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INNSPILL - HØRING - PRIORITERTE TEMAER I FRAMTIDIG FORSKNING OM 
VOLD OG OVERGREP 

 
Det vises til høringsbrev fra Bufdir av 3.4.2020 og e-post fra Politidirektoratet av 20.4.2020 
der det bes om innspill til prioriterte temaer i fremtidig forskning om vold og overgrep. 
 
Politihøgskolens voldsforskning 
Politihøgskolens bidrag til voldsforskningen består i hovedsak av politivitenskapelige arbeider. 
Vår forskningsvirksomhet er begrenset til politiforskning der politiets rolle og praktiske arbeid 
settes i sentrum for studiene. Det er nettopp ved en rendyrking av et slikt smalt perspektiv vi 
kan utvikle vår ekspertise og levere forskning som ingen andre har spesielt fokus på. Vår 
nærhet til politiet setter oss i en særposisjon for slike studier. Voldsforskning generelt har 
andre institusjoner bedre forutsetninger for å utføre. Når det gjelder politivitenskapelig 
voldsforskning er det i hovedsak politiets håndtering av vold i nære relasjoner som 
Politihøgskolen har interessert seg for. På dette feltet har vi publisert en rekke arbeider, og 
noen av dem skal nevnes her:  
 
Forskning på politiets arbeid med vold i nære relasjoner 
I 2009 ble en doktorgradsavhandling publisert med tittelen «Politiinngrep i familiekonflikter. En 
studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldssaker i Oslo» (Aas 2009). 
Denne studien fokuserte i hovedsak på politiets håndtering av voldsutsatte kvinner i nære 
relasjoner. Det samme gjorde studien som kom noen år senere og som ble formidlet av 
Universitetsforlaget i bokform med tittelen «Politiet og familievolden» (Aas 2014). Ett av 
kapitlene i denne boken fokuserer spesielt på politiets møte med barn ved utrykning til 
nødmeldinger om vold i nære relasjoner1. Voldsutsatte barn i politiets praksisfelt ble løftet 
frem i en doktorgradsavhandling (Edvardsen, 2019) med tittelen: «Politipatruljens møte med 
                                           
1 Publisert videre i Øverlien, Carolina. & Aas, Geir. (2015). The police patrols and children experiencing domestic 
violence. I: Police Practice and Research: An International Journal.  
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barn som lever med vold i hjemmet». Studien viser hvilke muligheter politiet har, men også 
hvilke utfordringer politiet møter i situasjoner hvor patruljen rykker ut på meldinger om vold i 
hjemmet, og hvor barn er til stede.  Edvardsen har i en tidligere artikkel publisert en artikkel 
(Edvardsen & Mevik 2014) som viser utfordringer knyttet til avhør av barn og ivaretakelse av 
barns rettigheter i avhørssituasjonen. Artikkelen viser en rekke utfordringer i avhøret som 
setter barns rettigheter på prøve. Vi har også sett nærmere på politiets håndtering av 
overgrep mot eldre med studien “The Norwegian police and victims of elder abuse in close and 
familial relationships”. I: Journal of elder abuse & neglect (Aas 2017). 
 
Behov for forskning på 
Edvardsens studier (2014; 2019) på barns situasjon og rettsvern når politiet kommer inn i den 
akutte krisen og samtidig skal etterforske mistanke om vold og overgrep, synliggjør et behov 
for ytterligere kunnskaper om hvordan politiet sammen med barnevern og øvrige instanser, 
kan samarbeide til barnets beste. Dette gjelder samarbeidet i hele kjeden, fra bekymringer 
melder seg i barnas nærmiljø som barnehager og skoler, til hvordan barnevern, politi og andre 
viktige instanser kan utvikle samarbeidet. Det er også behov for forskning på hvordan barns 
beste ytterligere kan ivaretas i det tilrettelagte avhøret, hvor situasjonen for mange barn kan 
fremstå som utrygg og belastende (Edvardsen & Mevik, 2014; Davik & Langballe 2014; 
Barneombudet 2009; 2018; Forandringsfabrikken (2019).  På dette feltet er det mange 
uavklarte spørsmål og fallgruver hvor ressurser til praksisnær og erfaringsbasert forskning blir 
viktig. 
 
Det er særlig en relasjon som ikke er fokusert på i vår politiforskning, og det er overgrep mot 
menn i nære relasjoner. Dette er for øvrig en svært underkommunisert gruppe i 
voldsforskningen. Det ville være spesielt interessant å utforske hvorfor så få menn tar kontakt 
med politiet i denne forbindelse. Hvordan vurderer voldsutsatte menn politiet som en relevant 
aktør for deres problem? Ikke minst ville det være verdifullt å innhente dokumentasjon på 
hvordan voldsutsatte menn som har vært i kontakt med politiet har erfart politiarbeidet. Disse 
spørsmålene vet vi ingenting om, og vi anbefaler derfor ressurser for dette forskningsformålet. 
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