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Et par utvalgte resultater: 
• Reviktimisering
• Sosiale relasjoner / skam
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Hva er reviktimisering?

Personer som har vært utsatt for vold barndommen og som 
opplever nye voldshendelser senere i livet.

Antydet i studier fra andre land, 
men finner vi dette i Norge, 
i vårt land med satsning mot
sosial ulikhet og fattigdom, og 
med utbygd barnevern og helse for alle?
Hvem? Hvordan? Konsekvenser?



Risiko for reviktimisering

Utsatte for vold i barndom: 
1 av 3 minst én ny voldshendelse etter ca 1 år



Utsatte for vold i barndom: 
1 av 3 minst én ny voldshendelse etter ca 1 år

Kontroller (ikke utsatte for barndomsvold): 
1 av 10 i samme periode



Jo flere typer vold i barndom, jo større risiko for 
reviktimisering
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Vold skaper uhelse

Stor helsegevinst vil kunne oppnås ved
- Begrense voldsutsatthet i barndom
og
- Begrense reviktimisering i ung voksen alder

Sagt med andre ord: 
Utsatte for barndomsvold hadde det vesentlig bedre 
dersom de hadde oppnådd rimelig trygghet i ung voksen 
alder.



Konklusjon reviktimisering: 

Blant utsatte for barndomsvold:
• Risiko for reviktimisering er konkret og nær i 

tid
• Jo mer vold i barndom, jo mer utsatt for 

reviktimisering
• Behov for bedre beskyttelse

(Mer i rapporten om prediktorer for reviktimisering og konsekvenser av reviktimisering)



Vold, skam og sosiale relasjoner

Skam er en smertefull følelse, og et signal
om at det sosiale selvet er truet. 
Assosiert med å gjemme seg og å trekke seg tilbake. 

Cacioppo, 2006; Gilbert, 1997

Sammenhenger mellom vold, skam og sosiale relasjoner
vet vi lite om. 



Skam – knyttet til volden i barndommen: 
Svært utbredt

Bekymret seg over hva andre kan tenke om dem etter det som 
skjedde: 43,7 %
Forsøkt å skjule noe av det som skjedde: 48,2 %
Følt skam for noe av det som skjedde: 42,4 %
Sett ned på seg selv etter det som skjedde: 41,4 %

n=505



Skam – og antall typer 
barndomsvold

Aakvaag et al 2017

Vold Skam



Skam for volden

Vi prøver å holde hemmelig det vi 
skammer oss for.  

Sier ikke fra?
Bruker ikke sosial støtte?
Konsekvenser for sosiale relasjoner? 



Sosiale relasjoner– antall typer vold

Antall 
typer vold

Andre 
klandret deg

% a bit/a lot

Andre trakk 
seg tilbake

% a bit/a lot

Andre 
sviktet deg

%often/always

Ensomhet

%often/always

Sosial 
støtte

mean

0 13 % 8 % 4 % 5 % 3,6

1 20 % 12 % 12 % 22 % 3,2

2 27 % 18 % 15 % 44 % 3,1

3 el fler 47 % 35 % 43 % 66 % 2,8

Antall voldskategorier klart relatert til alle indikatorer på svikt i
sosiale relasjoner.



Skam og ensomhet

Thoresen et al 2018

Shame Lonely



Thoresen et al 2018

Vold Skam Ensom Uhelse



Konklusjon sosiale relasjoner: 

• Vold i barndom skader sosiale relasjoner inn i voksen alder, 
og reviktimisering gjør det verre

• Mange av de voldsutsatte barna kjenner skam for volden

• Skam, ensomhet og dårlig sosial støtte : 
Sterke prediktorer både for dårlig helse og for reviktimisering



Noen nye spørsmål

• Hvordan kan voldsutsatte barn beskyttes bedre
på sin vei inn i ung voksen alder?

• Hvorfor skammer egentlig unge seg for den volden de utsettes for? 
Hvordan kan samfunnet svekke ‘skammingen’ av vold i barndom?

• Hvordan kan sosiale relasjoner styrkes hos voldsutsatte? 

Foto: Studio Gibli
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Risiko på tvers av voldstyper.
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Utsatte for vold i barndom: 
Mer helseproblemer som ung 
voksen  (NB: Ikke alle får helseproblemer)
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Selvmordsforsøk/selvskading

Suicidale handlinger

Ikke utsatt 
vold i barndom

Utsatt for vold i barndom

Ikke revikt Revikt

Enkeltstående 3 % 6 % 11 %

Repterte 2 % 10 % 25 %


