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Barn som opplever vold i hjemmet - Kunnskapsstatus 
 
NKVTS, Carolina Øverlien 2010  

Innledning
En altfor stor gruppe barn vokser opp i familier der vold er en del av hverdagen. Ifølge
FNs konvensjon om barnets rettigheter har alle barn rett til å vokse opp i et hjem fritt
for vold og overgrep. Volden kan se ulik ut i ulike familier, og ulike typer vold
overlapper ofte hverandre. Denne kunnskapsoversikt vil fokusere på den vold som
oftest utføres av pappa mot mamma og som barna opplever på ulike måter.

De siste 15 årene av forskning på barn som opplever vold i hjemmet har med all
tydelighet vist at disse barna påvirkes av volden både på kort og lang sikt (Edwards,
Holden, Anda & Felitti, 2003;Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith & Jaffe, 2003). Som
en konsekvens av å oppleve vold kan barna utvikle ulike helsemessige, sosiale og
kognitive problemer (for en oversikt, se Øverlien, 2010; Holt,Buckley & Whelan, 2008;
Kracke & Hahn, 2008).
Det begrepet som oftest anvendes i de nordiske land for å beskrive fenomenet og
denne gruppen barn er at de ”bevitner” volden. Barna blir følgelig ”vitner til vold”. De
siste år har forskningen dog problematisert begrepet ”vitne til vold” ettersom studier
som utgår fra barnas forståelse av vold viser at vold ikke er noe barnet er vitne til, i
den forstand at de ser den på avstand. Barn som opplever vold i hjemmet, opplever
den med alle sine sanser, bl.a. gjennom å se den, høre den, se materielle skader og
kjenne sin mors redsel (Øverlien & Hydén, 2007). Forskning viser at de fleste barn
som opplever volden befinner sig i samme rom som der voldsepisoden skjer. Ettersom

små barn ofte befinner seg fysisk nære omsorgspersonene er de spesielt utsatt (Fusco
& Fantuzzo, 2009; Fantuzzo & Mohr, 1999; Hughes, Parkinson, & Vargo, 1989).
Forskningsfeltet ”barn som opplever vold i hjemmet” har i den senere tid interessert
seg for barnets rolle i relasjon til volden. Et antall nyere studier har bidratt til å øke vår
forståelse av hvordan barn selv opplever og håndterer volden og har tvunget oss til å
revurdere vårt syn på barnet som en passiv observatør (se for eksempel Fusco &
Fantuzzo, 2009; Øverlien & Hydén, 2009; Gewirtz & Medhanie, 2008; Källström Cater,
2004; Mullender & Morley, 2001; McGee, 2000; Edleson, 1999). Mange barn,spesielt
de eldre, forsøker å påvirke situasjonen direkte gjennom for eksempel å ringe til
politiet, gå til naboen og be om hjelp og/eller forsøke å beskytte mor med sin egen
kropp (Øverlien & Hyden, 2009; Fusco & Fantuzzo, 2009; Joseph, Govender &
Bhagwanjee, 2006; Gewirtz & Medhanie, 2008).
Jeg vil nå gå nærmere inn på disse spørsmålene for å gi et overblikk over
forskningsfeltet.

Definisjoner
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Forskning om barn som opplever vold i hjemmet, begynte i USA på slutten av 1970-
tallet. Denne tidlige forskningen benyttet seg av to utrykk for å beskrive fenomenet: ”to
witness” og ”to observe”. Barn som var vitne til vold ble dermed ”witnesses” og
”observers”. Disse to uttrykkene er nå i den engelskspråklige litteraturen blitt byttet ut
med begrepet ”exposure”. Et fåtall forskere, særlig fra de skandinaviske land og
Storbritannia bruker uttrykket ”experience” for å beskrive fenomenet og betone barnets
subjektstatus (Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2008; Øverlien, 2007; McGee,
2000; Peled, 1998). Dog råder det fortsatt i dag en utydelighet når det gjelder de
begrepene som anvendes på feltet, noe som får betydning i vår streben etter
klargjørende og økt kunnskap. Den vold som fedre oftest utsetter mødre for
usynliggjøres gjennom at kjønnsnøytrale begrep som ”Interpersonal violence (IPV)”
anvendes for å beskrive mens vold mot kvinner.
Begrepet ”exposure” kan i blant bety barnets direkte utsatthet for vold og overgrep i
familien og/eller i omgivende samfunn og i andre sammenheng referere til at barnet på
ulike måter opplever volden en forelder utsetter den andre for (se for eksempel Kracke
& Hahn, 2008 for mer utfyllende diskusjon). 
Det har blant annet sin forklaring i at:

Forskningsfeltet er relativt nytt
Feltet har sine røtter i ulike forskningsfelt, slik som ”child meatement” og ”domestic
violence” og dermed også i ulike praksisfelt
Feltet er tverrvitenskaplig og dermed fundert på ulike kunnskapsforståelser og i
blant selv ulike vitenskaplige synsmåter

