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Sammendrag 

 

Forfattere: Elisabeth Cecilie Grung-Olsen og Kristina Bela Reinen Amador 

 

Tittel: Vold i barndommen: Langvarige effekter på sosiale relasjoner 

 

Veiledere: Siri Thoresen og Helene Flood Aakvaag  

 

Bakgrunn og formål: Å oppleve vold i barndommen er skadelig, og kan forstyrre flere 

av de sentrale utviklingsprosessene barnet skal gjennomgå inn til voksenlivet. Sett fra et 

utviklings- og relasjonsperspektiv kan voldshendelser stride mot barns fundamentale behov for 

trygghet og kjærlighet, og følgelig kunne forstås som et tillitsbrudd i relasjonen til andre 

mennesker. Denne studien undersøker hvordan ulike former for vold i barndom kan påvirke 

sosiale relasjoner i voksen alder, samt hvorvidt tilgangen på god nok omsorg i barndommen kan 

opptre som en moderator i dette forholdet.  

Metode: Datamaterialet er hentet fra studien «Vold, helse og reviktimisering -en 

longitudinell studie» ved NKVTS. Dette er en oppfølgingsstudie av «Omfangsundersøkelsen om 

vold i nære relasjoner -trygghet, vold og livskvalitet i Norge» (2013). Deltakerne i studien ble 

spurt om de hadde opplevd følgende voldsformer i barndom: Fysisk vold fra foreldre, å være 

vitne til vold mellom foreldre, psykologisk vold fra foreldre, seksuelle overgrep eller mobbing. 

Sosiale relasjoner er et sammensatt mål og inkluderer mål på sosial støtte, barrierer mot sosial 

støtte og ensomhet. Statistiske analyser inkluderte et sett lineære regresjoner. Samtlige analyser 

ble gjennomført med IBM SPSS versjon 26.   

Resultater: Barndomsvold hadde en negativ effekt på sosiale relasjoner, der voldsutsatte 

opplevde lavere sosial støtte, mer barrierer mot å søke sosial støtte og mer ensomhet, 

sammenliknet med de som ikke hadde opplevd vold i barndommen. Vi fant at enkelte 

voldsformer hadde unike sammenhenger med sosiale relasjoner, når det ble justert for andre 

voldsformer. Videre fant studien at mobbing og psykologisk vold viste mest konsistente 

sammenhenger med sosiale relasjoner. Det var ikke støtte for at omsorg modererte forholdet 

mellom barndomsvold og sosiale relasjoner. Studien fant et påtagelig overlapp mellom 



 

voldsformene, der de fleste deltakerne som var utsatt for vold i barndommen hadde opplevd mer 

enn én form for vold. 

Konklusjoner: Samlet understreker resultatene at vold i barndommen kan sette dype 

spor og prege individets nære relasjoner helt inn i voksen alder. Tilgang på omsorg virker ikke å 

være tilstrekkelig for å kompensere for de negative effektene av å ha opplevd vold i 

barndommen. Funnene tyder på at det i arbeid med barn og unge er viktig å vite hvordan barns 

sosiale verden ser ut -og kartlegge voldshendelser bredt og nøye. En viktig implikasjon vil være 

at videre forskning inkluderer et bredt mål på barndomsvold for å fange kompleksiteten i dette 

feltet.   

  



 

 

Forord 

Vi var heldige som fikk lov til å være en del av NKVTS sin oppfølgingsstudie «Vold, helse og 

reviktimisering - en longitudinell studie» under arbeidet med hovedoppgaven vår. Vi hadde 

begge på forhånd en interesse for barns utvikling og tilknytningsteori, så det har vært 

engasjerende å få mulighet til å fordype oss ytterligere i relevant teori og forskningslitteratur. 

Arbeidet med denne oppgaven har vært ufattelig lærerikt – vi har vært innom flere ulike teorier 

og forskningsfelt, og ikke minst måttet sette oss inn i metode og statistikk. 

Vi vil rette en stor takk til våre flotte veiledere, Siri Thoresen og Helene Flood Aakvaag. Dere 

har gitt oss mange gode refleksjoner og virkelig utfordret oss slik at vi har kunnet prestere vårt 

beste. Vi er veldig takknemlig for at dere har vært tilgjengelige for oss, og fått denne prosessen 

til å føles tryggere enn den kanskje ellers ville gjort.   

Vi må også takke Tore Wentzel-Larsen, som virkelig har stilt opp når vi brant inne med 

statistikkrelaterte spørsmål.         

 

 

 

 



 

 1 

Innholdsfortegnelse 

1. Innledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Utviklingsteori ...................................................................................................................... 1 

1.1.1 Tilknytningsteori og det tidlige utviklingsmiljøet .........................................................................2 

1.1.2 Forskning på tilknytning ................................................................................................................4 

1.1.3 Betydningen av relasjoner til jevnaldrende ....................................................................................5 

1.2 Omsorgsrelasjonen og utvikling av tillit ............................................................................ 5 

1.3 Voldsbegrepet: Hva er vold? .............................................................................................. 7 

1.3.1 Vold i barndommen .......................................................................................................................9 

1.3.2 Prevalens av barndomsvold .........................................................................................................10 

1.3.3 Overlapp mellom voldsformer i barndommen .............................................................................11 

1.4 Sosiale relasjoner ............................................................................................................... 13 

1.4.1 Sosial støtte ..................................................................................................................................14 

1.4.2 Barrierer mot sosial støtte: Hva gjør det vanskelig å søke støtte? ...............................................17 

1.4.3 Ensomhet og voldsrelatert skam ..................................................................................................19 

1.5 Omsorg og tilknytning som beskyttende faktor .............................................................. 20 

1.6 Studiens formål .................................................................................................................. 22 

1.7 Målsettinger ....................................................................................................................... 23 

2. Metode .......................................................................................................................... 23 

2.1 Datainnsamling .................................................................................................................. 23 

2.1.1 Innsamling og rekruttering ...........................................................................................................23 

2.2 Målinger ............................................................................................................................. 24 

2.2.1 Sosiale relasjoner .........................................................................................................................26 

2.2.2 Moderatorvariabel ........................................................................................................................28 

2.3 Analyser .............................................................................................................................. 28 

3.Resultater ....................................................................................................................... 29 

3.1 Deskriptiv informasjon om utvalget ................................................................................ 29 

3.1.1 Rapportert vold i barndom ...........................................................................................................29 

3.2 Vold og senere sosiale relasjoner ...................................................................................... 31 



 

 

3.2.1 Vold i barndom og senere sosiale relasjoner ...............................................................................32 

4. Diskusjon ...................................................................................................................... 36 

4.1 Vold har negative effekter på relasjoner ......................................................................... 37 

4.1.1 Barn opplever ofte flere former for vold ......................................................................................39 

4.1.2 Er mobbing en undervurdert voldsform? .....................................................................................40 

4.1.3 Psykologisk vold i sammenheng med andre voldsformer ...........................................................43 

4.2 Vold påvirker flere aspekter ved sosiale relasjoner ....................................................... 45 

4.2.1 Voldsutsattes sosiale verden ........................................................................................................46 

4.3 Omsorg er ikke (alltid) nok ............................................................................................... 48 

4.4 Styrker og svakheter ......................................................................................................... 49 

4.4.1 Begrensninger ..............................................................................................................................50 

4.5 Konklusjon og implikasjoner ........................................................................................... 51 

Referanser ........................................................................................................................ 55 

Vedlegg 1. Moderatoranalyser for ensomhet, sosial støtte og barrierer ........................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

 

1. Innledning 

Barndommen er den viktigste utviklingsperioden i et menneskes liv - det er en tid for 

vekst og modning av både kropp og sinn. I FN’s barnekonvensjon defineres alle mennesker 

under 18 år som barn (barnekonvensjonen, 2003). Dette henger sammen med at hjernen bruker 

rundt to tiår på å utvikle strukturer som skal utføre komplekse mentale funksjoner, noe som er 

essensielt for at barnet skal kunne forstå sin sosiale verden og kunne ta aktivt del i den. I et 

utviklingspsykologisk perspektiv er barnets tidlige leveår formende for en rekke faktorer, 

inkludert individets emosjonelle, sosiale og kognitive evner, personlighet og identitet (Siegler et 

al., 2017)  

 

Omsorgsmiljøet er blitt trukket frem som en av de viktigste faktorene for barnets 

modning (Pepin og Banyard, 2006; Bowlby, 1969; Ainsworth og Bowlby, 1991). Flere 

forskningsfelt har vært opptatt av barndom og familie, og sett på betydningen av barnets tidlige 

relasjoner. Det har vokst frem et bredt spekter av teori og forskningslitteratur som samlet 

fremhever hvordan de tidlige erfaringene påvirker barnets modningsprosess. På den andre siden 

kan det oppstå hendelser som kan forstyrre barnets utvikling i større eller mindre grad. Tidlige 

traumatiske erfaringer, slik som vold og overgrep, kan ha særlig negative effekter på barnets 

utvikling (Felliti et al., 1998; Edwards, Holden, Felitti og Anda, 2003; Fergusson, McLeod og 

Horwood, 2013; Pepin og Banyard, 2006). I denne oppgaven skal vi utforske hvordan vold i 

barndommen kan påvirke sosiale relasjoner senere i livet. Vi ønsker å finne ut om det er slik at 

vold i barndommen skader evnen til å være i nære relasjoner med andre. Videre er vi interessert i 

om tilgang på god nok omsorg i barndommen kan virke beskyttende mot eventuelle negative 

konsekvenser av barndomsvold på sosiale relasjoner i voksen alder. Disse spørsmålene er viktige 

for å øke forståelsen rundt de langsiktige konsekvensene av ulike typer barndomsvold, samt 

faktorer som kan redusere skadene.  

 

1.1 Utviklingsteori 

Fra et utviklingsteoretisk perspektiv er barns utvikling et resultat av samspillet mellom 

biologiske faktorer og miljøfaktorer (Siegler et al., 2017). Spedbarnet fødes med sine iboende 

forutsetninger som påvirker barnets utvikling direkte, samt former hvordan barnet møter sine 
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foreldre (Plomin, 2013). Ved to-tre måneders alder viser spedbarnet vilje og evne til sosial 

interaksjon og deltar i et emosjonelt samspill med omsorgsgiver der begge parter kan respondere 

på hverandres uttrykk (Lavelli og Fogel, 2005). Barnet kan dermed sees på som en aktiv aktør i 

sin egen utvikling. Eksempelvis vil barnets medfødte temperament påvirke samspillet med 

foreldrene, der noen barn gråter mer og er vanskeligere å roe enn andre. Miljøfaktorer vil også 

være av betydning, der for eksempel foreldre som sliter med egne belastninger kan vise liten 

tålmodighet og forståelse for barnets reaksjoner (Moe, Lindberg, Moe og Smith, i Haavind og 

Øvreeide, 2016). Siegler et al,. (2017) fremhever samspillet mellom biologi og miljø, med fokus 

på hvordan barnets biologi på ulike måter kan interagere med faktorer i barnets miljø. Dersom 

oppvekstmiljøet er preget av varme og støtte legger dette til rette for et gunstig vekstmiljø. Sett 

fra dette perspektivet vil eksempelvis mer temperamentsfulle barn sette foreldrene under press, 

og presset vil påvirke hvordan foreldrene responderer på barnets signaler. Klarer likevel 

foreldrene å møte barnet på en god måte kan dette virke fremmende på barnets videre utvikling.  

 

1.1.1 Tilknytningsteori og det tidlige utviklingsmiljøet 

Tilknytningsteori er sentral for vår forståelse av båndet mellom barn og omsorgsgiver, og 

betydningen dette har for barnets utvikling. Teorien presenterer et evolusjonær-biologisk 

perspektiv på emosjonell- og relasjonell utvikling. Bowlby (2005) hevdet at mennesket har et 

medfødt tilknytningssystem, og at under normale omsorgsforhold vil aktivering av barnets 

tilknytningssystem utløse en rekke atferdstendenser. For små barn, vil dette innebære atferd som 

gråting, klenging og preferanse for foreldre. Tilknytningsatferd har til hensikt å opprettholde 

fysisk nærhet mellom barnet og sin omsorgsgiver. Dette er adaptiv atferd som Ainsworth et al. 

(1978) klassifiserte under “sikker tilknytning”, hvor barn med sikker tilknytning vil bruke 

omsorgsgiveren som en trygg base for utforskning. Barnet returnerer til omsorgsgiveren for å 

søke hjelp, trøst og omsorg dersom det er nødvendig (Ainsworth et al., 1978) Sikker tilknytning 

er adaptivt ettersom det sikrer barnets overlevelse gjennom opprettholdelsen av sterke 

emosjonelle bånd til en beskyttende omsorgsgiver (Bowlby, 2005).   

 

De fleste foreldre er sensitive til sine barns behov og klarer å dekke disse på en 

tilstrekkelig måte, gjennom eksempelvis å gi trøst og kos når barnet er urolig. I enkelte tilfeller 

kan også fravær av tilknytningsatferd bli sett på som adaptivt under visse omstendigheter. 
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Ainsworth et al. (1978) identifiserte barn med “usikkert tilknytningsmønster” til omsorgsgiver og 

klassifiserte disse enten som utrygg unngående eller utrygg ambivalent. Ainsworth observerte at 

disse barna reagerte atypisk og maladaptivt ved separasjon og gjenforening. Bowlby (2005) 

mente at dersom barnet gjentatte ganger blir møtt av en emosjonelt fraværende, straffende eller 

avvisende omsorgsgiver gjennom oppveksten, vil dette kunne resultere i at tilknytningssystemet 

slåes defensivt av. Signaler som normalt utløser tilknytningsatferd vil dermed undertrykkes og 

barnet lærer å unnvike nærhet til betydningsfulle andre. En slik ekskludering av signaler kan 

være tett forbundet med skjevutvikling, der barnet vil ha økt risiko for å utvikle diverse 

emosjonelle og atferdsmessige problemer, samt streve i nære relasjoner.  

 

Bowlby (2005) mente at summen av disse tidlige samspillserfaringene påvirker 

tilknytningssystemets funksjon gjennom hele livet. Tidlige interaksjoner med foreldre danner 

grunnlaget for barnets forventninger om seg selv og andre, gjennom oppbyggingen av indre 

arbeidsmodeller. Arbeidsmodeller viser til at barnets erfaringer internaliseres i indre bilder av 

selv og omsorgspersonen, og senere også av andre relasjoner. Slik dannes kontinuerlig 

automatiserte forventinger som utløses i nye sosiale situasjoner. Dermed vil måten barnet blir sett 

og respondert på i tidlig barndom være spesielt viktig, fordi det er i denne sensitive perioden de 

indre arbeidsmodellene først utvikles. Det finnes ifølge Ainsworth og Bowlby (1991) noe 

evidens for at tilknytningsmønstre kan opprettholdes gjennom livet og påvirke relasjoner senere.  

 

Daniel Stern (2004) er en psykolog og spedbarnsforsker som har vært opptatt av båndene 

mennesker skaper til hverandre, der han har foreslått et biologisk, intersubjektivt system i tråd 

med tilknytningssystemet. Intersubjektivitet er et menneskelig særtrekk, og systemet motiverer 

individet til å etablere psykologisk intimitet med andre. Individet vil oppleve et naturlig driv til å 

dele sine indre opplevelser med andre, der individet har et medfødt behov for å etablere 

psykologisk kontakt. Dette er blant annet er nødvendig for å bli bekreftet som et selv, og kunne 

få bekreftet sine opplevelser som ekte og legetime. Gjennom å etablere intersubjektiv kontakt 

kan individet dermed oppleve å bli forstått og forsterke egen identitet. I følge teorien regulerer 

tilknytningssystemet og det intersubjektive systemet ulike dimensjoner av menneskelige behov, 

der tilknytningssystemet regulerer atferd knyttet til behovet for trygghet/utforskning, og det 

intersubjektive systemet regulerer atferd knyttet til behovet for tilhørighet/individualitet. Det 
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intersubjektive systemet er nødvendig for å fungere i grupper med andre, der nære bånd skapes 

til andre og knytter individene til et større fellesskap. Sett i sammenheng understreker både 

tilknytningsteori og intersubjektivitetsteori at mennesket har et naturlig behov for å søke intimitet 

og knytte nære bånd til andre mennesker -og at dette er viktig for trygghet, velvære og psykisk 

helse. I følge Stern vil individer som strever betydelig med å skape og opprettholde nærhet til 

andre oppleve dyp ensomhet, fordi individet verken får kontakt med seg selv eller med andre.  

 

1.1.2 Forskning på tilknytning   

Minnesota-studien er en av de mest omfattende longitudinelle studiene på tilknytning og 

har fulgt spedbarn og deres mødre fra fødsel til barna ble 18 år. Blant annet fant studien at 

omsorgsgivers manglende sensitivitet hadde sammenheng med flere uheldige utfall (Egeland, 

Carlson og Sroufe, 1993). Fra et utvalg av barn kategorisert med usikkert tilknytningsstil, hadde 

enkelte barn mødre som ble kategorisert som spesielt lite sensitive og psykologisk utilgjengelig. 

Barn med slike mødre ble ved 5-6 års alder beskrevet som mer negative og mindre likt av 

jevnaldrende, samtidig som de viste mer atferdsvansker enn andre barn med usikker tilknytning. 

Forfatterne understreker at samtlige av barna hadde et normalt temperament i de første månedene 

av livet, og at funnene viser hvordan sensitiv omsorg er nødvendig for at barnet skal kunne 

utvikle tillit til både seg selv og andre.  

 

Man finner også sammenhenger mellom tilknytning og senere relasjoner. I en 

tverrsnittstudie fant Feeney (2006) at unge voksnes opplevelse av tilknytning til sine foreldre i 

barndommen hadde sammenheng med senere fungering i partnerforhold. Studien viste en direkte 

sammenheng mellom tilknytning som målt hos voksne og forholdsrelatert angst. Videre medierte 

foreldrenes konflikthåndtering i barndommen sammenhenger mellom tilknytning og viktige 

aspekter hos deltakerne som voksne, slik som opplevelse av ensomhet og ubehag ved nærhet. 

