andre måter å avdekke 

vold og overgrep på, som i mindre grad legger ansvaret over på barnet. Ved å flytte fokus fra 

mangelen på muntlig rapportering til et fokus på hele barnet, vil vi gjerne bedre forstå 

historien hvert enkelt barn bærer med seg.  
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