Prevalens
Det er umulig å frambringe nøyaktige tall på hvor mange kvinner som utsettes for vold
av menn de har en nær relasjon til og hvor mange barn som opplever denne volden. Vi
vet at vold i nære relasjoner ofte underrapporteres, og mørketallene er dermed store.
Svenske offerstudier viser at 20% av alle som har blitt utsatt for vold av en person de
kjenner, kontakter politiet (Häll, 2003). Forskning viser også at prevalensstudier umulig
kan gi et eksakt tall på spørsmål av sensitiv og tabuisert karakter der en persons
definisjon av en opplevelse kan skille seg markant fra en annen persons opplevelse av
en liknende hendelse. (Bossy & Farstad, 2009; Thoresen & Øverlien, 2009).
Frem til høsten 2007 fantes det ingen nasjonale omfangsstudier på hvor mange barn
som opplever vold i hjemmet i Norge. Tidligere ble det referert til en landsomfattende
studie om vold i parforhold i Norge som viste at 12% av de spurte kvinnene en eller
annen gang hadde blitt utsatt for fysisk vold av en partner eller tidligere partner. I
omkring en tredjedel av parforholdene med vold hadde barnet sett eller hørt volden

(Haaland, Clausen & Schei, 2005). Når man spør barn og unge selv blir dog resultatet
annerledes. I en amerikansk studie som innbefattet 1581 anmeldte voldssaker mot
kvinner i nære relasjoner fant forskerne at 95% av barna i studien hadde sett volden.
Av disse barn hadde 75% hatt en aktiv rolle i voldshendelsen (Fusco & Fantuzzo,
2000).
I 2007 kom den første norske omfangsstudien om vold mot barn (Mossige &
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I 2007 kom den første norske omfangsstudien om vold mot barn (Mossige &
Stefansen, 2007). I alt deltok 7033 avgangselever ved 67 videregående skoler rundt
om i landet i undersøkelsen. Av disse rapporterte 7% at de noen gang i sitt liv hadde
opplevd partnervold mot mor og 2% at volden var grov. 2% rapporterte at de hadde
opplevd vold mot far, og veldig få hadde opplevd volden som grov.
Den mest omfattende svenske prevalensstudien som er blitt gjennomført når det
gjelder antall barn som opplever vold i familien, kommer fra Kommiteen mot
barnmisshandel (SOU 2001:72). De rapporterer at 10% av alle barn i Sverige en eller
annen gang har sett pappa slå mamma, og at 5% ofte gjør det. I 2007 ble det gjort en
oppfølging som viser lavere tall. Janson et. al (2007) rapporterer at 5% av barna i
studien kjenner til at foreldrene har slått hverandre, og 2% oppgir at det skjer ofte. I
Rädda Barnens rapport (2006) oppgir 12% av de 1761 18-åringene at de en eller
annen gang i sin oppvekst så far/stefar slå mor/stemor. I et internasjonalt perspektiv er
dette lave tall.

Konsekvenser
En litteraturgjennomgang av internasjonalt publiserte vitenskaplige artikler fra 1995-
2008 viser en markant økning av antall artikler sammenliknet med perioden 1975-1995
(Øverlien, 2010; Øverlien, 2007). Disse artiklene taler sitt tydelige språk. Barn som
opplever vold i hjemmet risikerer å få alvorlige psykiske og atferdsmessige problemer,
som depresjon, angst og aggressiv atferd (Moylan, Herrenkohl, Sousa, Tajima,
Herrenkohl, & Russo, 2010; Ireland & Smith, 2009; Lang & Stover, 2008; Graham-
Bermann & Seng, 2005; Kitzmann, Gaylord, Holt, & Kenny, 2003; Johnson, Kotch ,
Catellier, Winsor, Dufort, Hunter & Amaya-Jackson, 2002; Edelson, 1999; Knapp,
1998; Adamson & Thompson, 1998). Imidlertid viser ovenstående forskning at
reaksjonene er av en rekke ulike slag og varierer mye avhengig av det enkelte barn og
dets livssituasjon. Forskere fant at disse barna hadde betydelig flere atferdsproblemer
enn kontrollgruppen, som for eksempel utagerende oppførsel og lav sosial
kompetanse (Kernic, Wolf, Holt, McKnight, Huebner & Rivara, 2003). Baldry (2003)
fant at skolebarn som hadde opplevd vold i hjemmet, oftere mobbet andre barn, men
også at de selv oftere utsettes for mobbing sammenlignet med kontrollgruppen. Denne
sammenhengen var spesielt tydelig for jenter. I den norske omfangsundersøkelsen av
Mossige og Stefansen (2007) framgikk det at ungdommer som rapporterte at de hadde
opplevd grov vold mot en forelder hadde en økt risiko for utagerende atferd, depresjon
og dissosiasjon sammenliknet med ungdommer uten slike opplevelser.
En stor del av den psykologiske og sosialmedisinske forskningen benytter seg av det
internasjonale diagnosesystemet Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(American Psychiatric Association, 2000) og diagnosen Posttraumatisk stressyndrom
(PTSD). Dette er en diagnose som tradisjonelt sett har blitt brukt på voksne, men
antallet barn som har fått diagnosen har økt markant de siste ti årene (Dyb, 2005).
Siden 1997 har det blitt gjort en rekke studier som har funnet at barn som har opplevd
vold i hjemmet har en økt risiko for PTSD (cf. Griffing, Lewis, Chu, Sage, Madry &
Primm, 2006; Card, 2005; Jarvis, Godon & Novaco, 2005; Rossman, 1998). Lehmanns
(1997) resultater viser for eksempel at 50% av barna i hans studie som hadde opplevd
vold i hjemmet, oppfylte kriteriene for en PTSD-diagnose.
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vold i hjemmet, oppfylte kriteriene for en PTSD-diagnose.
Vold mot gravide kvinner kan resultere i en rekke negative konsekvenser for det ufødte
barnet. Vold som rettes mot gravide kan derfor forstås som vold rettet mot barn (for en
gjennomgang av forskning på vold mot gravide og konsekvenser for barna, se Macy,
Martin, Kupper, Casanueva & Guo, 2007). Et interessant tema som har blitt utforsket