Sikker tilknytning viste en sammenheng med at foreldrene brukte mer konstruktive 

håndteringsstrategier ved konflikter. Foreldrenes konflikthåndtering viste videre en sammenheng 

med hvor tilfreds deltakerne var med sine partnerforhold som voksne.   

 

Tilknytning mellom barn og omsorgsgiverne står frem som en viktig faktor i barnets 

utvikling, hvor det legger grunnlaget for hvordan barnet fungerer i sitt sosiale miljø også videre i 
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livet. Det kan virke som at et trygt forhold mellom barn og omsorgsgiver gjør barnet bedre i 

stand til å navigere i dette miljøet, sammenlignet med barn som har hatt er utrygt forhold 

(Bowlby, 2005; Egeland et al., 1993; Feeney, 2006)  

 

1.1.3 Betydningen av relasjoner til jevnaldrende 

Tilknytningsteori vektlegger betydningen av barnets tidlige erfaringer med sine 

omsorgspersoner. Samtidig er det ikke kun de tidligste årene av barnets liv som er av betydning 

for barnets utvikling. I Eriksons teori om psykososiale utviklingsstadier fremheves det hvordan 

individet har ulike sentrale utviklingsmål på ulike tider i utviklingsløpet (Erikson, 1995). I 

tenårene er et viktig utviklingsmål å utvikle en stabil identitet. Ettersom ungdomstiden er en fase 

preget av kognitiv modning og kroppslig endring, hevder Erikson at det for ungdommens 

oppleves som en indre revolusjon. I et forsøk på å håndtere de store endringene prøver 

ungdommen å danne en meningsfull identitet, og det sosiale nettverket utgjør en viktig 

komponent i identitetsformasjonen. I følge Erikson brukes nettverket som en kilde til å etablere 

felles interesser, holdninger og verdier som blir viktig for individet, og som forsterker 

opplevelsen av tilhørighet til gruppen. Relasjoner til jevnaldrende og gruppetilhørighet 

understrekes dermed som særlig viktig for ungdommens utvikling.   

 

Sosial læringsteori trekker også frem hvordan barn først identifiserer seg med sine 

foreldre, for deretter å søke etter andre rollemodeller senere i utviklingsløpet (Bandura, 1969) 

Små barn imiterer foreldrenes atferd i de første årene av livet. Barna lærer både verbale og 

nonverbale sosiale ferdigheter, og tilegner seg foreldrenes ønsker og verdier for å tilpasse seg sitt 

sosiale miljø. I tråd med at barna blir eldre, og deres sosiale verden utvides, begynner barna å se 

til andre rollemodeller for å håndtere mer komplekse sosiale normer og væremåter. Dermed kan 

det virke som at barn ikke bare er avhengig av gode foreldrene, men også trenger gode relasjoner 

til jevnaldrende for å suksessfullt navigere i sitt sosiale miljø.    

 

1.2 Omsorgsrelasjonen og utvikling av tillit  

Betydningen av det tidlige omsorgsmiljøet for barnets utvikling trekkes også frem av 

psykoanalytiske selvpsykologer som Kohut og Winnicot. “God nok omsorg” (“Good enough 

mothering”) er et konsept utviklet av Winnicot (1991) der han fremhever den naturlige 
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kapasiteten hos mor til å forstå og tilpasse seg spedbarnets skiftende behov. Det må forstås her at 

Winnicot ikke utelukkende refererer til barnets faktiske mor, men til en omsorgsgiver som kan 

fylle “morsrollen”. Det er en kvalitativ forskjell på omsorgen gitt av omsorgsgivere som klarer å 

møte barnets behov på en adekvat måte, og omsorgsgivere som av ulike årsaker ikke klarer dette. 

Morsfiguren må, ifølge Winnicot, hjelpe spedbarnet gjennom en utviklingsprosess der barnet går 

fra å identifisere seg med mor, til å starte å utvikle et separat selv. Kohut (1971) hevder at å bli 

bekreftet av omsorgsgiver som et individ i egen rett er essensielt for at barnet skal utvikle en 

fornemmelse av å ha et «selv» med en opplevelse av egenverdi. I utviklingen av et stabilt selv er 

barnet avhengig av omsorgsgiveren for å utvikle en rekke funksjoner, der barnet blant annet er 

avhengig av omsorgsgiveren for å kunne regulere seg. Et eksempel er å kunne roe seg selv, der 

barnet først klarer å trøste seg etter å ha blitt respondert på og trøstet utallige ganger av 

omsorgsgiver. Først da kan selvet internalisere denne funksjonen og lære å trøste seg selv.  

 

Tillitsbåndet mellom barn og omsorgsgiver danner grunnlaget for hvordan barn forstår 

seg selv og andre. Små barn klarer ikke å mentalisere - et begrep som innebærer å kunne 

reflektere rundt egne og andres mentale tilstander (Fonagy, 2001). Mentalisering er en essensiell 

komponent av sosiale evner, og innebærer å kunne ta andres perspektiv og å kunne se seg selv 

utenfra. Dette er viktig for å kunne tilpasse seg sitt sosiale miljø og korrigere seg etter andre. Et 

eksempel kan være å vise forståelse for at andre kan ta feil, og ha forståelse for deres intensjoner. 

Mentaliseringsbegrepet er nært beslektet med Winnicots (1991) teori om utviklingen av selvet, 

der barnet over tid kan lære å behandle andre mennesker som separate personer med sitt eget 

indre liv. Ifølge Winnicot, trenger barnet en kjærlig og responsiv omsorgsgiver som kan hjelpe 

barnet å forholde seg realistisk til omgivelsene. Dersom barnet vokser opp under sviktende 

omsorgsforhold vil dette prege hva individet vil se i seg selv, så vel som i andre.  

 

1.2.1 Hva er “god nok” omsorg? 

Barnet utvikler seg i samspill med en trygg, og emosjonelt tilgjengelig omsorgsgiver 

(Bowlby, 2005; Winnicot, 1991). En normal utvikling av barnets emosjonelle og relasjonelle 

kompetanse skjer altså under gode nok omsorgsforhold, der omsorg nettopp innebærer å være 

sensitiv til barnets behov og kunne møte disse på en varm og god måte.  
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Det er en utfordring å etablere grenseovergangen fra der omsorgen går fra å være “god 

nok” til å karakteriseres som mangelfull. De aller færreste foreldre klarer å gi optimal omsorg til 

enhver tid, dersom man tenker på omsorg langs et kontinuum fra optimal omsorg til totalsvikt 

(Aakvaag, Thoresen og Øverlien, 2016). Det er viktig å ha med seg at omsorgsmiljøet vil variere 

ut fra hvilke utfordringer og situasjoner familien hele tiden står i - eksempelvis kan familier 

gjennomgå opprivende og stressende situasjoner som dødsfall og skilsmisser, hvor foreldrenes 

omsorgsevne midlertidig reduseres, uten at man nødvendigvis vil karakterisere det som sviktende 

omsorg. 

 

       Innen voldsfeltet snakker man eksempelvis om omsorgssvikt (“neglect”) som en 

egen voldsform, ved at det definerer en mangeltilstand hvor omsorgen ikke er god nok. 

Dubowitz, Black, Starr og Zuravin (1993) konseptualiserer omsorgssvikt som et fenomen som 

inntreffer når barnets grunnleggende behov ikke blir møtt, uansett årsak. Dette innebærer adekvat 

tilgang på ressurser som mat, ly, helsetjenester, klær, utdanning, beskyttelse og omsorg. I følge 

Dubowitz et al. (1993) vil adekvat bety at at behovene blir dekket til den grad at det ikke 

medfører skade, eller forhøyet risiko for skade. I tråd med denne definisjonen vil “god nok” 

omsorg dermed kunne innebære at barnet blir møtt på sine grunnleggende behov. Særlig viktig 

blir kanskje de emosjonelle aspektene innbakt i omsorgsbegrepet, slik som å være kjærlig og 

emosjonelt inntonet til barnets skiftende humør. I tråd med tilknytningsteori og andre relasjonelle 

teorier vil tilgangen på trygghet og kjærlighet være et nødvendig element for å dekke barnets 

grunnleggende behov. 

 

1.3 Voldsbegrepet: Hva er vold? 

Flere har forsøkt å definere og kategorisere voldsbegrepet. En anerkjent typologisering 

innen voldsforskning er definisjonen fra verdens helseorganisasjon (“WHO”), der vold defineres 

slik: “intensjonell bruk av fysisk kraft eller makt, truet eller faktisk, mot en selv, en annen 

person, mot en gruppe eller et samfunn, som enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet for å 

resultere i, fysisk skade, død, psykologisk skade, feilutvikling eller deprivasjon” (WHO, 2002, 

overs. Aakvaag og Strøm, 2019). 
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Figur 1.  

Typologisering av vold. Fra World report on violence and health. 

 

Note. fra World Health Organization. (2002). World report on violence and health. Washington, 

DC: World Health Organization.  

 

WHOs typologisering av vold skiller både mellom ulike typer vold (fysisk, psykologisk, 

seksuell, deprivasjon) og ulike relasjoner mellom den voldsutsatte og utøveren (se figur 1). 

Interpersonlig vold står i kontrast til selvpåført vold og kollektiv vold, som for eksempel 

undertrykkelse av en bestemt folkegruppe. I vår oppgave ser vi på “interpersonlig vold”, hvor 

dette beskrives som vold som foregår mellom individer (WHO, 2002).  

 

Generelt er det enighet i feltet om at vold kan deles i fire kategorier; fysisk vold, seksuell 

vold, psykologisk vold og omsorgssvikt (WHO, 2002). Vold som kategoriseres som 

«interpersonlig vold» forekommer i alle undergruppene, og påføres blant annet av personer 

individet kan møte i sitt sosiale miljø. Vold er et relasjonelt fenomen, der det i WHOs definisjon 

vektlegges at volden utøves i en kontekst hvor en person intensjonelt utøver skade overfor en 

annen (WHO, 2002). Det vektlegges altså ikke nødvendigvis bare konsekvensen av en 

voldshandling, men at utøveren tilsiktet handler og står ansvarlig for skade påført en annen. 

Dermed vil ikke ulykker eller uhell hvor en person skader en annen inkluderes i voldsbegrepet, 

ettersom intensjonen om skade ikke er tilstede, selv om skadepotensialet kan tenkes å være like 

alvorlig.  
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Overgangen til hva som defineres som vold kan også være uklar utenfor fagfeltet, der 

kulturelle og tidsmessige kontekster har mye å si for hva man tenker på som en voldshandling. 

Eksempelvis kan det være kulturelle forskjeller i bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse, 

der noen vestlige land fortsatt ikke anser slik oppdragelse som vold. Fysisk avstraffelse vil ikke 

nødvendigvis medføre fysisk skade, men kan eksempelvis tenkes å resultere i psykologisk skade 

eller skjevutvikling som følge av WHOs definisjon (Aakvaag, Thoresen og Øverlien, 2016). 

Slike eksempler fremhever betydningen av kontekstuelle forhold, men understreker samtidig 

behovet for mer kunnskap om risikofaktorer og beskyttende faktorer i barns utvikling. 

Eksempelvis fant en metaanalyse at fysisk avstraffelse hadde få positive effekter som 

oppdragelsesstrategi, og at det var forbundet med en økt risiko for et bredt spekter av negative 

konsekvenser (Gershoff, 2002). I FNs barnekonvensjon er det ubestridelig at fysisk avstraffelse 

anses som vold mot barn, og at alle barn har rett til å beskyttes mot all vold (FN, 2011; Aakvaag, 

Thoresen og Øverlien, 2016). I Norge er det derfor totalforbud mot bruk av fysisk vold mot barn.  

 

1.3.1 Vold i barndommen 

Vold i barndommen skiller seg fra vold mot voksne på flere måter. For det første, kan 

vold mot barn utgjøre en trussel mot barns naturlige modningsprosess. Vold og overgrep kan 

frata barnet betingelser som er viktig for en god utvikling, slik som trygghet og positive 

erfaringer med andre. For det andre, er barnet både fysisk og psykisk avhengige av 

omsorgsgiverne, samtidig som voldsformer mot barn kan forekomme i denne omsorgsrelasjonen 

(Aakvaag og Strøm, 2019).  

 

Sett fra et utviklingsperspektiv vet vi at vold i barndommen kan ha store konsekvenser, 

der vold og overgrep kan forstyrre betingelser som ligger til grunn for en normal utvikling. 

Barnet utvikler flere ferdigheter i takt med hjernens modning, deriblant ferdigheter knyttet til 

sosial interaksjon med andre. I alvorlige tilfeller kan omsorgsmiljøet rundt barnet være direkte 

skadelig og hemme barnets vekstmuligheter. Flere studier har dokumentert 

langtidskonsekvensene av å vokse opp på barnehjem i Romania på slutten av 80-tallet, der 

forholdene var grufulle og barna nærmest ikke fikk menneskelig kontakt. Studiene gir en tydelig 

indikasjon på at tidlig mishandling kan gi alvorlige psykiske, sosiale og fysiske følger (Rutter 
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1998; Rutter et al., 1999; Castle et al., 1999; Rutter et al., 2010). Flere funn knytter 

barndomsvold til uttalte problemer med psykisk helse, inkludert angst, depresjon og 

posttraumatisk stresslidelse, både som barn og som voksen (Edwards et al., 2003; Gilbert et al., 

2009; Fergusson et al., 2013; Li, D’arcy og Meng, 2016). Eksempelvis fant en metastudie med 

over 23 000 deltakere at ulike former for barndomsvold er linket til depressive lidelser i voksen 

alder (Nanni, Uher og Danese, 2012).   

 

Slik som vi har beskrevet tidligere, har omsorgsrelasjonen stor betydning for barnets 

utvikling. Flere studier og teorier fremhever viktigheten av at barnet blir sett, og at 

omsorgsgiverne er sensitive til barnets behov (Egeland, Carlson og Sroufe, 1993; Winnicot, 

1991; Bowlby, 2005). Hva skjer da med barnet som regelmessig utsettes for fare i denne viktige 

relasjonen? Vold som forekommer i en omsorgsrelasjon kan være spesielt vanskelig for barnet, 

ettersom barnet er fysisk og følelsesmessig avhengig av omsorgsgiveren. Når omsorgsgiveren 

samtidig er kilde til fare, truer det barnets grunnleggende behov for trygghet. Videre har barnet 

som regel lav kapasitet til å beskytte seg eller flykte fra volden i hjemmet. Barnets behov for å 

beskytte seg kommer da i konflikt med behovet for omsorg, og kan potensielt gi store vansker 

for barnet (Holt, 2016). 

 

1.3.2 Prevalens av barndomsvold 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en 

omfattende kartlegging av vold og overgrep i Norge (Thoresen og Hjemdal, 2014). Dette er en av 

få undersøkelser som har benyttet et representativt utvalg fra Norges befolkning. Studien fant at 

totalt 14,5%–21,9% hadde opplevd vold eller overgrep i barndommen. Videre rapporterte de 

ulike forekomster for ulike typer vold i barndommen: Alvorlig fysisk vold (5,0% totalt, 5,1% 

gutter og 4,9% jenter), mindre alvorlig fysisk vold (30,2% totalt, 33,0% gutter og 27,7% jenter), 

psykologisk vold (13,4% totalt, 15,4% gutter og 11,2% jenter), vitne til fysisk vold mellom 

foreldre (9,9% totalt, 10,0% gutter og 9,9% jenter), og seksuelle overgrep (15,0% totalt, 7,8% 

gutter og 21,2% jenter).    

 

Det finnes en rekke studier fra ulike land som kartlegger forekomsten av vold og 

overgrep. I en amerikansk undersøkelse av ungdommer, fant Kilpatrick og Saunders (1997) at 
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8% av ungdommene hadde vært utsatt for minst et seksuelt overgrep. I en annen amerikansk 

undersøkelse av vold mot barn, fant man følgende forekomster: Seksuelle overgrep: 11% (for 

jenter), alvorlig fysisk vold fra foresatte: 4% (begge kjønn) (Finkelhor, Turner, Shattuck og  

Hamby, 2013). I en undersøkelse fra Storbritannia av unge voksne fant man at 7% av utvalget 

hadde vært utsatt for alvorlig fysisk vold, 6% psykologisk vold og 11% alvorlige seksuelle 

overgrep i barndommen (May-Chahal og Cawson, 2005). I en svensk studie fant Annerbäck, 

Wingren, Svedin og Gustafsson (2010) at 15% av barna rapporterte at de var blitt slått minst en 

gang av foreldre eller andre foresatte, mens 6% hadde blitt slått mange ganger, og 11% hadde 

opplevd vold mellom foreldrene. I en oppfølingsstudie av 15- og 17-åringene i studien oppgav 

6% at de hadde blitt tvunget til seksuelle handlinger (Annerbäck, Sahlqvist, Svedin, Wingren og 

Gustafsson, 2012).  

 

De norske tallene fra vold- og voldtektsundersøkelsen var nokså sammenfallende med det 

forskere finner i andre vestlige land. Særlig virker dette å gjelde for alvorlig fysisk vold og 

psykologisk vold. Når det gjelder seksuelle overgrep viser de norske tallene en betydelig høyere 

prevalens enn i andre land. Dette kan skyldes flere forhold, der én grunn kan være at Thoresen og 

Hjemdal (2014) har inkludert et bredere mål på seksuelle overgrep enn hva andre har gjort. På 

tross av variasjoner viser prevalensforskningen i ulike land at vold og overgrep er relativt hyppig 

forekommende fenomener i en befolkning. Kvinner og menn virker å utsettes for vold i lignende 

grad, med unntak av seksuelle overgrep der kvinner dominerer statistikken i de fleste land.   