først og fremst de siste årene, er voldens psykologiske konsekvenser for de små
barna. Forskere har funnet at barn helt nede i ettårsalderen viser tydelige negative
responser når det lever med en far som utsetter deres mor for vold. En studie av
Bogat, DeJonghe & Levendosky (2006) fant traumesymptomer hos ettåringer som
hadde opplevd alvorlig vold mot mamma. En lignende studie fant at ettåringer som
hadde opplevd vold mot mamma viste høyere nivåer av stress når de ble konfrontert
med verbal konflikt, sammenlignet med kontrollgruppa (Dejonghe, Bogat, Levendosky,
Von Eye & Davidson, 2005). 

Noen studier har i senere år undersøkt sammenhengen mellom å oppleve vold i
hjemmet og dyremishandling. Studier som Currie (2006) fant at barn som hadde
opplevd vold i hjemmet plaget dyr oftere enn andre barn, og DeGue & DiLillo (2009)
mener at dyremishandling derfor bør ses som en ”red flag indicative” i forhold til vold i
hjemmet. Det settes spørsmålstegn ved denne sammenhengen i en review artikkel av
McPhedran (2009). Hun mener at ”the relationship [between violence against animals
and interpersonal violence] may not be as clear as some have argued” og at det
snarere handler om ”a host of problem behaviours typically clustered together (s. 49-
50).
Barn som vokser opp med voldsopplevelser i hjemmet blir ikke mindre følsomme for
volden med tiden. Tvert i mot fant Cummings (1994) at barn som gjentatte ganger ble
utsatt for vold reagerte sterkere gjennom mer og mer aggressiv atferd. Lignende funn
rapporteres av Adamson & Thompson (1998). De barna i deres studie som hadde
opplevd vold i hjemmet, reagerte mer intenst på konflikt enn barn som ikke hadde
opplevd vold i hjemmet. Den ”normaliseringsprosessen” som noen forskere hevder
skjer med kvinner utsatt for vold (se Lundgren, 1991) ser ikke ut til å være fruktbar
teori for å forstå barn og deres reaksjoner på volden.
Alle barn som opplever vold i hjemmet viser heller ikke nødvendigvis de samme

symptomene. Barnas reaksjoner varierer blant annet av barnets sårbarhet, kjønn,
alder og utvikling, i tillegg til deres kontekstuelle livssituasjon som tidligere opplevelser
av aggresjon og konflikt (Cummings, Kouros & Pappa, 2007; Osofsky, 2003; Carlson,
2000). Yngre barn har større risiko for å oppleve vold og for å vise negative
psykologiske reaksjoner, siden de har større vanskeligheter med å forstå,
begrepsliggjøre volden, og å distansere seg fra voldsepisoden (Graham-Bermann &
Edelson, 2001). En studie av Rossman (2000) viser at barn som har opplevd vold i
mer enn 75% av livet sitt viser flere og mer alvorlige PTSD-symptomer enn barn som
har opplevd vold i kortere perioder i livet.
At barn påvirkes negativt av å oppleve vold i hjemmet er noe ovenstående studier
viser med all tydelighet, men hvordan dette går til er mindre klart. Fosco, DeBoard &
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Grych (2007) har studert det de mener er en prosess der barnet påvirkes fra hvordan
de forstår og tolker volden. Forskerne mener at barnets reaksjoner er avhengig av
deres livssituasjon for øvrig, deres personlige egenskaper og kontekstuelle faktorer
som gatevold og kulturell forståelse av vold.

Nordisk forskning om barn som opplever vold i hjemmet
Arbeidene til en rekke nordiske forskere har i løpet av de siste årene økt forståelsen av
hva det innebærer å vokse opp i en familie der mor utsetter far for vold (Øverlien &
Hydén, 2007; Forsberg, 2005; Weinehall, 2005, 1997; Solberg, 2004; Källström Cater,
2004; Almqvist & Broberg, 2004; Eriksson, 2003; Hydén, 1995; Christensen, 1988).
Den nordiske forskningen skiller seg på en rekke ulike måter fra den
angloamerikanske og er derfor verd å diskuteres separat. Forskjellene har både å
gjøre med vitenskaplig forankring, men også med valg av metode og forståelse av
barn generelt. De nordiske forskerne ha valgt å fokusere på ulike aspekter av volden i
familien, men de har det til felles at de slår fast at volden er en del av barnets hverdag.
Flere av forskerne, som Solberg (2007) og Øverlien et. al (2009) anvender også et
barndomssosiologisk perspektiv. Dette innebærer at man velger å ikke bare se barnet
som et offer for volden, men også som aktør og subjekt i sitt eget liv og dermed som
kompetent informant. 

I flere av de nevnte studiene fremkommer det tydelig at volden ikke er noe barna kan
velge bort eller ikke berøres av. I Almqvists & Brobergs (2004) studie hadde nesten
alle de 74 barna som deltok i studien, befunnet seg på det stedet hvor volden skjedde
minst en gang. I Hydéns (1995) studie var 69% av de 122 hjemmeværende barna som
deltok i studien til stede ved voldsepisoden. Barn ser volden, hører den, kjenner den
på mors redsel, opplever hvordan spenningen mellom foreldrene øker forut for
voldsepisoden, ser de materielle ødeleggelsene og blir ikke sjelden fysisk utsatt for
volden. Barn som vokser opp med vold i hjemmet kan plages av visuelle minner i
tillegg til kroppslige minner og lydminner (Socialstyrelsen, 2005). En studie viser at de
lydminnene barna har kan oppleves som ekstra plagsomme (Øverlien & Hydén, 2007).

Langsiktige konsekvenser
Noen studier har fokusert på de langsiktige konsekvensene for barna. ACE-studien
(The Adverse Childhood Experince Study) viser en tydelig sammenheng mellom
negative livsopplevelser i barndommen, som å oppleve vold mot mamma, og
atferdsmessige problemer i voksen alder, som narkotikamisbruk og vold i nære
relasjoner (Edwards et al., 2003). Flere andre studier viser en tydelig sammenheng
mellom det å ha opplevd vold i hjemmet som barn og psykologiske og sosiale
problemer senere i livet, som depresjon, traumesymptomer og alkoholmisbruk (cf.
Turner & Kopiec, 2006; Rossman, 2001; Maker, Kemmelmeier & Peterson, 1998;
Henning, Leitenberg, Coffey, Turner & Bennett, 1996). Studier har også funnet en
sammenhang mellom opplevd vold i hjemmet som barn og fysiologiske problemer
sånn som høye hjertefrekvenser och kortisolnivåer (Stride, Geffner & Lincoln, 2008). 
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Herrera & McCloskey (2001) intervjuet 299 barn som hadde opplevd vold i hjemmet
under oppveksten. Fem år senere undersøkte de dommer fra ungdomsdomstoler og
fant ut at et stort antall av dette barna hadde blitt dømt for et eller annet lovbrudd.
Studier som disse gir en viss støtte for sosial læringsteori (Bandura, 1963) som sier at
man i barndommen lærer seg atferd gjennom sitt sosiale miljø. Denne atferden fører
man senere med seg i voksen alder. 

Forskning viser at voksne som har opplevd vold i hjemmet som barn oftere utsetter
andre for vold sammenlignet med voksne som ikke har opplevt vold som barn. De
uttrykker også oftere at det er berettiget å bruke vold i nære relasjoner (Lichter &
McCloskey, 2004; Wallace, 2002, Maker et al., 1998). Resultater fra en studie av
Renner & Slack (2006) viser at barn som utsettes for omsorgssvikt eller opplever vold i
hjemmet hadde større risiko for å utsettes for vold som voksne. Muligens har man
dermed funnet en viss støtte for teorien om lært hjelpesløshet (Seligman, 1975) som
sier at hjelpesløshet er en atferd man lærer seg og fører med seg i relasjoner i sitt
voksne liv. 

Disse forskningsresultatene har på den ene siden ført til en antagelse om at vold i
hjemmet føres videre fra generasjon til generasjon. På den andre siden har
beskrivelser av ’the intergenerational transmission of violence’ fått sterk kritikk fordi
den ikke har kontrollert for andre variabler som kan bidra til utøvelsen av vold som
voksen (Mullender & Morley, 2001) og for at det bidrar til et uheldig statisk tenkende
rundt volden og dens konsekvenser. Et eksempel på denne typen innvendinger ble
fremmet av Bevan & Higgins (2002) som mener at andre former for emosjonelt vold
mot barn, som forsømmelse, er viktigere risikofaktorer med hensyn til sannsynligheten
for å utøve vold som voksen. Wolf & Foshee (2003) er kritiske til sosial læringsteori og

mener at teorien er altfor forenklende. De fant at gutter som har vokst opp med vold i
familien, ikke utsetter sine partnere for vold oftere enn gutter som ikke har vokst opp i
et slikt miljø.

Barns resilience
Noen barn kan oppleve en eller flere potensielt traumatiserende hendelser uten å vise
psykologiske eller atferdsmessige problemer. De barna som ikke bare viser mangel på
problematisk adferd og psykologiske vansker, men også noen form av kompetanse
tross de vanskeligheter han/hun står overfor, mener man oppviser resiliens (Kitzmann
et al. 2003). Mange forskere mener at vi har for lite kunnskap om årsakene til denne
typen resiliens og variasjoner i barns reaksjoner på vold, og at dette derfor er et
forskningsfelt som det er behov for å undersøke ytterligere. Det er også åpenbart at
feltet har vært fokusert på det individuelle barnets evne til å visa resiliens, snarere enn
å fokusere på familiens eller samfunnets evne til resiliens. Studier som fokuserer på
barnets, familiens og samfunnets resiliens viser at barn som viser resiliens bor i
familier og samfunn med lite kriminalitet og stoffmisbruk (Jaffee, Caspi, Moffitt, Polo-
Tomás & Taylor, 2007). Forskerne konkluderer derfor med at 38 ”for children residing
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Tomás & Taylor, 2007). Forskerne konkluderer derfor med at 38 ”for children residing
in multi-problem families, personal resources may not be sufficient to promote their
adaptive functioning” (s. 232). Det er også tydelig at desto færre negative opplevelser
barnet utsettes for, desto bedre resiliens (Jaffee et al, 2007). 