 

1.3.3 Overlapp mellom voldsformer i barndommen  

Innen voldsfeltet har det de siste årene blitt mer fokus på at de som opplever vold, er mer 

utsatt for å oppleve flere voldstyper (“poly-victimication”), der særlig Finkelhor, Ormrod og 

Turner (2007a; 2007b) har vært foregangsfigurer i denne diskusjonen og poengtert viktigheten av 

å måle vold bredt. Generelt er det funnet at barn som opplever én voldsform, har en betydelig 

forhøyet risiko for å oppleve flere voldshendelser eller flere typer vold (Finkelhor, Turner, 

Hamby, og Ormrod, 2011; Finkelhor et al., 2007a). Eksempelvis er det funnet at 70% av kvinner 

utsatt for fysisk vold fra foreldre i barndommen også rapportere om psykologisk vold fra foreldre 

(Thorsesen og Hjemdal, 2014). Disse funnene er betydningsfulle for barns opplevelse av vold. Et 

barn som opplever fysisk vold i hjemmet kan samtidig oppleve psykisk vold, slik at det å leve 
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med trusler og latterliggjøring vil være en del av et større trusselbilde sammen med det å bli slått 

og sparket. Barn som opplever vold kan også være mer utsatt for å oppleve ny i voksen alder, et 

fenomen kalt reviktimisering (Aakvaag og Strøm, 2019). I en amerikansk omfangsundersøkelse 

ble det blant annet funnet en fordoblet risiko for voldtekt hos voksne kvinner som tidligere har 

rapportert voldtekt i barndommen (Tjaden og Thoennes, 2000). 

 

Samtidig er det også slik at man finner kumulative effekter av vold i barndommen, der 

flere typer vold kan være med på å forsterke de negative seneffektene. En anerkjent studie som 

utforsket dette var ACE-studien (Felitti et al., 1998), der studien fant klare sammenhenger 

mellom ulike typer belastninger i barndommen og effekter på helse og livskvalitet senere i livet. 

Et viktig funn var at dess flere belastninger man hadde i barndommen, jo sterkere var 

sammenhengen med negative utfall (Felitti et al., 1998). Dermed kan man lure på om det er 

kunstig å skille mellom ulike voldsformer i forskning på barndomsvold, der et barn som opplever 

én form for vold kan være offer for andre i tillegg, enten samtidig eller senere i livet.  

 

Mobbing har vært vanskelig å plassere innen voldsfeltet, der en stor del av forskningen 

på mobbing har blitt gjort av andre fagmiljøer (Olweus, 1992; Aakvaag, Thoresen og Øverlien, 

2016). Det gjør at mobbing ofte blir betraktet som et annet fenomen enn vold, og mobbefeltet har 

tradisjonelt skilt seg fra barndomsvoldsfeltet. Dersom man behandler mobbing i henhold til 

WHOs voldsdefinisjon kan mobbing likevel bestå av ulike former for vold: Psykologisk vold, 

fysisk vold, seksuell vold (trakassering), eller en kombinasjon av disse (Aakvaag, Thoresen og 

Øverlien, 2016). Videre defineres mobbing gjerne ved at det skjer gjentatte ganger og over tid, 

og foregår som regel av jevnaldrende i et miljø der den voldsutsatte ikke føler at de kan beskytte 

seg selv (Felix, Sharkey, Green, Furlong, og Tanigawa, 2011). Dette innebærer at mobbing også 

bør forstås som et voldsfenomen - noe som kanskje har blitt neglisjert av forskningsfeltet.    

 

Det er relativt få studier som har studert mobbing og andre former for barndomsvold 

samtidig. Dette er problematisk ettersom det vil være vanskelig å skille hva som er effekten av 

mobbing, og hva som er effekten av vold (Aakvaag og Strøm, 2019; Finkelhor et al., 2007a). 

Studier som har utforsket dette tidligere finner at mobbing gir negative helseutfall, også når man 

tar hensyn til andre voldsformer (Espelage, Hong og Mebane, 2016; Copeland, Wolke, Angold 
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og Costello, 2013; Leraya, Copeland, Costello og Wolke, 2015). Studier som tar for seg 

reviktimisering viser at voldsofre kan ha en høyere risiko for å oppleve vold igjen senere, noe 

som også gjelder ofre for mobbing (Aakvaag og Strøm, 2019). Blant annet er det å oppleve eller 

å se vold i hjemmet forbundet med økt sannsynlighet for å bli mobbet eller avvist av 

jevnaldrende (de Ossorno García, Babarro, og Romero, 2019; Bolger & Patterson, 2001; Baldry, 

2003).  

 

1.4 Sosiale relasjoner  

Utviklingspsykologi og ulike relasjonsperspektiver fremhver at mennesket er dypt sosialt 

forankret og trenger kontakt med andre mennesker (Stern, 2004; Bowlby, 2005). Relasjoner har 

betydning for livskvalitet, og mangler på gode relasjoner kan gi negative konsekvenser. 

Eksempelvis viser flertallige studier at personer med færre relasjoner eller lavere nivåer av sosial 

støtte har økt risiko for tidligere dødelighet, sammenlignet med de som har flere relasjoner eller 

høyere sosial støtte i livet sitt (Holt-Lunstad, Smith, Baker; Harris og Stephenson, 2015; 

Berkman og Syme, 1979; House, Robbins og Metzner, 1982; Blazer, 1982). Høye nivåer av 

sosial støtte relateres også til bedre psykisk helse, sammenlignet med de som har lave nivåer av 

sosial støtte (Aneshensel og Frerichs, 1982; Holahan & Moos, 1981; Billings og Moos, 1982; 

Djernes, 2006; George, Blazer, Hughes og Fowler, 1989; Turner, 1981; Williams, Ware, & 

Donald, 1981).   

 

Sosiale relasjoner er et komplekst forskningsfelt, og har en lang historie innen flere 

fagtradisjoner. Dette har gitt et bredt utvalg av ulike definisjoner og begreper, og mangelen på et 

sammenfattende rammeverk gjør at studier ikke alltid er like lett å sammenligne. En vanlig 

inndeling av sosiale relasjoner er å skille mellom strukturelle og funksjonelle aspekter (House og 

Khan, 1985; O´Reilly, 1988), der strukturelle aspekter inkluderer faktorer ved det sosiale 

nettverket slik som tetthet, frekvens av kontakt, gjensidighet og homogenitet. Det funksjonelle 

aspektet ved relasjoner viser gjerne til sosial støtte, som innebærer å få tilgang på instrumentell 

og emosjonell hjelp, støtte og råd fra andre i nettverket. Dermed vil studier som forsøker se på 

strukturelle aspekter være opptatt av hvem som deler interpersonlige relasjoner og hvordan disse 

er koblet sammen, mens de som ser på funksjonelle aspekter er opptatt av hva som er formålet 

med relasjonene, slik som de kvalitative og atferdsmessige interaksjonene mellom mennesker. 
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Mye av litteraturen finner positive funksjoner av sosiale relasjoner, og da spesielt det å kunne få 

og gi sosial støtte i form av emosjonell hjelp (f.eks. uttrykk omsorg, få støtte og råd), 

instrumentell hjelp (f.eks. hjelp til transport, tjenester), informasjon og samhold (Valtorta, 

Kanaan, Gilbody og Hanratty, 2016). 

 

1.4.1 Sosial støtte 

Sosial støtte kan forstås som innsats lagt ned av en annen for å hjelpe et individ med å 

overkomme, redusere eller tåle stress knyttet til et problem eller en konflikt (Thoits, 1986). 

Hjelpen som gis kan være av ulik art; det kan være hjelp knyttet til å fysisk endre situasjonen, til 

å endre meningen av situasjonen eller endre de emosjonelle reaksjonene på situasjonen - eller 

alle tre samtidig (Thoits, 1986). Videre er det i forskningen på sosial støtte en konseptuell skilnad 

mellom faktisk og opplevd støtte, der sistnevnte innebærer individets oppfatning av tilgang på 

støtte basert på det helhetlige inntrykket av sine tidligere erfaringer (Thoits, 2011). Opplevd 

støtte har gjennomgående vist sterkere sammenheng med mål på psykisk- og fysisk helse 

(Thoits, 2011; Uchino, 2009).   

 

Sosial støtte kan virke på ulike måter; ved at sosial støtte relateres direkte til bedre 

fungering og god livskvalitet generelt (primæreeffekt), eller ved den såkalte «buffer-hypotesen» - 

der sosial støtte beskytter personer fra de negative effektene av stress ved belastninger (Cohen og 

Wills, 1985). Gjennom en omfattende litteraturstudie fant Cohen og Wills (1985) holdepunkter 

for at sosial støtte påvirker livskvalitet på begge disse måtene: På den ene siden påvirket sosial 

støtte livskvalitet ved at individene hadde en positiv effekt av å være integrert i et sosialt 

nettverk. På den andre siden var det ytterligere effekter av å ha responsive støttekilder 

tilgjengelig etter belastninger, når individene hadde opplevd mer behov for støtte. Det kan virke 

som om sosial støtte både er positivt for folk generelt, og samtidig kan være spesielt beskyttende 

for de som er ekstra sårbare, eksempelvis etter å ha erfart traumer og voldshendelser. (Beeble et 

al., 2009; Wright og Masten, 2005; Coker et al., 2002). 

 

1.4.1.1 Sosial støtte etter vold og overgrep  

Voldslitteraturen viser hvordan barn som har opplevd vold og overgrep senere i livet kan 

streve med sosiale relasjoner sammenliknet med barn som ikke har opplevd vold (Colman og 
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Widom, 2004). Det er funnet at jo mer vold barnet har opplevd, jo mindre støtte opplever de fra 

venner og familie senere i livet (Barnes, Howell og Miller-Graff, 2016). Briere og Runtz (1990) 

fant at fysisk og emosjonell vold i barndommen var relatert til følelser av sinne, dårlig selvtillit 

og dysfunksjonell seksuell atferd hos kvinnelige universitetsstudenter. Mullen et al. (1996) fant 

at kvinner utsatt for seksuell, fysisk eller psykologisk vold i barndommen hadde større risiko for 

å oppleve vansker med interpersonlige forhold, seksuelle vansker og psykiske vansker som 

voksne. 

 

Mange voldsutsatte fungerer likevel godt i voksen alder (Holt, 2016), og man har funnet 

er flere faktorer som assosieres med resiliens (Wright og Masten, 2005). Blant disse har sosial 

støtte blitt pekt ut som en viktig komponent. En studie av Folger og Wright (2013) fant at sosial 

støtte både hadde direkte og modererende effekter på fungering i voksen alder. Sosial støtte fra 

venner og familie var her assosiert med lavere nivåer av fiendtlighet, depresjon- og 

angstsymptomer som voksen, uavhengig av hvor alvorlig barndomsvolden hadde vært. En annen 

studie fant at høy grad av opplevd støtte predikerte færre PTSD-symptomer blant kvinner utsatt 

for seksuelt misbrukt i barndommen, sammenliknet med ofre som rapporterte lav støtte (Hyman, 

Gold og Cott, 2003).  

 

Pepin og Banyard (2006) har utforsket hvordan sosial støtte kan opptre som en 

medierende faktor i forholdet mellom barndomsvold og adaptiv utvikling blant unge voksne. 

Adaptiv utvikling (“developmental acheivement”) ble målt gjennom Eriksons psykososiale 

utviklingsstadier, der opplevd sosial støtte medierte forholdet mellom barndomsvold og adaptiv 

utvikling. Studien indikerer for det første at barn utsatt for vold har større risiko for 

skjevutvikling. De voldsutsatte hadde blant annet større vansker med å forme sin identitet og 

knytte meningsfulle bånd til andre senere i livet. Videre fant studien holdepunkter for at 

mangelen på støttende venner og familiemedlemmer kunne påvirke dette forholdet ytterligere, 

der effekten av barndomsvold i stor grad virker sammen med lavere støtte og bedre forklarer 

skjevutviklingen. 
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1.4.1.2 Ulike kilder til støtte 

Det er funnet at individer utsatt for vold har dårligere sosial støtte enn de som ikke har 

vært utsatt for vold (Barnes et al., 2016; Folger og Wright, 2013, Pepin og Banyard, 2006; 

Hyman et al., 2003; Aakvaag og Strøm, 2019). Det kan være forskjellige personer i det sosiale 

nettverket som kan være kilde til støtte, inkludert foreldre, romantiske partnere eller venner.  

 

Støtte fra familie er en av faktorene som har blitt assosiert med en endret fungering etter 

voldserfaringer. Flere studier viser at støtte fra foreldrene etter man har opplevd traumer kan 

være avgjørende for hvordan barnet klarer seg senere i livet (Alisic, Jongmans, van Wesel og 

Kleber, 2011; Laor, Wolmer og Cohen, 2001). En viktig foreldreoppgave å hjelpe barnet å føle 

seg trygg og at hjemmet kan være en kilde til trygghet og stabilitet (Bowlby, 2005). Etter et 

traume vil det være særlig viktig at barnet får hjelp til å se verden som et trygt sted igjen (Holt, 

2016). Dette støttes av funn som viser hvordan barn som beskriver foreldrene som varme og 

positive har større sannsynlighet for å klare seg godt etter et traume, relativt til de som beskriver 

foreldrene som negative og mindre støttende (Pünamaki, Qouta og El Sarraj, 1997; Valentino, 

Berkowitz og Stover, 2010). Dermed kan det virke som at barnets fungering etter en 

voldserfaring kan avhenge av hvordan barnet støttes av de rundt seg. 

 

Samtidig er det funnet at kilden til støtte endres gjennom livet. Foreldre er den primære 

kilden til støtte i barndommen, men relasjonen til jevnaldrende blir desto viktigere når barnet blir 

eldre og gradvis løsriver seg fra foreldrene (Wrzus, Hänel, Wagner, og Neyer, 2013; Furman og 

Buhrmester, 1992). I tenårene og ung voksen alder blir relasjoner til venner og romantiske 

partnere de viktigste kildene til sosial støtte (Furman og Buhrmester, 1992). Blant annet er det 

funnet at nære venner er en viktig beskyttende faktor mot ensomhet (Weeks og Asher, 2012; von 

Soest, Luhmann og Gerstorf, 2020). Unge voksne i romantiske forhold har færre mentale 

helseproblemer sammenlignet med single (Braithwaite, Delevi og Fincham, 2010), og det er 

videre funnet at dess mer forpliktende forholdet er, jo høyere livskvalitet rapporteres (Dush og 

Amato, 2005). Funnene understreker viktigheten av nære relasjoner til både venner og 

romantiske partnere, der det kan se ut til at graden av nærhet er av stor betydning. 
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Den totale konteksten bør tas i betraktning når man ser på de reelle effektene av sosial 

støtte. En studie av Folger og Wright (2013) fant at effekten av sosial støtte virket på ulike måter 

avhengig av nivå av kumulativ barndomsvold. De fant at flere kilder til sosial støtte kunne være 

beskyttende for personer som hadde lav grad av kumulative voldserfaringer, men ikke for de med 

høye nivåer. Spesielt virket støtte fra familie som en beskyttende faktor for de som hadde lav 

grad av vold, men som en risikofaktor for de med høy grad av kumulativ vold. Funnet peker mot 

at familie som kilde til støtte ikke alltid fungerer positivt, og kanskje særlig dersom det også har 

vært utøvd vold fra familien.  

 

Oppsummert er det flere studier som indikerer at det å oppleve flere typer barndomsvold 

assosieres med lave nivåer av støtte i de utsattes nettverk (Crouch, Milner og Thomsen, 2001; 

Pepin og Banyard 2006; Schumm, Briggs-Phillips og Hobfoll, 2006; Vranceanu, Hobfoll og 

Johnson, 2007), og at voldsutsattes manglende sosiale støtte assosieres med flere negative 

seneffekter (Runtz og Schallow, 1997). Dermed tegnes et bilde av en negativ spiral; der ofre for 

vold i barndommen generelt kan ha mindre tilgang til et godt støttende nettverk, og videre at 

mangelen på støtte kan gi flere negative konsekvenser som gjør det vanskelig å opprettholde 

nettverket.  

 

1.4.2 Barrierer mot sosial støtte: Hva gjør det vanskelig å søke støtte?  

Barrierer mot sosial støtte er et relativt nytt begrep innen forskningsfeltet (Thoresen, 

Wentzel-Larsen og Dyb, 2013). Begrepet viser til at på tross av tilgang på støtte, kan det være 

ulike grunner til at personer unngår å søke støtte fra nettverket sitt. Voldsutsatte kan ha ulike 

barrierer for å bruke nettverket sitt - som tanker om at andre har nok med sine egne problemer 

eller at den voldsutsatte overbelaster nettverket ved å snakke om traumet. Det kan også vise til 

oppfatningen av at andre ikke kan forstå deres opplevelser.  

 

Mange som opplever voldshendelser unngår å fortelle personer i nettverket sitt om det 

som har skjedd (Østby og Stefansen, 2017). Forskning viser at mange utsatt for seksuelle 

overgrep venter med å fortelle noen om hendelsen, eller at de ikke forteller om overgrepet til 

noen (Thorsen og Hjemdal, 2014). Eksempelvis fant en norsk studie at brukere av støttesentre 

ventet i gjennomsnitt 17 år før de fortalte noen om overgrepet de hadde opplevd (Steine et al., 
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2017). Blant de som forteller om overgrepet er det ikke nødvendigvis slik at de forteller om 

hendelsen til mange i nettverket sitt: En studie fant at median antall var tre personer (Littleton, 

2010). Videre fant studien at antall personer den overgrepsutsatte fortalte om hendelsen var 

assosiert med flere forhold, blant annet bruk av ineffektive håndteringsstrategier og negative 

tanker om selv og andre, samt opplevelse av skyld for hendelsen.  

 

Barrierer mot å søke støtte kan ha en sammenheng med hvordan de voldsutsatte opplever 

tilgangen på støtte i nettverket sitt. Vi vet at voldsutsatte allerede oppgir lavere tilgang på støtte. 

Blant annet fant en studie sammenheng mellom opplevd tilgang på et støttende nettverk og 

opplevelse av egenverdi hos overgrepsutsatte (Littleton og Breitkopf, 2006). Samtidig fant 

forfatterne at sosial støtte ikke var relatert til tanker om skyld for hendelsen de var utsatt for, og 

at selv om man har tilgang til et godt sosialt nettverk så benyttes det ikke nødvendigvis. Dette er 

på linje med en studie som tok for seg overlevende etter terrorangrepet på Utøya (Thoresen, 

Wentzel-Larsen et al., 2014). Studien viste hvordan de overlevende kunne unnlate å ta i bruk sine 

sosiale ressurser i form av venner og familie, på bakgrunn av antagelser som at de eksempelvis 

har nok med sine egne problemer. Studien fremhever videre hvordan sosial støtte og barrierer 

mot sosial støtte er sammenhengende, men likevel distinkte fenomener. Kanskje er det slik at 

voldsutsatte ikke klarer å dele følelsene de sitter på etter et traume? 