En del forskning fokuserer på morens betydning for hvordan barnet takler og reagerer
på volden. Det antas at positiv kontakt og sterk støtte fra moren er av sentral
betydning for den måten barnet takler volden på (Mullender, Hague, Imam, Kelly,
Malos & Regan, 2002; Katsikas, 1996; Emery, 1982). Forskning tyder på at morens
respons på volden er en faktor som påvirker barnets respons. Å se mamma forsvare
seg i stedet for å forbli passiv kan være av betydning for barnet (Holden, 2003).

Levendosky et al. (2003) fant at et barns oppførsel og reaksjon på volden kan
modereres av måten barnets omsorgspersoner samhandler med barnet på. Forskerne
mener at barn av mødre som forsøker å kompensere de negative opplevelsene med å
være spesielt støttende og oppmerksomme på barnas behov har færre
atferdsproblemer enn mødre som ikke evner å gjøre dette. For barn som opplever fars
vold mot mor finnes kanskje ikke denne positive samhandlingen og støtten, eller den
kan være sterkt redusert. Velkjente beskyttende faktorer som god selvfølelse og
tilgang til støttende slektninger og venner kan forsvinne eller reduseres på grunn av
volden (Mullender et al., 2002). 

Å påstå at vold mot mor påvirker hennes evne til å ta vare på sine barn er
kontroversielt, og kalles i den internasjonale litteraturen for ”blaming the mother”. Flere
studier viser og problematiserer dette, som de mener overfokuserer på mødrene og
deres omsorgsevne (Damant, Lapierre, Lebossé, Thibault, Lessard, Hamelin-Brabant,
Lavergne. & Fortin 2010; Lapierre, 2008; Devaney, 2008). Muligens handler denne
overfokuseringen om normer og holdninger, men den har også som Edelsson (1999)
betoner, å gjøre med at mødre og deres barn er en mer lett tillgjengelig gruppe for
forskere å studere enn for eksempel fedre og kontekstuelle faktorer. Det finnes likevel
forskning som viser at volden har negative konsekvenser for hvordan mødre tar vare
på barna i den tiden hun blir utsatt for vold (Holden & Richie, 1991; Walker, 1984).
Holden et al. (1998) fant dog at denne effekten ikke lenger var synlig 6 måneder etter
at volden hadde opphørt (for en oversikt over forskning på voldsutsatte kvinners
omsorg for sine barn, se Eriksen, 2007). 

Men det finnes også forskning som peker på at morens handlinger og emosjonelle
status ikke har den viktige beskyttende funksjon for barnet som andre forskere mener.
Kilpatrick & Williams (1998) fant at morens emosjonelle status, barnets alder og kjønn

og barnets måte å takle volden på (’coping style’) ikke hadde noen betydning for
hvorvidt barnet utviklet PTSD.

Overlapping av vold og annen problematikk
En stor mengde forskning viser at det er en sammenheng mellom vold i hjemmet og
andre typer emosjonell, fysisk og seksuell vold (Margolin, Vikerman, Ramos, Duman
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andre typer emosjonell, fysisk og seksuell vold (Margolin, Vikerman, Ramos, Duman
Serrano, Gordis, Iturralde, Oliver & Spies 2009; Herrenkohl, Sousa, Tajima,
Herrenkohl & Moylan, 2008; Lee, Kotch, & Cox, 2004; McGuigan & Pratt, 2001;
Edleson, 1999; Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980). Det er for eksempel større risiko
for fysisk barnemishandling når moren til barnet er utsatt for fysisk mishandling
(Kelleher, Hazen, Coben, McGeehan, Kohl & Gardner. 2008; Knickerbocker, Heyman,
Smith Slep, Jouriles & McDonald, 2007; Rumm, Cummings, Krauss, Bell & Rivera,
2000). Moore & Pepler (1998) fant at 42% av barna i deres studie som hadde opplevd
vold i hjemmet var utsatt for fysisk mishandling. Ifølge en svensk statlig offentlig
utredning (SOU 2001: 72 ) har denne gruppen barn 15 ganger større risiko for å bli
utsatt for fysisk mishandling. I en gjennomgang av 30 studier fant Apple & Holden
(1998) at mellom 30% og 60% av barn som var vitne til vold i hjemmet også ble utsatt
for fysisk mishandling. Barn som opplever vold i hjemmet er også i risikosonen når det
gjelder seksuelle overgrep. McCloskey, Figueredo & Koss (1995) fant at 10% av
kvinnene i deres studie som var blitt utsatt for fysisk vold rapporterte at deres barn
hadde blitt seksuelt misbrukt av deres mannlige partnere. I en studie av Chiodo,
Leschied, Whitehead & Hurley (2008) framgikk det at de barn som både ble direkte
fysisk utsatt for vold og opplevde vold mot mamma utviste de mest alvorlige
atferdsmessige og psykologiske problemene, sammenlignet med de barn som ble
utsatt for en type av vold. 

Denne overlapping mellom ulike typer av vold har implikasjoner både for praksis og

forskningsfeltet. Shlonsky & Friend (2007) betoner behovet for at sosiale myndigheter
som arbeider med barn og familier med voldsproblematikk har god kunnskap om vold
mot kvinner og omsorgssvikt og vold mot barn. En utredning om vold mot kvinner bør
alltid også innebære en utredning av barnas situasjon. Damant et al. (2009) betoner at
kvinner som utsettes for vold kan nås når de søker hjelp for barna, ettersom deres
studie viser at ”women may be more inclined to reach out for support for their
mothering rather than for their experiences of domestic violence” (s. 19). 