 

Barrierer mot støtte kan dermed forstås i sammenheng med hvordan voldsutsatte 

opplever tilgjengeligheten av nettverket sitt. Det kan være slik at emosjonelle ettervirkninger av 

traumatiske hendelser påvirker hvordan de voldsutsatte oppfatter og videre bruker sine 

relasjoner. I voldslitteraturen har vansker med emosjonsregulering blitt trukket frem som en 

potensielt viktig faktor. Barnes, Howell og Miller-Graff (2016) fant at emosjonsdysregulering 

hos voldsutsatte delvis medierte forholdet mellom barndomsvold og sosial støtte, der 

forstyrrelser i emosjonsregulering påvirket opplevelsen av støtte. Videre har man funnet at 

individer som rapporterte manglende sosial støtte i sine nettverk hadde en økt tendens til å 

undertrykke følelser og aktivt unngå intimitet i sine relasjoner (Gross og John, 2003). Forfatterne 

pekte på at disse individene blant annet unngikk å snakke om sine følelser og dele opplevelser 

med andre. I motsetning fant de at individer som kunne tolerere og modulere følelsene var bedre 

likt av jevnaldrende og hadde flere nære vennskap (Gross & John, 2003). Dermed kan det tenkes 
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at barn som har opplevd vold og overgrep i mindre grad klarer å håndtere og uttrykke sine 

følelser, og følgelig ikke mottar støtte i lik grad som mer tilpasningsdyktige barn.  

 

1.4.3 Ensomhet og voldsrelatert skam 

Ut fra den gjennomgåtte litteraturen er det tydelig at vi har behov for andre. Behov for 

tilhørighet (“belonging”) har blitt konseptualisert som et grunnleggende menneskelig behov, ved 

at mennesker har utviklet et “driv” som gjør at vi søker å forme og opprettholde relasjoner til 

andre. Tilhørighetshypotesen (“belongingness hypothesis”) viser til at vi trenger et minimum av 

varige, positive og betydningsfulle relasjoner til andre mennesker (Baumeister og Leary, 1995). 

Dette innebærer både behov for frekvente og positivt ladede interaksjoner med andre, og at disse 

interaksjonene må forekomme innen et stabilt og pågående relasjonelt bånd, preget av affektiv 

gjensidighet mellom personene. Mennesker former sosiale bånd under de fleste betingelser og 

forsøker å unngå avvisning eller at båndene skal brytes. Vi har et fundamentalt behov for å danne 

og opprettholde nære relasjoner til andre, og kan oppleve ensomhet når dette behovet ikke blir 

møtt (Luhmann og Hawkley, 2016; Peplau, 1982).      

 

Ensomhet beskrives av Cacioppo et al., (2006) som et sett med følelser som opptrer når 

behovet for å være sosial og oppleve nærhet til andre ikke møtes tilstrekkelig. Ensomhet kan 

derfor forstås som en subjektiv erfaring av å være sosialt isolert, fremfor faktisk å være alene 

(Luhmann og Hawkley, 2016). Nyere studier har fokusert på at ensomhet av natur består av ulike 

aspekter (von Soest et al., 2020), der flere baserer seg på Weiss (1973) sitt konseptuelle skille 

mellom emosjonelle og sosiale fasetter ved ensomhet. Emosjonell ensomhet kan forstås som en 

mangel på nære, emosjonelle tilknytninger til andre, og mangel på dype og meningsfulle 

relasjoner. Sosial ensomhet stammer fra mangelen på et bredt og tilgjengelig sosialt nettverk av 

venner, kollegaer og naboer (Weiss, 1973). Dermed kan det være ulike grunner til at en person 

føler seg ensom, eller at de unnlater å benytte seg av sitt nettverk. Det er ikke bare knyttet til 

antall relasjoner, men også til at man kan mangle nærhet i relasjoner til andre - der individet ikke 

klarer å dele sine opplevelser og skape meningsfulle bånd.  

 

I voldsfeltet er det videre funnet at de som har opplevd vold og traumer ofte opplever 

skam etter hendelsen og det rapporteres videre mer skam dersom individet utsettes for flere typer 
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vold (Aakvaag, Thoresen, Wentzel-Larsen et al., 2016). Voldsrelatert skam kan gjøre individet 

motvillig til å benytte sitt sosiale nettverk (Dodson og Beck, 2017). Skam er en sosial følelse 

som får individet til å frykte andres negative vurdering, og knyttes til det å oppleve seg selv som 

verdiløs (Teroni og Deonna, 2008). Skam henger også sammen med frykt for å gå inn i nære, 

personlige relasjoner med andre (Lutwak, Panish og Ferrari, 2003). Dermed kan skam være tett 

relatert til ensomhet (Rostami og Jowkar, 2016). Gjennom et evolusjonært perspektiv vil den 

psykiske smerten integrert i opplevelsen av ensomhet være essensiell for å motivere individet til 

å opprettholde sosiale bånd, for å sikre egen og avkommets overlevelse (Cacioppo et al., 2006). 

En studie av Thoresen, Aakvaag, Strøm, Wentzel-Larsen og Birkeland (2018) fant at ensomhet 

medierte forholdet mellom traumerelatert skam og mental helse, samt forholdet mellom 

traumerelatert skam og fysisk helse. Forfatterne mener for det første at denne studien fremhever 

hvordan skam og ensomhet er sammenvevde fenomener, og videre hvordan begge komponenter 

kan være essensielle for å forstå utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser som angst 

og depresjon etter en traumatisk hendelse. I tråd med ovennevnte funn virker fraværet av nære og 

intime relasjoner, der den voldsutsatte ikke berører emosjonelle tema med venner og familie, å 

føre til opplevd ensomhet og virker videre å være drevet av underliggende mekanismer som 

skam.  

 

1.5 Omsorg og tilknytning som beskyttende faktor 

Vold og trusler om vold er en realitet for mange barn, være seg fra foreldre, jevnaldrende 

eller andre. Vold henger som nevnt sammen med negative langtidskonsekvenser for barns 

utvikling. Det kan samtidig være slik at barn som opplever vold, lever under tilfredsstillende 

omsorgsvilkår, eller har en trygg relasjon til minst én voksen omsorgsgiver. Ut fra teori og 

forskning på tilknytning og foreldre-barn samspill virker det rimelig å tenke seg at god omsorg 

kan opptre som en beskyttende faktor mot effekten av vold. Det er gjennomført enkelte 

retrospektive studier som har utforsket hvordan tilknytning kan forklare forholdet mellom ulike 

former for barndomsvold og symptomer i voksen alder (Muller, Thornback & Bedi, 2012). Andre 

har sett på hvordan tilgang på sikker tilknytning kan interagere med voldsopplevelser, 

eksempelvis fant Aspelmeier, Elliott og Smith (2007) at tilknytningssikkerhet beskyttet mot 

traumerelaterte symptomer hos kvinner utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.  
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Videre har man funnet fant at voldsutsatte barn som har hatt mulighet til å utvikle 

tilknytningsbånd som er preget av tillit og kjærlighet erfarte lavere nivåer av stress og sykdom, 

sammenlignet med voldsutsatte barn uten gode tilknytningsbånd (Jellinek et al.,1992; Everson et 

al., 1989).  Lignende fant Egeland et al. (1993) at psykologisk responsive, beskyttende foreldre 

kan bidra til å beskytte barn mot de negative effektene av skadelige utviklingsmiljøer og 

promotere resiliens. Det finnes også studier som indikerer at foreldrestiler kan fungere 

beskyttende også mot eksponering for mobbing. Eksempelvis fant Baldry og Farrington (2005) 

at unge gutter med støttende og grensesettende foreldre i mindre grad ble mobbet eller plaget 

andre, sammenliknet med barn som hadde straffende- eller kranglende foreldre. 

 

En studie fant at barn utsatt for ulike typer vold fra sine mødre hadde mindre sikker 

tilknytning og mer desorganisert tilknytning til omsorgsgiver, sammenliknet med barn uten slike 

voldserfaringer (Pickreign Stronach et al., 2011). Samtidig rapportere studien at 23% av de 

voldsutsatte barna hadde sikker tilknytning til samme omsorgsgiver som var ansvarlig for 

volden. Slike funn er oppsiktsvekkende og gir en indikasjon på kompleksiteten involvert i 

menneskelige relasjoner - der foreldre som utøver vold mot barna sine også kan være kjærlige og 

støttende.  

 

Dersom barnet er blitt utsatt for mishandling er det ikke alltid tilstrekkelig å bli flyttet til 

et godt omsorgsmiljø for å reparere skadene. Adopsjonsstudiene som fulgte barn utsatt for grov 

deprivasjon og mishandling på barnehjem i Romania er et eksempel på dette (Rutter, 1998; 

Rutter et al., 2010). Et sentralt funn fra disse studiene var at skadepotensialet økte desto lenger 

tid barna var i barnehjemmene. Rutter (1998) understreker at samtlige barn fikk et betydelig 

bedret fungeringsnivå etter adopsjon til kjærlige hjem, men at adopsjon etter seks måneders alder 

sjeldent fullt kunne reparere skadene. Studiene indikerer at tidsvinduet for voldshendelsen(e) er 

av stor betydning. Barn som ble adoptert til gode hjem før de fylte seks måneder hadde betydelig 

større sjanse for å ta igjen det tapte og utvikle seg normalt i tråd med jevnaldrende.  

 

Oppsummert kan det se ut til at omsorg og tilknytning er viktige komponenter i barns 

utvikling, kanskje spesielt i lys av belastende hendelser. Samtidig er det mye vi ikke vet om 
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omsorgsmiljøets funksjoner og hvorvidt god nok omsorg faktisk kan gi langsiktig beskyttelse 

mot de negative effektene av vold.      

 

1.6 Studiens formål 

Ut fra overnevnte funn og teori er det tydelig at vold i barndommen kan sette dype spor. 

Barndommen er en tid for vekst og modning; der kroppen og hjernen gjennomgår flere store 

endringer. Negative hendelser i denne sensitive perioden av livet kan derfor forstyrre barnets 

naturlige utviklingsløp og i verste fall hemme naturlige utviklingsprosesser. I et 

utviklingsperspektiv vil samspillet mellom en rekke faktorer være med på å avgjøre hvor godt 

barnet tilpasser seg etter ulike belastninger. Enkelte barn fremstår mer motstandsdyktige mot 

negative effekter av vold, mens andre barn får tydelige langtidsvansker som følger dem inn i 

voksenlivet. Hvor ødeleggende volden blir for hvert enkelt barn avhenger av et mangfold av 

faktorer - blant annet hvilke ressurser barnet har tilgjengelig i sitt miljø: Har barnet tilgang på en 

stødig voksen som kan fungere som en trygg base? Har barnet støttespillere i sine jevnaldrende? 

På andre siden vil konsekvensene også avhenge av barnas egne verktøy: Klarer de å si ifra og 

skaffe hjelp? Klarer de å ta i bruk sitt sosiale nettverk?   

 

Vi har hittil i oppgaven gjennomgått hvordan ulike voldshendelser i barndommen kan 

henge sammen med senere relasjonelle vansker – der de voldsutsatte kan skamme seg, isolere 

seg, undertrykke følelser, og aktivt unngå emosjonell intimitet til venner og kjære. Det er et 

intrikat samspill mellom ulike faktorer som får et individ til å oppleve lite tilgang på støtte fra sitt 

sosiale nettverk, eller som gjør at de unngår å benytte det. Vi har i denne oppgaven valgt å legge 

til grunn et relasjonsperspektiv som fremhever betydningen av samspillserfaringer individet har 

med sentrale omsorgspersoner og jevnaldrende, samt utviklingsteori som peker på hvordan man 

formes av disse erfaringene. Sett fra et slikt perspektiv, vil vi forvente at å oppleve barndomsvold 

vil ha en negativ sammenheng med senere relasjoner. Vi vil også forvente at gode erfaringer med 

omsorg og nærhet fra omsorgsgiver vil gjøre et individ bedre rustet til å overkomme negative 

voldserfaringer. Dermed tenker vi oss at tilgang på god nok omsorg vil fungere som en 

beskyttende faktor når det gjelder ulike voldshendelser påvirkning på senere relasjoner.  
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1.7 Målsettinger 

I denne studien har vi valgt undersøke følgende målsettinger: 

1) Påvirker barndomsvold sosiale relasjoner i voksen alder? Og i så fall, hvilke former for 

vold har betydning for senere sosiale relasjoner?   

2) Kan god nok omsorg moderere forholdet mellom barndomsvold og sosiale relasjoner i 

voksen alder? 

 

2. Metode 

2.1 Datainnsamling 

Datamaterialet er hentet fra studien “Vold, helse og reviktimisering - en longitudinell 

studie” ved NKVTS. Studien er en oppfølgingsstudie av “Omfangsundersøkelsen om vold i nære 

relasjoner - trygghet, vold og livskvalitet i Norge” (kalt T1) fra 2013 (Thoresen & Hjemdal, 

2014), der oppfølgende data har blitt samlet inn ved to senere måletidspunkter (kalt T2 og T3). 

(Aakvaag og Strøm, 2019). Denne studien baserer seg på utvalget som har deltatt til og med 

tredje måletidspunkt (T3). Formålet med studien var å kartlegge omfanget av barndomsvold og 

studere konsekvensene av barndomsvold for senere rusproblemer, helseutfall, sosiale relasjoner 

og risiko for å oppleve ny vold.     

 

Oppfølgingsstudiene foregikk henholdsvis 12-18 måneder (T2) og tre år etter (T3) 

omfangsundersøkelsen. Intervjuer ble gjort av datainnsamlingsbyrået Ipsos, mens 

intervjuguidene var utviklet av NKVTS. Intervjuene ble foretatt over telefon ved bruk av 

elektronisk støttet strukturert telefonintervju. Undersøkelsene er godkjent av Regional komité for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

 

2.1.1 Innsamling og rekruttering 

Ved T1 ble det trukket ut et voksenutvalg (18-75 år) og et ungdomsutvalg (16-17 år) fra 

Folkeregisteret, slik at det utgjorde et representativt utvalg av befolkningen. Ved de senere 

måletidspunktene ble deltakerne strategisk trukket ut fra T1, slik at utvalget bestod av én gruppe 

med voldserfaringer fra barndom, og én til gruppe uten slike erfaringer, matchet på kjønn og 

alder. Gruppen med voldsutsatte hadde ved T1 rapportert vold i oppveksten før de fylte 18 år, der 

vold i oppveksten ble definert som 1) fysisk vold fra foreldre, 2) psykisk vold fra foreldre, 3) 
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omsorgssvikt fra foreldre, 4) seksuelle overgrep, 5) opplevd vold mellom foreldre. Deltakere som 

oppfylte kriteriene for minst én av disse punktene ble referert til som voldsutsatte.  

 

Ved T1 var svarprosenten for voksenutvalget 42,9% (N=4527) og 66,2% (N=2062) for 

ungdomsutvalget. Frafallsanalyser viste at frafall ved alle møtetidspunkter i stor grad hadde de 

samme årsakene, der vansker med å oppnå kontakt hadde flere årsaker (feil telefonnummer 

og/eller adresse, tok ikke telefon, tekniske feil, andre enn deltakeren tok telefonen). Av de som 

det lyktes å få kontakt med og som avslo deltakelse, ble det rapportert årsaker som mangel på tid, 

at undersøkelsen ikke opplevdes relevant, at de ikke husket å ha deltatt eller at de var lei av å 

delta.  

I oppfølgingsundersøkelsen ved T2 ønsket man å følge de yngre deltakerne videre, da 

tidligere forskning har vist at mye av vold foregår i ung voksen alder. De som ved T1 hadde sagt 

ja til oppfølging ble kontaktet på nytt ved T2, der de yngste deltakerne ble kontaktet først. 

Rekrutteringen pågikk til de fikk besvarelser fra minst 500 voldsutsatte og 500 ikke-voldsutsatte. 

Totalt deltok 1010 personer ved T2.  

 

Ved T3 ble deltakerne som hadde samtykket til oppfølging kontaktet igjen. For å 

kompensere for frafall mellom T2 og T3 ble også personer fra T1 som ikke hadde deltatt på T2 

kontaktet. Til slutt deltok 286 voldsutsatte og 395 ikke-voldsutsatte ved T3, totalt 681 (23,7%). 

Av disse hadde 17 (2,5%) deltakere missing på minst én av voldsformene vi undersøkte, og ble 

følgelig ekskludert fra analysene. Det aktuelle utvalget i denne studien besto av 664 deltakere.  

 

2.2 Målinger 

Vold i barndommen ble introdusert på følgende måte: “Nå kommer det noen spørsmål om hva du 

selv har opplevd i din egen barndom. Det vil si frem til du fylte 18 år”. Alle deltakere ble spurt 

om flere typer voldsformer. Vold fra foreldre inkluderte voldserfaringer fra biologiske foreldre 

og/eller andre omsorgsgivere som deltakere regnet som foreldre.  

 

Fysisk vold fra foreldre ble målt som “alvorlig fysisk vold” og “mindre alvorlig fysisk 

vold”. “Mindre alvorlig fysisk vold” ble undersøkt ved følgende spørsmål: “Skjedde det at en av 

foreldrene dine eller andre foresatte: 1) Lugget eller kløp deg, 2) Ristet etter dyttet deg voldsomt, 
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3) Slo deg med flat hånd” (“Conflict Tactic Scale”, Straus, Hamby, Boney-McCoy og Sugarman, 

1996). “Alvorlig fysisk vold” inkluderte fire spørsmål: “Skjedde det at en av foreldrene dine eller 

andre foresatte: 4) Slo deg med knyttneven eller hard gjenstand, 5) Sparket deg, 6) Banket deg 

opp, 7) Angrep deg fysisk på andre måter” (Kilpatrick et al., 2003). Deltakerne besvarte hvert 

enkelt spørsmål med “ja”, “nei” eller “vet ikke/ønsker ikke svare.” Relativt få deltakere (N=14, 

2,11%) rapporterte å ha opplevd alvorlig fysisk vold, slik at kategorien er slått sammen med 

mindre alvorlig fysisk vold i én variabel “fysisk vold”.  

 

Vitne til vold ble målt ved følgende fem spørsmål: “Så eller hørte du noen gang at en av 

dine foreldre eller foresatte 1) slo den andre med flat hånd, 2) slo den andre med knyttneven eller 

hard gjenstand, 3) sparket den andre, 4) tok kvelertak på den andre, 5) angrep den andre fysisk på 

en annen måte.” (Straus et al., 1996; Kilpatrick et al., 2003). Deltakerne besvarte hvert spørsmål 

med “ja”, “nei” eller “vet ikke/ønsker ikke svare”, der “ja” på én eller flere kategorier defineres 

som at det forekom fysisk vold mellom foresatte i barndom.  

 

Psykologisk vold ble målt ved et spørsmål: “Skjedde det at foreldre eller foresatte 

gjentatte ganger gjorde narr av deg, ydmyket deg, ignorerte deg eller fortalte deg at du ikke fikk 

til noen ting?”, med svaralternativene “ja”, “nei” og “vet ikke” (tilpasset fra “Stressfull Life 

Events Screening Questionnaire”, Goodman, Corcoran, Turner, Yuan og Green, 1998).  

 

Seksuell vold ble i denne studien kartlagt gjennom minst et positivt svar innen 

kategoriene; 1) voldtekt, 2) andre seksuelle overgrep og 3) seksuell kontakt før fylte 13 år. 

Voldtekt ble kartlagt ved å undersøke om deltakerne hadde blitt tvunget eller truet til samleie, 

oralsex, analsex eller ved at andre hadde puttet fingre/objekter i vagina eller anus (“The National 

Women’s Study”, Kilpatrick, Edmunds, og Seymour, 1992). Andre seksuelle overgrep ble målt 

ved å spørre om 1) uønsket seksuell kontakt mens du var så beruset at du ikke kunne samtykke 

eller stoppe det som skjedde, 2) beføling av kjønnsorganer ved bruk av makt eller trusler, 3) å bli 

presset til seksuelle handlinger, 4) andre former for seksuelle krenkelser eller overgrep 

(Kilpatrick et al., 2003). Seksuell kontakt før fylte 13 år ble undersøkt ved følgende spørsmål: 

“Noen ganger kan barn bli lurt, belønnet eller truet til seksuelle handlinger som de ikke forstår 

eller ikke er i stand til å stoppe. Før du fylte 13 år: Hadde noen som var minst fem år eldre enn 
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deg noen form for seksuell kontakt med deg?”. I denne oppgaven benyttet vi en dikotom 

variabel, der “seksuell vold” refererer til minst et ja-svar på en av de ovennevnte kategoriene.  

 

Mobbing ble undersøkt ved: “De følgende spørsmålene omhandler erfaringer på 

barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Skjedde det noen gang at noen med vilje, på 

en slem eller sårende måte…(1) ertet deg eller kalte deg stygge ting? (2) Spredde rykter eller 

sladder om deg? (3) med vilje utestengte deg fra en gruppe eller overså deg? (4) slo, dyttet eller 

skadet deg fysisk? (5) med vilje stjal eller skadet tingene dine? (6) med vilje ble ertet, fikk 

spredd rykter om deg, eller ble truet via internett (for eksempel i sosiale medier eller på e-post) 

av en elev ved skolen?” (tilpasset fra “the California Bullying Victimization Scale”, Felix et al., 

2011) 

Deltagere som svarte “ja” på et eller flere spørsmål ble så spurt hvor mange ganger hver 

hendelse hadde skjedd når det var på sitt verste, med responskategoriene “en sjelden gang”, 

“flere ganger i måneden eller mer”, og “ønsker ikke svare”. Kun de som svarte “flere ganger i 

måneden eller mer” ble spurt videre om hvorvidt de klarte å forsvare seg mot mobbingen (“Ja, 

absolutt”, “Ja, til en viss grad”, “Nei, vanligvis ikke”, “Nei, absolutt ikke”) og på hvilke 

tidspunkter i livet de ble utsatt for hendelsen(e) (“På barneskolen”, “På ungdomsskolen”, “På 

videregående skole”). Kun deltakere som rapporterte at de ikke kunne forsvare seg ble ansett for 

å ha vært mobbet. Mobbing i denne studien innebærer altså repeterte hendelser som deltakeren 

opplevde å ikke kunne forsvare seg mot. 

 

2.2.1 Sosiale relasjoner 

Sosial støtte: ble målt ved at deltakerne besvarte fire spørsmål som omhandlet deres 

opplevelse av å ha tilgang på støtte og omsorg fra mennesker i livet sitt. Spørsmålene var som 

følger: (1) Når du har behov for å snakke, hvor ofte er noen villig til å lytte til deg? (2) Kan du 

snakke om dine tanker og følelser? (3) Viser folk deg sympati og støtte? (4) Er det noen som kan 

gi deg praktisk hjelp? (“The Crisis Support Scale”, Joseph, Andrews, Williams og Yule, 1992). 

Gjennomsnittsskårer ble kalkulert fra deltakernes svar, basert på en fempunkts “Likert”-skala 

rangert fra “aldri” (0) til “veldig ofte/alltid” (4). Cronbachs alfa var 0,80.  
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Barrierer mot sosial støtte (videre kalt “barrierer”) ble målt med fem spørsmål som 

omhandlet i hvilken grad deltakerne har unngått å søke sosial støtte ved behov, på bakgrunn av 

følgende grunner: (1) De blir lei seg av å høre om sånne ting. (2) De har det vanskelig nok selv. 

(3) De kan synes jeg er for opphengt i ting som har skjedd. (4) Jeg skal ikke bruke opp vennene 

mine. (5) De som ikke har opplevd det samme som jeg, kan ikke forstå meg. (Thoresen et al., 

2014). Gjennomsnittsskårer ble kalkulert fra deltakernes svar, basert på en fempunkts “Likert”-

skala, rangert fra “ikke i det hele tatt” (1) til “i meget stor grad” (5). Cronbachs alfa var 0,83.  

 

Ensomhet ble målt gjennom tre spørsmål: “Hvor ofte føler du: (1) At du savner samvær 

med andre? (2) At du er utelatt? (3) At du er isolert fra andre?” (Hughes, Waite, Hawkley og 

Cacioppo, 2004). Gjennomsnittsskårer er kalkulert og basert på en firepunkts skala, rangert fra 

“aldri” (0) til “ofte” (3). Cronbachs alfa var 0,78.  

 

 De tre målene tre målene på sosiale relasjoner var moderat korrelert, som vist i tabell 1. 

Dette indikerer at sosial støtte, barrierer og ensomhet er relaterte, men distinkte, fenomener.  

 

Tabell 1 

Korrelasjoner mellom sosial støtte, barrierer og ensomhet 

Variabel 
Sosial støtte Barrierer mot støtte Ensomhet 

Sosial støtte 
1 -0,451** -0,482** 

Barrierer mot støtte 
0,451** 1 0,571** 

Ensomhet 
-0,482** 0,571** 1 

Note. **p <0.01 

 



 

 28 

2.2.2 Moderatorvariabel  

Vi lagde en dikotom variabel som målte “god nok omsorg”. Deltakerne svarte på tre 

spørsmål som handlet om deres opplevelse av å ha følt seg elsket, verdifull og beskyttet i 

barndommen. Spørsmålene var som følger: “I din barndom, var det sjelden eller ofte slik at: (1) 

Du visste at det var noen som kunne ta vare på deg og beskytte deg. (2) Det var noen i familien 

din som fikk deg til å føle at du betydde noe for dem. (3) Du følte deg elsket.” (basert på “the 

Adverse Childhood Experiences Study”, i Thoresen et al., 2015). Cronbachs alfa er 0,75. Disse 

tre spørsmålene reflekterer sentrale aspekter ved et godt omsorgsforhold (Winnicot, 1991; 

Dubowitz, 1993). Alle spørsmål ble skåret på på en fempunkts “Likert”-skala rangert fra “aldri” 

(1), “sjelden” (2), “noen ganger” (3), “ofte” (4), til “veldig ofte/alltid” (5). Omsorg er i studien en 

dikotom variabel, slik at god nok omsorg innebærer at deltakere har svart “ofte” (4) eller “alltid” 

(5). Skåringer under cut-off (“noen ganger” (3)) på minst ett av spørsmålene har vi brukt som 

indikator for manglende omsorg. 

 

2.3 Analyser  

Sammenhenger ble undersøkt mellom ulike former for vold i barndom og sosiale 

relasjoner i voksen alder, ved å benytte et sett lineære regresjoner. Regresjonsanalysene ble 

gjennomført med dikotome forklaringsvariabler (fysisk vold: “ja”/”nei”, psykologisk vold: 

“ja”/”nei”, vitne til vold: “ja”/”nei”, mobbing: “ja”/”nei”, seksuell vold: “ja”/”nei”). 

Utfallsvariablene ble målt på en kontinuerlig skala og inkluderte sosial støtte, barrierer og 

ensomhet. Datamaterialet ble utforsket for å sjekke at betingelsene for regresjon var innfridd. Det 

ble testet for linearitet, multikollinearitet, homoskedastisitet og normalt distribuerte residualer 

(Field, 2013).  

 

For hvert mål på sosiale relasjoner (sosial støtte, barrierer og ensomhet) ble det først 

gjennomført regresjonsanalyser for ujusterte sammenhenger mellom voldsformer og utfallet 

(univariat). Deretter ble det gjennomført regresjonsanalyser justert for kjønn og alder, og dernest 

ble det gjennomført en fullt justert modell. Til slutt, ble “omsorg” undersøkt som en potensiell 

moderator. En serie regresjonsanalyser ble gjennomført for å teste eventuelle samspillseffekter, 

der hver enkelt voldsvariabel, omsorg og interaksjonsleddet (voldsvariabel x omsorg) ble brukt 

som prediktorer, for hvert utfallsmål. Samspillsanalysene ble justert for kjønn og alder. Samtlige 
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analyser ble gjennomført med IBM SPSS versjon 26. Deltakere med missing på noen av 

forklaringsvariablene var ekskludert fra samtlige analyser, slik at utvalget er N=664.   

 

I våre utforskende analyser undersøkte vi betingelsene for regresjon i henhold til Fields 

(2013) anbefalinger. Gjennom inspeksjon av korrelasjonsmatrisen som omfattet alle 

forklaringsvariablene, fant vi ingen overskridelse av betingelsen vedrørende multikollinearitet. 

Inspeksjon av PP-plottet og histogrammet, der vi utforsket distribusjonen av residualene våre, 

indikerte problemer med antagelsen om normalitet. Videre fant vi problemer med 

heteroskedastisitet og linearitet ut fra scatterplottet av residualer sett opp mot predikerte verdier. 

Selv med en relativt stor størrelse på utvalget vårt (n=664) ville vi ta grep for å gjøre analysene 

våre mer robust ettersom overskridelse av betingelsene påvirker signifikanstestingen og 

utregning av kofidensintervaller. Vi valgte derfor å kjøre alle analyser med bootstrapping (10 000 

repetisjoner og 95% konfidensintervall).  

 

3.Resultater 

 

3.1 Deskriptiv informasjon om utvalget  

Det aktuelle utvalget i denne studien besto av totalt 664 deltagere; hvorav 54,5% var 

kvinner og 45,5% var menn. Aldersfordelingen viser at 69,4% var mellom 16-24 år og 30,6% var 

mellom 25-33 år. Ingen deltager var over 33 år, slik at utvalget på T3 utgjør unge voksne. 

Deltakerne kom fra hele landet: 19,4% kom fra Oslo, 34,5% fra Østlandet, 25,2% fra Vestlandet, 

12,2% fra Midt-Norge og 8,7% fra Nord-Norge. De fleste deltakerne var norske statsborgere 

(98%), men et mindretall var utenlandske statsborgere (2%). Andelen deltakere med begge 

foreldre født utenfor Norden var 4,2%.   

 

3.1.1 Rapportert vold i barndom 

Utvalget besto av en gruppe som hadde rapportert vold i barndom (N=289, 43,5%), og en 

gruppe som ikke hadde opplevd vold i barndom (N=375, 56,5%). I tabell 2 fremstiller vi 

forekomst av de ulike voldsformene i det totale utvalget.  
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Tabellen viser at det er hyppig forekomst av mobbing, fysisk vold (mindre alvorlig fysisk 

vold), psykologisk vold og seksuell vold blant de som rapporterer voldseksponering i 

barndommen. I dennet tabellen ser vi at alvorlig fysisk vold forekommer hos svært få. I de videre 

analysene har vi slått sammen alvorlig og mindre alvorlig vold til en felleskategori “fysisk vold”.  

 

Mange av disse voldsformene forekom ikke alene. Tabell 3 viser hvor mange andre 

tilleggsformer for vold som ble rapportert i hver voldsgruppe, slik at “ingen” betyr at de kun har 

opplevd den aktuelle voldsformen alene. Eksempelvis kan man se på psykologisk vold at bare 

Tabell 2 

Rapporterte voldsformer i barndommen 

 Totalt (N=664) Kvinner Menn 

Variabel % N % N % N 

Mindre alvorlig fysisk vold a 

Alvorlig fysisk vold b 

Fysisk vold c 

Vitne til vold mellom foreldre d 

Psykologisk vold e 

Seksuell voldf 

Mobbingg 

22.4 

2.1 

22.6 

8.7 

13.1 

15.4 

25 

149 

14 

150 

58 

87 

102 

166 

17.7 

2.2 

17.7 

8.8 

16 

22.4 

29.6 

64 

8 

64 

32 

58 

81 

107 

28.1 

2 

28.5 

8.6 

9.6 

7 

19.5 

85 

6 

86 

26 

29 

21 

86 

Note. a Svart ja på «Lugget/kløpet», «Ristet/dyttet» og/eller «Slått med flat hånd».  
b Svart ja på «Slått med knyttneve» «Sparket», «Banket opp», og/eller «Angrepet fysisk på 
andre måter».  
c Svart ja på mindre alvorlig fysisk vold og/eller alvorlig fysisk vold.  
d  Svart «ja» sett eller hørt foreldre eller foresatte bruke fysisk vold mot hverandre 
e Svart ja på «skjedde det at foreldre eller foresatte gjentatte ganger gjorde narr av deg, 
ydmyket deg, ignorerte deg eller fortalte deg at du ikke fikk til noen ting?» 
f Svart «ja» på én eller flere former for seksuell vold 
g Svart «ja» på repeterte voldshendelser i skolen som man ikke kunne forsvare seg mot 
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24% hadde opplevd dette alene, mens 21,8% hadde opplevd én annen voldsform i tillegg, og hele 

54% hadde opplevd to eller flere andre voldsformer i tillegg til psykologisk vold.  

Tabell 3 

Overlapp mellom ulike voldsformer i barndom. 

 Antall voldsformer opplevd i tillegg – N (%) 

Type vold Ingen 1 2+ 

Psykologisk vold 
21 (24.1 %) 19 (21.8%) 47 (54%) 

Vitne til vold 
12 (20.7%) 18 (31%) 28 (48.2%) 

Fysisk vold 
60 (40%) 45 (30%) 45 (30%) 

Mobbing 
72 (43.4%) 55 (33.1%) 39 (23.5%) 

Seksuell vold 
36 (35.3%) 29 (28.4%) 37 (36.3%) 

Note. Prosentandel gitt innenfor hver voldsform. Totalt antall som har oppgitt hver voldsform er 

ikke lik totalt antall voldsutsatte, siden individer kunne oppleve flere enn én voldsform. 

 

Overlappet mellom voldsformer var påtagelig. I alle kategoriene hadde over halvparten 

av deltakerne opplevd mer enn én form for vold. Funnet viser at majoriteten av de voldsutsatte 

opplever flere typer vold. Tabellen viser særlig at psykologisk vold (75,8%) og vitne til vold 

(79,2 %) var mer vanlig å oppleve sammen med andre voldsformer, enn alene 

 

3.2 Vold og senere sosiale relasjoner 

Vi undersøkte sammenhengen mellom ulike former for vold i barndom og sosiale 

relasjoner i voksen alder. Vi målte tre ulike aspekter av sosiale relasjoner: Sosial støtte, barrierer 

og ensomhet var moderat korrelert med hverandre som vist tidligere i tabell 1 (se punkt 2.2.1 

Sosiale relasjoner). Sammenhengene mellom ulike former for barndomsvold og sosiale 

relasjoner fremstilles i tabell 4 til 6. Hver tabell presenterer først univariate analyser, deretter 

presenteres analysene justert for kjønn og alder, og til slutt de fullt justerte modellene for å 

undersøke det unike potensielle bidraget til hver av voldsformene. 
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3.2.1 Vold i barndom og senere sosiale relasjoner 

Resultatene av de univariate analysene (Tabell 4-6, kolonne 1) viste overordnet at alle 

voldstypene var assosiert med problemer i sosiale relasjoner. Det eneste unntaket var vitne til 

vold som ikke var signifikant assosiert med sosial støtte. De øvrige forklaringsvariablene viste en 

negativ sammenheng med sosial støtte, og var positivt assosiert med barrierer og ensomhet. 

Mønsteret vedvarte når det ble justert for kjønn og alder (Tabell 4-6, kolonne 2). Noen, men ikke 

alle voldsformene, var signifikant relatert til utfallene i de fullt justerte modellene (Tabell 4-6, 

kolonne 3). 
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Tabell 4 

Sammenhenger mellom forskjellige typer vold og sosial støtte.  

Variabler Univariat regresjon Justert for kjønn og alder Fullt justert modell 

B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI 

Psykologisk vold 
-0.41 0.000 (-0.61,-0.21) -0.42 0.000 (-0.63, -0.22) -0.27 0.010 (-0.48,-0.07) 

Vitne til vold 
-0.17 0.157 (-0.42, 0.05) -0.16 0.190 (-0.41, 0.07) 0.03 0.784 (-0.21, 0.26) 

Fysisk vold 
-0.26 0.001 (-0.42,-0.11) -0.25 0.002 (-0.41, -0.10) -0.14 0.072 (-0.28,0.01) 

Mobbing 
-0.43 0.000 (-0.57,-0.29) -0.44 0.000 (-0.59, -0.30) -0.38 0.000 (-0.52,-0.23) 

Seksuell vold 
-0.24 0.007 (-0.41,-0.07) -0.27 0.002 (-0.46, -0.10) -0.14 0.142 (-0.33,0.04) 

Note. B=regresjonskoeffisient. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 95% intervall og 10000 gjentatte utvalg. 
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Tabell 5 

Sammenhenger mellom forskjellige typer vold og barrierer mot sosial støtte. 