Spørsmålet om barn som opplever vold i hjemmet også kan forstås som utsatte for
omsorgssvikt og dermed muligens ha behov for plassering utenfor hjemmet, er et
kontroversielt spørsmål som debatteres intenst i litteraturen (for en nærmere diskusjon
og forslag til hvordan praksisfeltet kan håndtere dette, se Friend, Shlonsky & Lambert,
2008) Black, Trocmé, Fallon. & MacLaurin (2008) mener at kanadiske sosiale
myndigheter ikke går til tiltak eller plasserer barn utenfor hjemmet når grunnen for
utredning er at barnet opplever vold i hjemmet. Barn som opplever vold i hjemmet må
også bli utsatt for annen omsorgssvikt for at det skal være tilstrekkelig grunn til noen
form for intervensjon. Det fins også en kritikk som handler om myndigheter og
hjelpeinstansers manglende evne til å avdekke vold og overgrep. Cohey (2007) retter
kritkk mot sosiale myndigheter i USA og deres manglende evne til å avdekke vold i
hjemmet. Når det gjelder nordiske forhold, rettes alvorlig kritikk mot BUP og deres
tilsynelatende unnvikenhet når det gjelder vold i hjemmet. I Reigstad, Jørgensen &
Wichstrøm’s (2006) studie av barn som søker hjelp hos BUP fremkommer det at
behandlere registrerer voldsutsatthet (direkte voldsutsatt eller utsatt for seksuelle
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behandlere registrerer voldsutsatthet (direkte voldsutsatt eller utsatt for seksuelle
overgrep) hos 0,4% av barna. Når barna spørres direkte selv svarer 60% av dem at de
har denne erfaringen. I en studie av Hedtjärn, Hultmann & Broberg (2009) ble
behandlerne ved en BUP i Gøteborg bedt om å stille spørsmål om forekomst av vold i
hjemmet. For studiens start ble det gjort en såkalt baseline studie der det framgikk at i

6% av tilfellene som søkte hjelp på klinikken forekom det vold. En analyse av sakene
som hadde kommet inn etter at behandlerne begynte å stille spørsmål om vold viser at
det i 21% av sakene forekom voldsproblematikk. 

Overlappingen mellom ulike typer av vold og annen problematikk har også
implikasjoner for forskningen. Daro, Edleson & Pinderhughes (2004) peker på at
sammenhengen mellom ulike typer vold er så tydelig at framtidig forskning bør
fokusere på denne sammenhengen gjennom såkalt ‘crossviolence studies’, for å
unngå fragmentert forskning og for å kunne gi et mer helhetlig bilde av volden. 

En grunn til at barn som opplever vold i hjemmet også utsettes direkte for vold er at de
ofte selv griper inn i voldshandlingen. Barna er i større grad involvert i voldshendelser
enn vi kanskje tidligere har forstått, og er derfor i stor risiko for selv å utsettes for vold.
Edelson et al. (2003) rapporterer at 25% av barna til de 114 fysisk mishandlede
kvinnene i deres studie hadde ringt etter hjelp under voldsepisoden og 25% hadde
grepet inn selv. Jo mer alvorlig vold moren var utsatt for, jo større var risikoen for at
barnet grep inn i voldsepisoden. Voldsutøverens biologiske barn grep sjeldnere inn
enn barn som ikke var voldsutøverens biologiske barn. I en studie om barns
involvering under voldsepisoden (Fusco & Fantuzzo, 2009) framgikk av politirapporter
at 11% av de barn som grep inn fysisk ble fysisk skadet. Edelson et al (2003) mener at
deres funn viser at sikkerhetsspørsmålet med hensyn til disse barna er meget alvorlig. 

Vold mot barn som griper inn i voldsakten kan være utilsiktet. I andre tilfeller benytter
fedre barna som verktøy for å skade eller true moren. Denne typen vold er blitt kalt
”Medea Syndrom”. I en studie av McCloskey (2001) hadde 65% av mennene som
utsatte sine ektefeller for vold også truet med å skade barna. Beeble, Bybee & Sullivan
(2007) gjennomførte intervjuer med 156 kvinner utsatt for vold. De aller fleste (88%)

oppga at voldsutøveren hadde anvendt barna for å kunne fortsette å kontrollere og
utsette kvinnene for vold.