Variabler Univariat regresjon Justert for kjønn og alder Fullt justert modell 

B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI 

Psykologisk vold 0.52 0.000 (0.31, 0.74) 0.47 0.000 (0.25, 0.69) 0.24 0.032 (0.02, 0.46) 

Vitne til vold 0.30 0.019 (0.06, 0.57) 0.28 0.030 (0.04, 0.54) 0.06 0.646 (-0.19, 0.33) 

Fysisk vold 0.27 0.002 (0.10, 0.43) 0.30 0.000 (0.14, 0.47) 0.15 0.056 (-0.00, 0.30) 

Mobbing 0.65 0.000 (0.50, 0.80) 0.61 0.000 (0.47, 0.76) 0.53 0.000 (0.39, 0.68) 

Seksuell vold 0.47 0.000 (0.29, 0.66) 0.39 0.000 (0.21, 0.58) 0.23 0.013 (0.05, 0.40) 

Note. B=regresjonskoeffisient. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 95% intervall og 10000 gjentatte utvalg.  
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Tabell 6 

Sammenhenger mellom forskjellige typer vold og ensomhet. 

Variabler 
Univariat regresjon Justert for kjønn og alder Fullt justert modell 

B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI B Sig. 95% CI 

Psykologisk vold 0.45 0.000 (0.27, 0.64) 0.43 0.000 (0.24, 0.62) 0.20 0.036 (0.01, 0.38) 

Vitne til vold 0.39 0.000 (0.17, 0.62) 0.39 0.001 (0.16, 0.62) 0.20 0.062 (-0.01, 0.41) 

Fysisk vold 0.27 0.000 (0.13, 0.42) 0.30 0.000 (0.15, 0.44) 0.15 0.042 (0.01, 0.29) 

Mobbing 0.55 0.000 (0.42, 0.69) 0.54 0.000 (0.41, 0.68) 0.46 0.000 (0.33, 0.60) 

Seksuell vold 0.36 0.000 (0.20, 0.54) 0.34 0.000 (0.16, 0.52) 0.18 0.043 (0.00, 0.35) 

Note. B=regresjonskoeffisient. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 95% intervall og 10000 gjentatte utvalg. 
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I de fullt justerte modellene (tabell 4-6, kolonne 3) viste resultatene at assosiasjonene 

mellom mobbing og psykologisk vold og sosiale relasjoner fremsto som mest stabile, da disse 

gjennomgående viste en sammenheng også når det ble kontrollert for andre voldstyper. Seksuell 

vold viste en sammenheng med barrier og ensomhet, men var ikke lenger signifikant assosiert til 

sosial støtte i de fullt justerte modellene. Fysisk vold viste en signifikant sammenheng med 

ensomhet, men ikke med sosial støtte og barrierer. Vi fant likevel p-verdier i grenseland på 

henholdvis 0,072 og 0,056, slik at det er mer usikkert om fysisk vold bidrar unikt til disse 

aspektene ved sosiale relasjoner. I de fullt justerte modellene var vitne til vold ikke lenger 

signifikant relatert til noen av utfallsmålene.   

 

I siste del av analysen ble “omsorg” inkludert som moderatorvariabel og vi kjørte 

analyser der vi undersøkte samspill mellom omsorg og alle voldstypene enkeltvis, mot 

utfallsvariablene sosial støtte, barrierer og ensomhet. Det ble dermed utført totalt femten 

samspillsanalyser. I moderatoranalysene fant vi ingen signifikante samspill mellom de de enkelte 

voldstypene og omsorg (voldsform x omsorg) på sosiale relasjoner. Resultatene fra 

moderatoranalysen fremstilles i Vedlegg 1.  

 

4. Diskusjon 

I denne studien undersøkte vi først hvorvidt det å ha blitt utsatt for ulike typer vold i 

barndommen viste en sammenheng med senere sosiale relasjoner. Deretter utforsket vi om 

tilgang på god nok omsorg i barndommen kunne moderere et eventuelt forhold mellom 

barndomsvold og sosiale relasjoner. Vi forventet at vold i barndommen ville ha en sammenheng 

med svakere relasjoner i voksen alder, samt at god omsorg i barndommen ville fungere som en 

moderator i forholdet mellom vold og sosiale relasjoner.   

 

I henhold til vår første målsetting fant vi at alle former for vold i barndom hadde 

sammenheng med sosiale relasjoner. Vi fant at individer utsatt for barndomsvold generelt 

opplever kvaliteten på sosiale relasjoner som dårligere, sammenliknet med de som ikke har 

opplevd barndomsvold. Det å bli utsatt for vold i barndommen ser altså ut til å kunne ha 

langvarige negative konsekvenser for sosiale relasjoner senere i livet, både når det gjelder sosial 

støtte, barrierer og ensomhet. Da vi undersøkte ulike former for vold, fant vi at mobbing og 
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psykologisk vold viste mest konsistente sammenhenger med sosiale relasjoner når de ulike 

voldsformene ble kontrollert for hverandre. I henhold til vår andre målsetting fant vi ingen 

holdepunkter for at omsorg modererte disse sammenhengene i vårt utvalg.  

 

4.1 Vold har negative effekter på relasjoner 

Samtlige voldsformer viste sammenhenger med lavere sosial støtte, økte barrierer mot å 

søke støtte og økt ensomhet. Våre funn viser at barndomsvold setter varige spor, der effektene av 

vold på sosiale relasjoner vedvarer inn i voksen alder. Dette er i tråd med andre studier som 

peker på at barndomsvold skader senere relasjonsevne (Mullen et al., 1996, Pepin og Banyard, 

2006). Tidligere studier viser at personer utsatt for barndomsvold sliter mer i sine relasjoner som 

voksne, blant annet i partnerforhold (Colman og Widom, 2004; Lang, Stein, Kennedy og Foy, 

2004; Paradis og Boucher, 2010), og at voldsutsatte har høyere konfliktnivå i relasjonene sine 

som voksne (Paradis og Boucher, 2010; Messman-Moore og Coates, 2007).  

 

Det kan være flere grunner til at vold i barndommen påvirker hvordan de voldsutsatte 

fungerer i sine relasjoner. I henhold til utviklingsteori er barndommen en sensitiv periode preget 

av utvikling og modning, slik at barnet kan være spesielt sårbart for belastninger i denne fasen av 

livet. (Hart, 2009; Teicher et al, 2003; Siegler et al., 2017). Voldshendelser kan være svært 

traumatiske for barnet, og dersom hendelsene foregår over tid, kan det være spesielt skadelig 

(Alisic et al., 2011; Felitti et al., 1998). Når miljøet rundt barnet blir utrygt, vil dette kunne 

forstyrre de grunnleggende forutsetningene for en normal utvikling (Holt, 2016).  

 

Vold i barndommen kan føre til et tillitsbrudd til andre mennesker, der barnet blir usikker 

på seg selv og andre, og opplever at verden ikke er til å stole på. Følgelig kan det bli mer 

utfordrende for voldsutsatte å danne og opprettholde nære relasjoner til andre. Det å oppleve 

vold, både fra omsorgsmiljøet og senere i livet, kan skade troen på at andre vil en godt (Holt, 

2016; Thoresen og Myhre, 2016). Vold i nære relasjoner kan være spesielt skadelig i henhold til 

tilknytningsteori, ettersom voldshendelser truer barnets fundamentale behov for trygghet fra sine 

omsorgsgivere (Bowlby, 2005). Tilliten mellom barnet og omsorgsgiver kan slå sprekker dersom 

barnet blir utsatt for voldshendelser og/eller lever i frykt for sine omsorgsgivere. Det er godt 
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dokumentert at barn som blir utsatt for vold fra foreldrene sliter betydelig mer enn sine 

jevnaldrende (Muller, 2012; Egeland et al., 1993). 

 

Videre har omsorgsrelasjonen betydning for utviklingen av stabile bilder av selv og andre 

(Kohut, 1971; Winnicot, 1991; Stern, 2004). De tidlige erfaringene vil prege utviklingen av 

barnets relasjonelle stil, der manglende trygghet i omsorgsmiljøet kan føre til barnet strever med 

å skape emosjonelle bånd til andre. Bowlby (2005) hevdet at tilknytningssystemet kunne slåes 

defensivt av dersom barnet gjentatte ganger ble møtt med avvisning, straff eller ignorering. Dette 

tyder på at selv subtile former for vold og overtramp kan ha stor innvirkning på barnets 

relasjonelle utvikling. Forstått slik, vil barnet gjennom samspillet med sine omsorgsgivere kunne 

lære at visse følelser ikke kan uttrykkes eller deles med andre - visse følelsestilstander er ikke 

akseptable. Vold og andre negative erfaringer kan, fra dette perspektivet, forklare hvordan barnet 

over tid utvikler eksempelvis økte barrierer og unngåelse av nærhet. Dette kan bli sett på som en 

mestringsstrategi, der barnet har lært at det ikke lønner seg å vise sårbarhet og uakseptable 

følelser. 

 

Voldsopplevelser kan videre være relasjonelt skadelig fordi det påvirker individets evne 

til emosjonsregulering (Barnes, Howell og Miller-Graff., 2016). Emosjonsregulering går fra å 

være ytre styrt av foreldre til å bli indre styrt når barnet blir eldre (Eisenberg, Wentzel og Harris, 

1998). Å lære seg å håndtere og regulere egne reaksjoner er en viktig forutsetning for at barnet 

kan skape stabile vennskapsrelasjoner (Punamäki, 2002). Barn som erfarer vold kan bli mer 

sensitive for stress og trusselaktivering, og samtidig streve mer med å regulere denne responsen 

(Levin og Kline, 2007). Barn som ikke klarer å håndtere og uttrykke følelser adekvat vil derfor 

kunne ha større vansker med jevnaldrende, der jevnaldrende eksempelvis kan trekke seg unna 

barn som viser mye sinne. Studier finner at barndomsvold kan virke ødeleggende på unges 

sosiale og emosjonelle ferdigheter (Fox og Boulton 2005, Browne og Finkelhor 1986; Trickett og 

Kuczynski 1986). Det kan dermed se ut til at voldserfaringer i barndommen kan føre til at barnet 

blir mindre tilpasningsdyktig, noe som igjen kan føre til større vansker med sosiale relasjoner.  
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4.1.1 Barn opplever ofte flere former for vold 

I vår studie fant vi stor grad av overlapp mellom de ulike formene for barndomsvold. Vi 

fant at over halvparten av de som hadde opplevd vold i vårt utvalg, hadde opplevd én eller flere 

andre voldsformer i tillegg. Dette fant vi for alle voldskategoriene. Det vil si, det er mer vanlig å 

oppleve flere former for vold, enn å oppleve en form alene. Blant annet fant vi at psykologisk 

vold og å være vitne til vold var uvanlig å oppleve isolert, der henholdsvis 75,8% og 79,2% av 

de som rapporterte disse voldsformene i vårt utvalg hadde opplevd flere voldsformer i 

barndommen. Våre funn er på linje med andre studier som har funnet at barndomsvold gjør 

individet utsatt for å oppleve flere voldsformer (de Ossorno García et al., 2019; Baldry, 2003; 

Finkelhor et al., 2007b). Blant annet fant en amerikansk omfangsundersøkelse at 64,5% av barn 

rapporterte å ha opplevd mer enn én type voldshendelse, og at 10,9% rapporterte å ha vært utsatt 

for mer enn fem voldstyper (Finkelhor, Turner, Hamby, og Ormrod, 2011) Slike funn tyder på at 

det er svært vanlig at de barna som først utsettes for vold, ofte opplever flere voldshendelser i 

barndommen. 

  

Forskningslitteraturen finner også støtte for at barn utsatt for vold har en større sjanse for 

å bli reviktimisert - det vil si at barna har en større sjanse for å oppleve nye voldshendelser 

gjennom livsløpet. Studier på reviktimisering finner at barn som opplever vold står i fare for å 

oppleve nye voldshendelser i voksen alder (Tjaden og Thoennes, 2000; Thoresen et al., 2015). I 

studien til Thoresen et al. (2015) ble det benyttet et bredt mål på barndomsvold, der fysisk vold, 

psykologisk vold, omsorgssvikt, og seksuelt misbruk ble inkludert. Studien tyder på at all vold i 

barndommen er forbundet med en økt risiko for å oppleve ny vold senere i livet. 

 

I vår studie hadde vi ikke fokus på om overlappet vi fant viser til ulike voldshendelser 

som har blitt opplevd samtidig, eller om deltakerne har opplevd ulike voldshendelser på ulike 

tidspunkt i barndommen. Dermed er det usikkert om deltakerne har opplevd flere voldsformer 

som en del av et større voldsbilde - er det slik at deltakere opplevde psykisk og fysisk vold 

samtidig fra foreldrene? Eller er det slik at de har vært vitne til vold i hjemmet i en periode, for 

så å bli mobbet på ungdomsskolen? I klinisk praksis er det viktig å vite at barn som har opplevd 

én type vold er mer sårbare for å oppleve flere typer. Møter klinikeren et barn utsatt for vold, blir 
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det altså viktig å kartlegge for andre voldshendelser, og være oppmerksom på den framtidige 

risikoen for ny vold. 

 

I tråd med anbefalingene til Finkelhor et al. (2007a; 2007b), inkluderte vår studie et bredt 

mål på barndomsvold. Dette gjorde vi for å kunne sammenlikne og skille ut det unike bidraget til 

hver enkelt voldsform, kontrollert for bidraget til andre voldsformer. Det er forholdsvis få studier 

som har brukt slike brede mål på vold tidligere. For å øke kunnskapsnivået rundt de negative 

konsekvensene av å oppleve barndomsvold, indikerer våre funn at det er viktig å huske på at 

barn sjelden opplever kun én type vold, og at å benytte et snevert voldsbegrep kan gi et kunstig 

bilde av virkeligheten.  

 

Vi fant at enkelte former for vold i barndommen hadde unike effekter på sosiale 

relasjoner når de ble kontrollert for andre former for vold. I vår studie var mobbing og 

psykologisk vold gjennomgående assosiert med utfallsmålene i de fullt justerte modellene. 

Seksuell vold viste sammenheng med barrierer og ensomhet, mens fysisk vold kun hadde 

sammenheng med ensomhet i de fullt justerte modellene. Våre funn indikerer at psykologisk 

vold og mobbing mer konsistent henger sammen med senere sosiale relasjoner. Samtidig er det 

viktig å merke seg at å oppleve flere former for vold kan virke kumulativt, og samlet gi sterkere 

negative effekter (Felitti et al., 1998). På tross av at vi har ikke målt kumulative effekter av 

barndomsvold i vår studie, kan det tenkes at å være vitne til- eller å oppleve fysisk vold øker det 

generelle belastningsnivået av voldsopplevelsene - der mer vold gir større skade på sosiale 

relasjoner. Dette understreker igjen viktigheten av å inkludere et bredt voldsbegrep for å fange 

kompleksiteten i hvordan barndomsvold påvirker senere relasjoner.  

 

4.1.2 Er mobbing en undervurdert voldsform? 

Mobbing utpekte seg i våre analyser som en viktig faktor for å forklare sammenhengen 

mellom vold og senere sosiale relasjoner. Vi fant at mobbing hadde en sammenheng med økte 

barrierer og ensomhet, og lavere sosial støtte. Dette fant vi også i de fullt justerte modellene.  

Funnet indikerer at mobbing har et viktig og unikt bidrag til svakere relasjoner, også når 

man har opplevd andre former for vold. Få studier har sett på langtidseffektene av mobbing når 

det kommer til våre utfallsmål. Enkelte studier finner at mobbing har en sammenheng med 
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senere relasjoner, deriblant at mobbeofre har færre sosiale relasjoner som voksne (Takizawa, 

Maughan og Arseneault, 2014) og at mobbeofre fungerer dårligere i sosiale relasjoner enn 

jevnaldrende (Wolke et al., 2013; Rigby, 2003). Flere sammenhenger har blitt funnet mellom å 

være utsatt for mobbing som barn og ensomhet i voksen alder, der mobbeofre oftere rapporterer 

ensomhet enn de som ikke har blitt mobbet (Tritt og Duncan, 1997; Matthews et al., 2020; 

Hawker og Boulton, 2000).  

 

Videre vet vi at barne- og ungdomsårene er en viktig utviklingsperiode der barnet lærer å 

regulere seg i samspill med jevnaldrende (Furman og Buhrmester, 1992; Wrzus et al., 2013). 

Mobbing skjer som regel på barnets sosiale arena i en periode hvor relasjonene til jevnaldrende 

også er spesielt viktige (Wrzus et al., 2013) Mobbing innebærer dessuten sosial devaluering av 

ulik alvorlighetsgrad - det kan variere fra å miste status til å bli totalt ekskludert fra gruppen. I 

alvorlige tilfeller kan unge som opplever mobbing gå glipp av viktige sosiale læringsarenaer. I 

tråd med sosial læringsteori (Bandura, 1969) kan det være at mobbeofrene ikke får mulighet til å 

lære akseptert atferd i samspill med jevnaldrende, dersom de blir ekskludert fra sosiale grupper. 

Sosiale normer og koder utvikles i et raskt skiftende sosialt miljø. De unge kan dermed gå glipp 

av denne læringen når de ikke blir inkludert i et nettverk, der de ikke får anledning til å prøve og 

feile sosialt under trygge omgivelser. Det kan være slik at manglende positive erfaringer vil 

kunne sette varige spor der individet oppfører seg mer eller mindre sosialt klosset, eller blir 

utrygg i samspill med jevnaldrende, slik at de kan få større vansker med å etablere og 

opprettholde et funksjonelt sosialt nettverk som voksen.  