Kjønn
Til tross for at vold mot kvinner er en kjønnet foreteelse er det få studier om barns
situasjon som har et kjønnsperspektiv, eller der spørsmål som gjelder kjønn er det
sentrale spørsmålet. Man pleier ofte å si at gutter og jenters reaksjon på volden skiller
seg på det viset at guttene eksternaliserer sine følelser gjennom for eksempel å bli
aggressive, mens jentene internaliserer sine følelser gjennom for
eksempel å bli selvdestruktive og deprimerte. Forskningen gir et samlet, men ikke
entydig bilde når det gjelder dette.
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De forskere som har sett på kjønn, er først og fremst interessert i å måle om gutter og
jenter har ulike reaksjoner på volden. Dulmus, Ely & Wodarski (2003) fant signifikante
forskjeller når det gjelder 6-12- årige jenter sammenlignet med gutters reaksjoner på å
oppleve volden. De unge jentene hadde flere internaliserte symptomer som angst og
uro, og guttene hadde flere eksternaliserte symptomer, som sosialt avvikende atferd. I
en stor longitudinell studie av Sternberg, Lamb, Guterman, Abbott & Craig (2006),
viste jentene flere både eksternaliserte og internaliserte symptomer sammenlignet
med  guttene. Også Adamson & Thompson (1998) fant forskjeller mellom jentenes og
guttenes reaksjoner. De fant at guttene reagerte med mer intenst sinne og
nedstemthet sammenlignet med jenter.
En studie av Moretti, Obsuth, Odgers & Reebye (2006) viser at gutter som hadde
opplevd sin fars vold mot mor var mer aggressive mot jevnaldrende enn jenter som
hadde opplevd fars vold mot mor. Forskerne argumenterer for at gutter lærer sin atferd
av fedrene sine, mens jentene lærer av mødrene sine. Videre viser studien at gutter og
jenter som har opplevd mammas vold mot pappa er mer aggressive enn de som
opplever pappas vold mot mamma. Dette tolkes av forskerne som at mor, både for
gutter og jenter, er en viktigere person når det gjelder tilknytning.
Annen forskning har vist at kjønn ikke har vært av betydning for reaksjonene på vold
eller har gitt motsatte resultater fra de nevnt ovenfor. Kilpatrick & Williams (1998) viser
i sin studie at barnets kjønn ikke har betydning når det gjelder risiko for PTSD.
Spaccarelli, Sandler & Roosa (1994) fant at jenter viste eksternaliserte symptomer (for
eksempel aggressivitet) som en respons på vold, mens gutter ikke gjorde det. På lik
linje med Spaccarelli et al. (1994) viser Jaffe, Wolfe & Wilson (1990) i sin studie at det
er jenter snarere enn gutter som reagerer med negativ utagerende oppførsel. Fosco
et. al (2007) konkluderer at ”gender differences in children’s understanding of and
response to interparental conflict and domestic violence have been inconsistent” (p.
12). Forskerne mener videre at barns reaksjoner på volden må også forstås i relasjon
til hvilket kjønn voldsutøveren har. Hypotesen i Howells & Rosenbaum (2008) var att
både jenter og gutter skulle vise mer negative reaksjoner ved å oppleve pappas vold
enn mammas, men den fant ikke støtte i deres studie. Barn, uansett kjønn, oppviste
negative reaksjoner, uansett om voldsutøveren var mamma eller pappa.

Etnisitet
Et lite antall studier har belyst de ekstra utfordringene som barn fra minoriteter som
opplever vold i hjemmet møter (c.f. J.W. Fantuzzo & Lindquist, 1989; Imam, 1994).
Mullender et al. (2002) intervjuet 14 barn med sørasiatisk bakgrunn som opplevde vold
i hjemmet. Forskerne mener at barna, i tillegg til at de er tvunget til å oppleve volden,
også må takle vanskeligheter knyttet til patriarkalske tradisjoner og kollektivistiske
familieverdier som ytterligere forverrer deres livssituasjon.

Barn på krisesenter i Norge
En del av de barna som opplever vold i hjemmet bor en tid av sitt liv på krisesenter. Vi
vet att disse barn er en spesiell gruppe, og jeg velger derfor å belyse dem spesielt her.
De har opplevd vold over en lengre tid, deres mammaer tilhører en lav sosio-
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De har opplevd vold over en lengre tid, deres mammaer tilhører en lav sosio-
økonomisk gruppe i samfunnet, og majoriteten har innvandrerbakgrunn (Øverlien,
Jacobsen & Evang, 2009). I en svensk studie om barn på krisesenter hadde to
tredjedeler av dem behov for profesjonell behandling (Almkvist & Broberg, 2004).

Barn på krisesenter er et forskningstema som først de senere årene har fått
oppmerksomhet i Norge. Leira (1990) var en av de første som rettet søkelyset mot
dette temaet. Fortsatt er fagfeltet lite utviklet i Norge, spesielt sammenlignet med
problemets omfang og den oppmerksomhet kvinner på krisesentre har fått.

Det innebærer at det mangler kunnskap om barn på krisesenter i Norge. De studier
som er redegjort for nedenfor, har vært begrensede og har med få unntak omfattet ett
eller noen få, utvalgte krisesenter. Dette er ikke unikt for Norge. Verken Sverige eller
Danmark har gjort landsomfattende studier om barn på krisesenter. I Sverige har
studier om barn på krisesenter med få unntak (Almkvist & Broberg, 2004; Källström
Cater, 2004) vært begrensede.

Olsens (1998) rapport Der vi bor der gråter alle damene tar utgangspunkt i hennes
ettårige arbeid med barn ved Oslo Krisesenter. Refleksjoner omkring tiden på senteret
og møtet med barna som bodde der, resulterte i flere forslag til tiltak for å forbedre
krisesenteroppholdet for barna. Blant annet peker Olsen på mangelen på boliger i Oslo
og at barna av den grunn kan bli boende på senteret i lange perioder. På samme tid
gjorde Holmsen (1999) en studie på krisesenteret i Moss. Målet var å få innblikk i
barnas opplevelser av vold i hjemmet og flyttingen til krisesenteret som et resultat av
denne  volden. Holmsen utviklet en metode der hun benyttet seg av samtalebilder og
barnetegninger som en måte å gjøre det lettere for barna å fortelle om disse temaene
på. Hun fant at barna hadde lett for å snakke om bildene, men vanskeligere for å
snakke om seg selv. Barna snakker om oppholdet på krisesenteret som positivt, men

med usikkerhet om fremtiden.

En av de tidligste rapportene i Norge om barn på krisesenter er utarbeidet av Midjo
(1992). Rapporten bygger på spørreundersøkelser ved alle krisesentrene og tar for
seg tilbud til barn i form av blant annet utemiljø, vaktordninger og aktiviteter. Midjo
omtaler dette som ”tilrettelegging av en barnearena”. Krisesentrene svarte også på en
annen spørreundersøkelse fra Midjo, hvor temaet var kvinnene og barna som brukere.
Rapporten er tydelig analytisk i sin form, spesielt når det gjelder begrepene ”barn” og
”barndom”. Midjo konkluderer blant annet med at krisesenteret er en arena hvor det
daglige arbeidet har kvinner i fokus, ikke barn, og der barns hverdagsliv kan bli
stillestående og isolert.

En annen forskningsrapport med et tydelig barneteoretisk perspektiv er utarbeidet av
Solberg (2001). Hun intervjuet åtte barn ved to senter om deres opplevelser av
krisesenteret. I likhet med Midjo (1992), men med utgangspunkt i et kvalitativt
materiale, rettet hun oppmerksomheten mot ulike faser knyttet til krisesenteret, som
flyttingen dit og oppholdsperioden. Hun analyserte i tillegg senteret som hjelpetiltak.
Gjennom å ta utgangspunkt i den virkeligheten barna kom fra, snarere enn den allment
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Gjennom å ta utgangspunkt i den virkeligheten barna kom fra, snarere enn den allment
bedtatte oppfatningen om hvordan et hjem der det lever barn, bør være, fant hun at
barna opplevde det som en lettelse å komme til krisesenteret. Studien viser også
barns ulike strategier for å forholde seg til sin livssituasjon.

Den seneste og den første landsomfattende studien i Norge om barn på krisesenter er
Øverlien, Jacobsen & Evang (2009). I studien kartlegges barn og ungdom på
krisesentrene når det gjelder deres situasjon og utfordringer, samt behov for
informasjon, hjelp og oppfølging. Formålet er å få forståelse for hvordan barn og unge
som oppholder seg på krisesenter, opplever tiden før og under krisesenteroppholdet,
og hvilke tanker, forestillinger og ønsker de har for fremtiden. Datamaterialet i

kartleggingsstudien består av et spørreskjema til daglig leder på 50 av landets 51
krisesenter og intervjuer med 22 barn (4–17år) som bodde eller nylig hadde bodd på
syv ulike krisesenter. I tillegg til intervjuene er det innsamlet et etnografisk materiale. I
studien konkluderes at barnas status på krisesentrene er uklar, at mange barn og
unge viser at de mangler informasjon og forståelse om hvor de er, hvorfor de er der,
og hva som skal skje etterpå og at barna utvikler ulike strategier for å håndtere
problemet med å måtte holde bostedet hemmelig.

Avslutning
Barn som opplever vold i hjemmet er et forskningsfelt som, i likhet med flere andre
forskningsfelt, strever med dilemmaer og problemer som forvansker og i blant
forhindrer utvikling av ny kunnskap. Som nevnt over er et problem de ulike begrep og
definisjoner som anvendes. Dette skaper forvirring og vansker med å sammenligne
studier, et problem som har sin grunn i at feltet utvikles raskt og har røtter i ulike
vitenskaplige felt. Feltet er fragmentert og bidrar derfor for eksempel lite til vår 
forståelse av hvordan ulike typer av vold henger sammen. Det fins få prevalensstudier,
og de som fins lykkes ikke alltid i å fange opp problemet og dets kompleksitet. De er
ofte ikke sammenlignbare med andre studier pga. kulturelle ulikheter og ulike
definisjoner av vold. Feltet strever også med metodologiske dilemmaer som
vanskeliggjøres av tabuisering og en rekke myter og svakt begrunnede forestillinger. I
tillegg fins et behov for kvalitativ forskning som kan øke vår forståelse av fenomenet,
dets aktører og samfunnets rolle og ansvar (for en diskusjon om brister og behov på
forskningsfeltet, se Øverlien, 2010; Kracke & Hahn, 2008; Holden, 2003, Carsson;
2000).

Mye av forskningen betoner også behovet for forskning som søker å forstå barna og
de problemer de oppviser som en følge av voldsopplevelsene i en større kontekst.
Volden og barnas reaksjoner kan ikke bare forstås som enkelthendelser med målbare
reaksjoner, men må ses i sin kulturelle og sosiale sammenheng. Flere forskere, som
Kracke & Hahn (2008) og Margolin et al. (2009), mener derfor at en fruktbar vei i
framtidig forskning er å applisere en økologisk forståelsesramme der man velger å se
barnet i relasjon til familien, omsorgspersoner og samfunnet for øvrig. En økologisk
forståelseramma innebærer også at man ser på konteksten av hendelsen og
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forståelseramma innebærer også at man ser på konteksten av hendelsen og
eventuelle tidligere potentielt traumatiske hendelser i barnets liv. Mye av
forskningsfeltet er i dag oppdelt mellom ulike typer av vold (fysiske, seksuelle og
emosjonelle). Saunders (2003) mener at fremtidens forskning på barn og unge utsatte
for vold og overgrep må integreres for å kunne beskrive overlapningen av ulike typer
av vold og på denne måten få en bedre helhetsforståelse for voldsutsatte barn og
unges livssituasjon. 
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