 

Det å bli stemplet som annerledes kan være forvirrende og barnet kan oppleve at det er 

noe galt med en selv. I tråd med Erikson (1995) trenger unge å være en del av et fellesskap for å 

etablere en stabil identitet. Selv med en god og trygg familie, vil det fremdeles være viktig for de 

unge å ha meningsfulle relasjoner til jevnaldrende. De som har opplevd mobbing kan mangle 

slike viktige erfaringer. Blant annet finner studier at de som opplever mobbing og utestenging 

opplever mindre støtte fra klassekamerater sammenliknet med andre elever (Demaray og 

Malecki, 2003). Sett i sammenheng med våre funn, kan det tyde på at at barn og unge som 

jevnlig opplever mobbing vil kunne lære at deres sosiale nettverk ikke er en kilde til støtte, men 

tvert om noe farlig. Det å bli avvist jevnlig er vondt og barnet vil kunne oppleve sterk ensomhet. 
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Våre funn indikerer at det er viktig for de som jobber med barn å vite hvordan deres sosiale 

verden ser ut. Hvis barnet i tillegg til mobbing opplever vold i hjemmet, har barnet kanskje ikke 

et trygt sted å være. Disse barna vil kunne regnes som ekstra sårbare og trenge mer hjelp og 

oppfølging.  

 

Mobbing henger sammen med en rekke negative utfall i voksen alder, som for eksempel 

angst- og depresjonssymptomer (Bond, Carlin, Thomas, Rubin og Patton, 2001; Roth, Coles og 

Heimberget, 2002; Hawker og Boulton, 2000). Lereya, Copeland, Costello og Wolke (2015) fant 

at barn utsatt for mobbing fra jevnaldrende var mer utsatt for senere psykiske helseproblemer, 

sammenlignet med de som rapporterte forekomst av annen type vold i barndommen. Studien fant 

videre at de som rapportere både mobbing og annen vold hadde en forhøyet risiko for å oppleve 

senere psykiske lidelser. En britisk kohortstudie fant at mobbing i barndommen viste 

sammenhenger med flere negative utfall frem til deltakerne var i 50-årene. Blant annet fant de at 

mobbeofre hadde dårligere økonomi og rapporterte lavere livskvalitet, enn de som ikke hadde 

blitt mobbet (Takizawa et al., 2014). Forskning innen mobbefeltet tyder altså på at mobbing kan 

gi langvarige negative effekter for individet.   

 

Vi fant at mobbing og vold i barndommen er overlappende fenomener, der over 

halvparten hadde opplevd både mobbing og andre former for vold i barndommen (56,6%). Dette 

er i tråd med studier som har funnet en økt risiko for å oppleve mobbing, etter å ha opplevd ulike 

former for vold i hjemmet (de Ossorno García et al., 2019; Bolger og Patterson, 2001; Lucas, 

Jernbro, Tindberg og Janson, 2016; Baldry, 2003). Voldsformer inkluderte i disse studiene fysisk, 

psykologisk og emosjonell vold i hjemmet, samt å være vitne til vold mellom foreldrene. 

Gladstone, Parker og Malhi (2006) fant at mobbeofre oftere rapporterte at de hadde opplevd 

fysisk eller seksuell vold i barndommen, sammenliknet med jevnaldrende. Forfatterne pekte på at 

mobbing så ut til å foregå i en videre kontekst der de også var mer utsatt for andre negative 

hendelser (“multi-victimization”).  

 

Tradisjonelt har ikke mobbefeltet blitt inkludert i voldsforskningen, men vi mener det 

finnes holdepunkter for å klassifisere mobbing som en form for vold  ut fra WHOs definisjon (Se 

2.0 Voldsbegrepet), der mobbing kan inneholde aspekter av psykologisk vold, fysisk vold og 
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seksuell trakassering (Felix et al., 2011). Videre er våre funn i tråd med forskningslitteraturen og 

viser tydelig at mobbing kan gi alvorlige langvarige konsekvenser, samt overlapper med andre 

voldsformer. Oppsummert er det altså ingenting som tyder på at mobbing er mindre skadelig for 

relasjoner enn voldstyper som mer tradisjonelt befinner seg innen voldsbegrepet. Dermed er det 

viktig at disse feltene integreres i forskningssammenheng slik at man ikke feilestimerer bidraget 

fra vold i hjemmet, uten å se det større bildet i sammenheng - der mobbing også kan være en 

realitet. Vi tenker en styrke i vår studie er at mobbing ses i sammenheng med andre voldsformer i 

barndommen, der vi har undersøkt voldsformer bredt og nøye.  

 

4.1.3 Psykologisk vold i sammenheng med andre voldsformer 

Vi fant at psykologisk vold viste en sammenheng med lavere sosial støtte, økte barrierer 

og økt ensomhet i de fullt justerte modellene. Funnet indikerer at psykologisk vold har et unikt, 

negativt bidrag på senere relasjoner i den justerte modellen, som ikke kan forklares gjennom 

opplevelsen av andre voldsformer. I henhold til voldslitteraturen har psykologisk vold mot barn 

tradisjonelt blitt ansett som mindre alvorlig enn eksempelvis fysisk og seksuell vold, og har blitt 

langt mindre studert (McGee og Wolfe, 1991). Forskning har senere vist at psykologisk vold kan 

være svært skadelig for barns utvikling og gi en rekke alvorlige konsekvenser senere i livet 

(Kaplan, Pelcovitz og Labruna, 1999; Ferguson og Dacey, 1997; Muller et al., 2012). Blant annet 

peker Higgins og McCabe (2003) på at psykologisk vold hadde en unik sammenheng med både 

positive relasjoner til andre og en opplevelse av mening i livet, når det ble kontrollert for andre 

voldsformer. Det har også blitt foreslått at psykologisk vold i barndommen bedre predikerer økte 

emosjonelle vansker og økte atferdsproblemer i voksen alder, sammenlignet med andre former 

for barndomsvold (McLewin og Muller, 2006). Vår studie er på linje med disse studiene og 

peker mot at psykologisk vold kanskje har vært en undervurdert del av voldsfeltet.  

 

Samtidig kan den psykologiske volden ha et mer subtilt preg, i motsetning til fysisk eller 

seksuell vold som ofte består av én eller flere avgrensede hendelser (Aakvaag, Thoresen og 

Øverlien, 2016). Det er kanskje ikke tydelig hvor grensen går fra å oppleve enkelte negative 

erfaringer med eksempelvis latterliggjøring, til at erfaringene blir skadelig og kan kalles 

psykologisk vold. Den psykologiske volden kan derfor være vanskelig å studere som fenomen, 

samt å fange opp. Enkelte forskere hevder at psykologisk vold kan være underliggende alle 
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former for barndomsvold, der ulike former for vold ofte forekommer i et miljø preget av 

psykologisk vold (Hart, Binggeli og Brassard, 1997; Scnhneider et al, 2005; Higgins og McCabe, 

2003). Ut fra dette perspektivet kan det tenkes at alle voldshandlinger foregår i en psykologisk 

kontekst, der andre former for vold kan oppleves som en del av et emosjonelt truende bilde. 

Eksempelvis kan de som opplever fysisk vold også oppleve trusler og gå rundt i frykt for når 

volden skal inntreffe. Vårt mål sier kun noe om psykologisk vold fra foreldre, og ikke noe om 

psykologiske aspekter ved andre voldsformer eller i andre relasjoner. Samtidig fant vi at 

psykologisk vold bidro unikt til svakere sosiale relasjoner. Vi ser her behovet for mer forskning 

som kan ta for seg de psykologiske og emosjonelle aspektene ved vold generelt, for å finne ut om 

det er slik at psykologisk vold står i en særstilling - der psykologisk vold både kan ha en unik 

effekt på sosiale relasjoner og samtidig ha en underliggende effekt på andre voldstyper. 

 

I denne studien ble psykologisk vold målt ved å spørre om deltakere opplevde at 

omsorgsgivere gjentatte ganger i barndommen latterliggjorde, ydmyket, ignorerte eller fortalte 

dem at ikke de fikk til noen ting. Spørsmålet forsøker å fange opp et emosjonelt skadelig klima 

deltakerne kan ha levd under i barndommen - der latterliggjøring og verbale angrep kan ha 

utgjort en normal del av hverdagen. Våre funn viser at barn som vokser opp under slike forhold 

sliter med relasjonen til andre i lang tid. Dette er på linje med teori som vektlegger 

omsorgsrelasjonen, der vi tidligere har diskutert hvordan barnet er følelsesmessig avhengig av 

sine omsorgsgivere i sin utvikling (Bowlby, 2005; Winnicot, 1991; Eisenberg et al., 1998). Synet 

barnet har på seg selv vil være dypt preget av hvordan barnet blir møtt, der man har funnet at 

psykologisk vold kan resultere i mer maladaptive syn på seg selv og andre (Cicchetti, Toth og 

Maughan, 2000; Collins, Guichard, Ford og Feeney, 2004). Dersom barnet gjentagende blir 

devaluert, kan det føre til at barnet utvikler et syn på seg selv som udugelig og verdiløs, hvor 

barnets opplevelse av å mestre sine omgivelser brytes ned istedenfor å bygges opp.  

 

I vår studie fant vi at psykologisk vold sjelden forekom alene. Så mange som tre av fire 

deltakere som rapporterte psykologisk vold, rapporterte også å ha vært utsatt for andre 

voldsformer. Dette funnet belyser hvor vanlig det er å oppleve psykologisk vold i tillegg til 

annen vold. Dermed kan det virke som at trusselbildet for de fleste voldsutsatte barn er 

komplekst sammensatt. For de som jobber med barn kan det være viktig å huske på at 
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psykologisk vold er minst like skadelig som fysisk vold - selv om det fysiske elementet ikke er 

tilstede, kan barnet eksempelvis utvikle en frykt for sine foreldre og en sterk utrygghet i møte 

med andre mennesker. Oppsummert kan det virke som at psykologisk vold er en alvorlig form 

for vold som bør fanges opp tidlig i barnets liv. 

 

4.2 Vold påvirker flere aspekter ved sosiale relasjoner  

Så vidt vi vet, er det ingen studier som har undersøkt sammenhenger mellom vold i 

barndom og barrierer, støtte og ensomhet på samme utvalg. Vårt utvalg er ikke basert på et 

klinisk utvalg. På tross av dette fant vi vi stabile sammenhenger mellom samtlige voldsformer og 

alle tre sosiale mål, der våre funn viser at vold i barndommen har en bred effekt på sosiale 

relasjoner. Ut fra våre funn indikeres det at sosial støtte, barrierer og ensomhet er relaterte, men 

likevel distinkte, fenomener. Våre funn understreker at vold skader flere aspekter ved individets 

sosiale liv. Barn utsatt for vold opplever ikke bare mindre støtte som voksne, men kan også 

utvikle barrierer mot å dele opplevelsene sine, samtidig som de også er mer ensomme. Våre funn 

fremhever hvordan vold gjør noe med den globale opplevelsen av hvordan man fungerer i 

forhold til andre, og hva man kan bruke nettverket sitt til.  

 

Vi fant få studier som har undersøkt sammenhengene mellom barndomsvold og flere 

aspekter ved sosiale relasjoner. Våre funn er likevel i tråd med noen studier som har utforsket 

enkelte aspekter ved relasjoner, slik som at vold i barndommen har en sammenheng med lavere 

sosial støtte (Sperry og Widom, 2013; Pepin og Banyard, 2006; Weber og Cummings, 2003; 

Gibson og Hartshorne, 1996). I voldsfeltet har flere vært opptatt av å bruke andre utfallsmål, der 

sosial støtte blant annet har blitt brukt som en buffer mot ulike negative konsekvenser av 

barndomsvold (Folger og Wright, 2013; Sperry og Widom, 2013). Blant disse fant en prospektiv 

studie av Sperry og Widom (2013) at omsorgssvikt, fysisk og seksuell vold var relatert til lavere 

sosial støtte, og videre at sosial støtte modererte sammenhenger med depresjon og angst. 

 

Barrierer mot sosial støtte er et relativt nytt mål innen forskningsfeltet (Thoresen, 

Wentzel-Larsen et al., 2014), slik at det ikke er mange studier som har sett på dette i relasjon til 

barndomsvold. Lignende konsepter har vært utforsket i relasjon til voldsopplevelser blant 

voksne. Lepore og Ituarte (1999) introduserte “sosiale hemninger” (“social constraints”) som 



 

 46 

viser til sosiale faktorer som kan få traumeoverlevende til å føle seg misforstått, at de mangler 

støtte eller på andre måter ikke blir forstått fra deres sosiale nettverk når de forsøker å søke 

støtte. Dette ble funnet å ha sammenheng med en økning i traumesymptomer. Lignende har det 

blitt pekt på ulike konsepter som kan ha sammenheng med at individer unngår å fortelle om det 

som har hendt (“disclosure”) etter traumer, slik som tendenser til dysfunksjonelle måter å dele 

om opplevelsene, negative holdninger til selvavsløring eller negative oppfatninger av hvordan 

andre reagerer på selvavsløring (Pielmaier og Maercker, 2011). 

 

Flere studier har funnet sammenhenger mellom vold i barndommen og ensomhet 

(Shevlin, McElroy og Murphy, 2015, Gibson og Hartshorne, 1996; Lev-Wiesel og Sternberg, 

2012). Gibson og Hartshorne (1996) fant at voksne som opplevde seksuelt misbruk i 

barndommen var mer ensomme enn de uten slike opplevelser. Videre pekte forfatterne på at 

negative forventinger til nettverket var en av årsakene til at de voldsutsatte unnlot å benytte seg 

av støtte. Tilsvarende fant Lev-Wiesel og Sternberg (2012) at fysisk og emosjonell vold i 

barndommen viste en sammenheng med å føle seg avvist av jevnaldrende som voksne. Dette kan 

tyde på at voldsutsatte ikke bare føler høyere nivåer av ensomhet, men at de også danner mer 

negative forventninger til nettverket sitt. 

 

4.2.1 Voldsutsattes sosiale verden  

Vi hadde anledning til å studere flere viktige aspekter ved hvordan deltakerne opplever 

relasjonene sine. Sammenhengene mellom å oppleve lavere sosial støtte, økt ensomhet og 

barrierer mot å søke støtte kan forstås som ulike deler av en komplisert sosial verden hos den 

voldsutsatte (Aakvaag og Strøm, 2019). Antagelig vil disse aspektene henge tett sammen og 

kunne påvirke hverandre. Dersom de voldsutsatte ikke opplever at det sosiale nettverket er 

tilgjengelig for dem, eller ved at de har fått negative reaksjoner ved å fortelle om volden, øker 

sannsynligheten for at man også vil ha høyere barrierer for å benytte seg av nettverket. De 

voldsutsatte kan videre oppleve at de står alene med sine vonde erfaringer (Thoits, 2011), der 

man ikke opplever at man har tilgang på noen som er villige til å lytte (Thoresen, Wentzel-Larsen 

et al., 2014). Dette kan fort utvikle seg til en “ond sirkel” der voldsutsatte blir mindre i stand til å 

opprettholde nettverket sitt, og blir mer ensomme. Det kan følgelig bli vanskelig å ta imot hjelp 

og stole på nye relasjoner, slik at mønsteret fortsetter.  
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Relasjoner er svært viktig for god livskvalitet. Blant annet bidrar sosiale relasjoner til 

bedre psykisk helse, ved at relasjoner hjelper individer med å regulere følelser, handlinger og 

tanker (Lakey og Orehek, 2011). Svakere relasjoner er funnet relatert til dårligere psykisk og 

fysisk helse (Thoits, 2011; Uchino, 2009). Det kan tenkes at den voldsutsatte kan stå alene med 

sine problemer, og at svakere relasjoner kan være et ledd i sammenhengen mellom 

barndomsvold og negative utfall. Manglende tilgang på nære relasjoner og støtte, kombinert med 

høyere barrierer og ensomhet, kan gjøre den voldsutsatte mer sårbar for å oppleve økte 

belastninger over tid og dårligere livskvalitet.    

 

Det kan som tidligere nevnt være flere grunner til at voldsutsatte unngår å fortelle om 

voldshendelsen(e) de har vært utsatt for. I tråd med det Littleton (2010) hevder, kan det skyldes 

individets negative tanker om seg selv og opplevelse av skyld for hendelsen. Det kan også være 

voldsrelatert skam som gjør individet motvillig til å benytte nettverket sitt (Dodson og Beck, 

2017). Å oppleve vold kan påvirke individets opplevelse av egenverdi, der det kan gi følelser av 

at noe er “galt” med en selv (Gilbert, 2000), eller at man på ulike måter har skyld i disse negative 

erfaringene. Skam og skyld er sterkt knyttet til voldshendelser. Det kan føre til at voldsutsatte 

unngår å snakke om opplevelsene sine, der skam kan være en viktig årsak til at voldsutsatte 

unnlater å søke støtte og derfor opplever mer ensomhet (Thoresen et al., 2018). 

 

Samtidig er det ikke sikkert at den voldsutsatte opplever at nettverket kan håndtere deres 

problemer eller være til støtte. Flere opplever faktisk negative reaksjoner på å fortelle om vold og 

overgrep (Kellogg, 2017). I noen tilfeller kan sosial støtte fungere mot sin hensikt, der andres 

forsøk på oppmuntring og støtte kan oppfattes som lite sensitivt eller fornærmende (Harris, 1993; 

Thompson og Range, 1992; Dyregrov, 2004). Eksempelvis kan det sosiale nettverket ikke vite 

hva som er passende å si, enkelte kan også ta avstand eller dømme den voldsutsatte, eller det kan 

bli for belastende for nettverket over tid (Arnberg, Hultman, Michel, og Lundin, 2013; Dyregrov, 

Kristensen, og Dyregrov, 2018). Slik kan visse aspekter ved relasjoner oppleves som skadelige, 

der andres reaksjoner kan oppleves som krenkende, avvisende eller negative fremfor støttende, 

selv de gangene det ikke er ment slik (Birkeland et al., 2020; Dyregrov, 2004). Det sosiale 

nettverket er ikke utelukkende støttende hos voldsutsatte (Ullman, 2003), og erfaringer med å bli 
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møtt negativt kan føre til at de slutter å dele sine opplevelser (Staller og Nelson-Gardell, 2005). 

Sett fra dette perspektivet kan det å tie være en adaptiv strategi for å fungere bedre i det 

eksisterende nettverket, der tilgang på faktisk eller opplevd støtte ikke er til hjelp, men heller en 

byrde. 

 

4.3 Omsorg er ikke (alltid) nok  

I henhold til vår andre målsetting fant vi ikke støtte for at omsorg modererte forholdet 

mellom barndomsvold og sosiale relasjoner. Dette funnet overrasket oss, basert på hva vi hadde 

forventet ut fra teori og forskning på viktigheten av omsorgsmiljøet (Egeland et al., 1993; 

Bowlby, 2005; Winnicott, 1991; Kohut, 1971; Ainsworth og Bowlby, 1991). Studier har blant 

annet fremhevet betydningen av et godt omsorgsmiljø for barns utvikling, inkludert at 

tilknytning kan beskytte mot negative effekter av barndomsvold (Aspelmeier et al., 2007; Hong 

et al., 2012; Jellinek et al., 1992; Everson et al., 1989) 

 

En forklaring på hvorfor vi ikke finner dette kan være at tilgang på “god nok” omsorg 

ikke er tilstrekkelig for å kompensere for de negative effektene av å ha opplevd vold i 

barndommen. Omsorg modererte ikke sammenhengene mellom vold og sosiale relasjoner for 

noen av voldsformene. Våre funn tyder på at all vold som forekommer i barndommen er 

relasjonelt skadelig, og kanskje mer skadelig enn hva et alminnelig godt omsorgsnivå kan 

kompensere for. Våre funn kan tyde på at det fremdeles kan forekomme tillitsbrudd i relasjonen 

til andre, på tross av at individet har tilgang på et godt og stabilt hjemmemiljø. Barn som 

eksempelvis har opplevd seksuelle overgrep kan få langvarige vansker med relasjoner, på tross 

av at de kan ha hatt en god omsorgsrelasjon. Følgelig er det ikke slik at en positiv og støttende 

omsorgsperson er nok til å reparere disse skadene.  

 

Det kan være at måten omsorg ble målt på i vår studie har betydning for at vi ikke fant 

noen interaksjonseffekter. Det er mulig at vi kanskje ikke har klart å fange opp kvaliteter ved den 

totale omsorgssituasjonen som påvirker forholdet mellom vold og sosiale relasjoner. Kanskje er 

det andre kvaliteter ved omsorg som er mer avgjørende og som ikke fanges ved de tre 

spørsmålene vi har benyttet i vår studie. En stor andel i vårt utvalg rapporterte at de hadde hatt 

god omsorg i barndommen, og dette fikk oss til å undre oss over hvorvidt selvrapportering 
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omkring eget omsorgsmiljø er optimalt. Eksempelvis vil det for mange kunne være vanskelig å 

se tilbake på barndommen sin og svare “aldri” eller “sjelden” på spørsmål om “du følte deg 

elsket”. Dermed kan det tenkes at det dannes et skjevt bilde av oppveksten, der mangler i omsorg 

underrapporteres. Eventuelt kan det hende at de aller fleste i vårt utvalg faktisk har opplevd god 

omsorg. Det er viktig å merke seg at vårt utvalg er basert på en studie med et uttrekk fra 

normalpopulasjonen, og at resultatene kanskje ville sett annerledes ut i et klinisk utvalg. 

 

4.4 Styrker og svakheter 

Det er flere styrker ved denne studien. Vi har, gjennom å være en del av NKVTS sin 

longitudinelle oppfølgingsstudie på “Vold i nære relasjoner”, kunnet benytte et relativt stort 

utvalg. Deltakere i studien vår var trukket fra en omfangsundersøkelse (T1) med et utvalg trukket 

fra Folkeregisteret, slik at studien var basert på et representativt utvalg med hensyn til kjønn og 

bosted i Norge. Våre funn vil kunne gjenspeile hvordan dette fenomenet ser ut, også utenfor 

klinisk sammenheng. Generelt er det få studier gjort i Norge av slikt omfang, og vår studie bidrar 

til økt kunnskap rundt konsekvensene av vold i den norske befolkningen.  

 

Vi har i denne oppgaven inkludert et bredt mål på vold som kan opptre i barndommen. 

Dette er betydningsfullt fordi vi vet at det mye overlapp i voldsfeltet, og at effektene av ulike 

voldsformer kan endres når man samtidig justerer dem for hverandre. Vår studie prøver å fange 

en kompleks virkelighet. Det er viktig å ikke overforenkle denne virkeligheten ved kun å 

utforske effekten av enkelte voldsformer alene, ettersom man kan stå i fare for å feilestimere 

bidraget av én voldsform og/eller ikke fange opp de reelle effektene når det forekommer flere 

voldsformer.   

 

Deltakerne ble intervjuet over telefon ved alle måletidspunkt. Når det gjelder målinger, er 

det i studien lagt vekt på å måle vold så konkret og nøyaktig som mulig, i tråd med det som sees 

som beste standard i feltet. Voldshendelser ble kartlagt i form av atferdsbeskrivende spørsmål, 

ved å spørre om et bredt spekter av konkrete voldshendelser. Deltakere som svarte bekreftende 

på ulike hendelser ble stilt en rekke utdypende oppfølgingsspørsmål. Dette tenker vi kan være 

med på å motvirke underrapportering, fordi det kartlegges et bredt spekter av opplevelser som 

kanskje ikke deltakerne selv ville kategorisert som vold. Dette er viktig ettersom studier finner 



 

 50 

en tendens mot at deltakere som har vært utsatt for barndomsvold underrapporterer, heller enn 

overrapporterer, omfanget av volden (Fergusson, Horwood og Woodward, 2000; Hardt og Rutter, 

2004).  

 

I denne studien har vi også inkludert et bredt mål på sosiale relasjoner, som måler ulike 

viktige aspekter ved opplevelsen av det sosiale nettverket. Ved å benytte et sammensatt mål på 

sosiale relasjoner kan man i større grad kan si noe om individets evne til å benytte og 

opprettholde ressurser i sitt sosiale nettverk. Det gjør at funnene blir mer nyttige i en kompleks 

virkelighet. Dette gjør også at funnene blir mer anvendbare, ettersom individets sosiale relasjoner 

kan være vanskelig å definere ut fra et enkelt mål.  

 

Til sist er det, etter vår kjennskap, ikke mange studier som har utforsket barndomsvold og 

sosiale relasjoner innen et utviklings- og relasjonsperspektiv - der omsorg inkluderes som en 

moderator i dette forholdet.  

 

4.4.1 Begrensninger 

Vi kan ikke utelukke at det finnes bakenforliggende faktorer som gir økt utsatthet for 

både å oppleve vold og dårligere relasjoner. For eksempel kan det tenkes at genetiske egenskaper 

eller spesielle trekk ved miljøet (eksempelvis fattigdom) kan ha gjort individer mer utsatt for 

begge deler. Dermed kan vi ikke trekke sikre kausale slutninger. Det kan heller ikke utelukkes at 

det er uoppdagede skjevheter i utvalget vårt, men det har blitt gjort grundige analyser som 

kontrollerer for dette (Aakvaag og Strøm, 2019). 

 

Denne studien baseres utelukkende på selvrapportering og de begrensninger dette 

innebærer. Deltakere kan ha glemt viktige hendelser i barndom, eller at personer som er i nedsatt 

stemningsleie ved tidspunktet for intervjuet kan ha tolket både hendelser i barndom og sine 

sosiale relasjoner mer negativt. Vi kan heller ikke være sikre på om deltakerne har oppfattet 

spørsmålene på den måten det var tenkt. Det kan spesielt tenkes å gjelde psykologisk vold, der vi 

minner om at psykologisk vold fra foreldre ble målt med et enkelt spørsmål og det dermed kan 

tenkes at deltakerne kan ha lagt ulike betydninger i spørsmålet. Psykologisk vold kan være 

vanskelig å måle, slik vi har diskutert tidligere. Vi ville gjerne visst mer om nyansene av 
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psykologisk vold i vårt utvalg: Utøves volden fra én eller begge foreldre, og var dette noe som 

pågikk avgrensede eller store deler av barndommen? Er det eksempelvis snakk om en 

latterliggjøring fra en stefar som var i bildet en begrenset tid, eller er det slik at begge foreldre 

konstant ignorerte og avviste barnet? 

 

Når det gjelder fysisk vold, har vi måttet slå sammen alvorlig og mindre alvorlig vold, på 

grunn av lav forekomst av alvorlig vold i dette utvalget. Dette kan muligens forklare hvorfor 

fysisk vold ikke bidro unikt i sammenhengen med sosiale relasjoner. Resultatet kan altså i 

hovedsak reflektere bidraget til mindre alvorlig fysisk vold, og innebærer hendelser som i mange 

tilfeller kan ha blitt opplevd som mindre alvorlige.  

 

Det kan være at målet vi har benyttet for omsorg ikke dekker begrepet godt nok, eller at 

det er andre kvaliteter ved omsorg enn de vi har tenkt på, som potensielt kan virke beskyttende 

mot de negative skadene av barndomsvold. Når det gjelder målet vårt på omsorg trakk vi ut tre 

spørsmål fra en skala som målte omsorgssvikt (Thoresen at al., 2015), der skalaen ble 

transformert til en dikotom variabel. Dette gjorde vi i tråd med en konseptuell forståelse av 

omsorg som et kvalitativt fenomen, diskutert innledningsvis gjennom Winnicot (1991) og 

Dubowitz et al. (1993). Det er svakheter ved å utvikle et nytt mål på denne måten; optimalt burde 

vi brukt en skala som var utviklet for å måle “god nok omsorg” og som har gjennomgått 

nødvendig validitetstesting. 

 

Våre funn sier noe om konsekvensene vold har for sosiale relasjoner. Etniske minoriteter 

var underrepresentert blant deltakerne. Det er usikkert hvorvidt funnene våre er generaliserbare 

til andre land, kulturer og kontekster. Norge har en utbygd velferdsstat med forholdsvis lav 

fattigdom og kriminalitet, samt et godt utbygget barnevern - der eksempelvis krav til omsorg er 

strengere enn i flere andre land, og det er lav normativ aksept for voldsbruk i barneoppdragelsen 

(Aakvaag, Thoresen og Øverlien, 2016).  

 

4.5 Konklusjon og implikasjoner 

Konklusjon: Samlet understreker resultatene at vold i barndommen kan sette dype spor 

og prege individets nære relasjoner helt inn i voksen alder. Mer spesifikt fant vi at deltakere som 
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har opplevd vold i barndommen opplever mindre sosial støtte, økte barrierer mot å søke støtte og 

høyere forekomst av ensomhet i voksent liv. Dette tyder på at vold mot barn skader evnen til å 

bruke og opprettholde sitt sosiale nettverk, selv mange år etter at volden forekom. Vi fant også at 

det var påtagelig overlapp mellom voldsformer, der over halvparten av deltakerne rapporterte at 

de hadde opplevd én eller flere andre voldsformer i tillegg. Dette understreker at det er vanlig for 

voldsutsatte barn å oppleve flere voldsformer. Videre fant vi at mobbing hadde stabile 

sammenhenger med relasjoner og overlappet med vold. Dette tyder på at mobbing bør inkluderes 

i barndomsvoldsfeltet, der mobbing og andre voldsformer kan være en realitet. Våre funn 

fremhever viktigheten av å kartlegge vold i barndommen bredt. God omsorg modererte ikke 

sammenhengene mellom barndomsvold og sosiale relasjoner i denne studien. Det kan tyde på at 

god omsorg ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å kompensere for de negative effektene av 

vold. 

 

Kliniske implikasjoner: Vi fant at de som er utsatt for vold i barndommen er mer 

ensomme og kan oppleve mindre tilgang på sosial støtte, samtidig som de opplever høyere 

barrierer for å be om støtte fra nettverket sitt. Dette vil kunne gi videre følger for voldsutsattes 

livskvalitet og psykiske helse - personer som er mer alene eller mindre fornøyd med relasjonene 

sine, strever mer med psykiske og fysiske plager og mindre livstilfredshet. Det at vold i 

barndommen henger sammen med økt ensomhet og et mindre fungerende sosialt nettverk er av 

betydning for helsepersonell som jobber med denne pasientgruppen. Dette gir implikasjoner for 

hvordan man kan hjelpe de voldsutsatte, der et fokus på individets nåværende relasjoner -og 

jobbe for å styrke disse - kan være viktig for å øke individets livskvalitet.  

 

Vi fant, på linje med andre studier, at det er vanlig å oppleve mer enn én voldsform blant 

de som opplever vold i barndommen. Det understreker hvor viktig det er å vite hvordan barnets 

sosiale verden ser ut: Opplever barnet vold i hjemmet, i tillegg til mobbing på skolen? I klinisk 

praksis vil dette være nyttig kunnskap og vil kunne gi implikasjoner for hvordan klinikere bør 

opptre rundt voldsutsatte barn - der våre anbefalinger er at helsepersonell bør kartlegge 

voldshendelser bredt og være oppmerksomme på risikoen for reviktimisering. Nyttige tiltak kan 

innebære å følge opp voldsutsatte barn eller deres familier over et lengre tidsrom i forsøk på å 

redusere sårbarheten for å oppleve ny vold.  
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Ut fra forskningslitteraturen kan det se ut som at psykologisk vold tradisjonelt har blitt 

tatt mindre på alvor sammenliknet med andre voldsformer. Våre funn tyder midlertidig på at 

psykologisk vold viser en viktig sammenheng med sosiale relasjoner. Kanskje er det slik at 

psykologisk vold oftere går under radaren (som diskutert i punkt 4.1.3). Det er mulig at foreldre 

har for lite kunnskap om at noen former for verbale krenkelser kan være vold, og at 

konsekvensene av slike handlinger kan være alvorlige. Hvis det er slik, kan vi tenke oss at det er 

behov for økt bevissthet rundt hva psykologisk vold er, og hvilke konsekvenser det kan ha for 

barnet. 

  

Når det gjelder mobbing står våre funn i tråd med forskning som viser at det kan ha like 

alvorlige følger som annen vold. Våre funn understreker at skadelige erfaringer med 

jevnaldrende er av stor betydning for barnets senere relasjoner. Kanskje har man undervurdert 

skadene av mobbing, hvor man har tenkt at skadene kan repareres ved å bytte skolemiljø eller 

lignende, så lenge barnet har det godt hjemme. Dette understreker igjen viktigheten av å se 

mobbing i relasjon til vold, og forstå at barn kan oppleve vold på ulike arenaer.  

 

Forskningsimplikasjoner: Barndomsvold viste en sammenheng med samtlige mål på 

sosiale relasjoner, og det tyder på at barndomsvold påvirker relasjoner bredt. Vi fant at 

barndomsvold kan skade evnen til å benytte og opprettholde sosiale relasjoner, fremfor å bare 

virke på ett aspekt ved det sosiale nettverket. Det tyder på at sosial støtte, barrierer mot støtte og 

ensomhet er distinkte, men sammenvevde mål. I videre forskning på konsekvenser av 

barndomsvold kan det dermed være viktig å inkludere flere aspekter ved den voldsutsattes 

sosiale verden. 

 

Avslutningsvis peker våre funn på viktigheten av å inkludere et bredt voldsbegrep når 

man utforsker konsekvensene av vold: I en virkelighet der mobbing og andre former for 

barndomsvold ofte opptrer overlappende, blir det viktig at de ulike feltene begynner å snakke 

sammen. Det er behov for at studier av barndomsvold i økende grad inkluderer mobbing og 

seksuelle overgrep i sitt voldsbegrep. For videre forskning kan det bli viktig å nyansere overlapp 

i barndomsvoldsfeltet ytterligere for å undersøke hvorvidt barn opplever ulike voldsformer 
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samtidig, eller om det heller er slik at voldsutsatte opplever ulike voldsformer i ulike 

utviklingsfaser.  
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Vedlegg 1. Moderatoranalyser for ensomhet, sosial støtte og barrierer 

 

Tabell 7 

Sammenhenger mellom interaksjonsledd og ensomhet 

Interaksjonsledd (vold x omsorg) B Sig 95% CI 

Psykologisk vold x Omsorg -0.18 0.407 (-0.61, 0.25) 

Vitne til vold x Omsorg -0.27 0.294 (-0.78, 0.24) 

Fysisk vold x Omsorg -0.28 0.165 (-0.68, 0.12) 

Mobbing x Omsorg -0.17 0.393 (-0.56, 0.21) 

Seksuell vold x Omsorg -0.34 0.118 (-0.77, 0.87) 
Note. Hvert interaksjonsledd består av en enkelt voldstype og omsorg. Hver enkelt 

regresjonsanalyse ble justert for kjønn og alder. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 

95% intervall og 10000 gjentatte utvalg (Nsamples). 
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Tabell 8 

Sammenhenger mellom interaksjonsledd og sosial støtte 

Interaksjonsledd (vold x omsorg) B Sig 95% CI 

Psykologisk vold x Omsorg 0.35 0.159 (-0.14, 0.84) 

Vitne til vold x Omsorg -0.04 0.898 (-0.62, 0.55) 

Fysisk vold x Omsorg 0.35 0.136 (-0.11, 0.81) 

Mobbing x Omsorg -0.08 0.733 (-0.52, 0.37) 

Seksuell vold x Omsorg -0.16 0.499 (-0.64, 0.31) 
Note. Hvert interaksjonsledd består av en enkelt voldstype og omsorg. Hver enkelt 

regresjonsanalyse ble justert for kjønn og alder. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 

95% intervall og 10000 gjentatte utvalg (Nsamples). 
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Tabell 9 

Sammenhenger mellom interaksjonsledd og barrierer mot støtte 

Interaksjonsledd (vold x omsorg) B Sig 95% CI 

Psykologisk vold x Omsorg -0.22 0.390 (0.74, 0.29) 

Vitne til vold x Omsorg 0.52 0.066 (-0.04, 1.09) 

Fysisk vold x Omsorg -0.07 0.744 (-0.54, 0.38) 

Mobbing x Omsorg -0.27 0.200 (-0.70, 0.14) 

Seksuell vold x Omsorg -0.42 0.097 (-0.92, 0.08) 
Note. Hvert interaksjonsledd består av en enkelt voldstype og omsorg. Hver enkelt 

regresjonsanalyse ble justert for kjønn og alder. Alle analyser er kjørt med bootstrapping med 

95% intervall og 10000 gjentatte utvalg (Nsamples). 

 

 

 


