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Sammendrag 

Forfatter: Barbro Årnes  

Tittel:  Livet etter voldtekten - Tre kvinners opplevelse av hvordan å ha vært utsatt for 

voldtekt har innvirket på livet 

Veileder:  Førsteamanuensis Kirsten Benum  

Biveileder:  Professor Agnes Andenæs 

Studien er en kvalitativ intervjuundersøkelse med fokus på hvordan tre kvinner som har vært 

utsatt for voldtekt, opplever at dette har innvirket på deres liv. Dette er inndelt i et tredelt 

forskningsspørsmål:  1) Hvordan har voldtekten innvirket på opplevelsen av seg selv?   

2) Hvordan har voldtekten innvirket på opplevelsen av verden rundt?  

3) Hva har hjulpet eller forverret situasjonen etter voldtekten slik de selv 

vurderer det? 

Prosjektet er selvstendig, og datamaterialet er innsamlet og bearbeidet av forfatteren av 

hovedoppgaven. Deltakerne i studien var kvinner som mottok behandling i et helseforetak og 

som hadde vært utsatt for voldtekt 4 -7 år tilbake i tid. De hadde ikke opplevd seksuelle 

overgrep i oppveksten. Datainnsamlingen ble foretatt ved bruk av semistrukturerte 

dybdeintervju. I bearbeidingen av datamaterialet ble det brukt kvalitative analyser inspirert av 

«Interpretative phenomenological analyses» (Smith, Flowers & Larkins, 2010). Studien 

tydeliggjorde at både voldtektshendelser og voldtektsofre kan være svært ulike. Allikevel 

viste resultatene flere fellestrekk mellom kvinnenes opplevelser. Kvinnene preges av 

selvklandring, skyld og skam. Selvbildet er rammet, de har liten tro på egne vurderinger og 

egen mestring. De plages av posttraumatiske senvirkninger i form av gjenopplevelser, 

unngåelse og autonom alarmberedskap, i tillegg til søvnvansker og depressive- og 

angstpregede symptomer. Forholdet til andre mennesker er utfordrende, spesielt parrelasjoner. 

Tillit, nærhet og intimitet er vanskelig. Deres nære omgivelser er også rammet, det kan 

oppleves vanskelig å forholde seg til en voldtatt kvinne. Kvinnene preges av grunnleggende 

mistillit til verden og små forhåpninger til fremtiden. De kan allikevel oppleve å sette mer pris 

på relasjoner enn før og kjenne økt grad av takknemlighet. Etter så lang tid føler de fortsatt 

behov for hjelp til å bearbeide voldtektene slik at de kan legge det bak seg og leve videre. 

Resultatene understreker hvor alvorlige og langvarige plager voldtektsofre kan oppleve og 

viktigheten av å yte adekvat bistand tilpasset det enkelte individ, den fasen hun er i livet og i 

sin bedringsprosess. 
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Forord 

Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til de kvinnene som gjorde denne studien mulig. Jeg 

er dypt takknemlig over at dere har delt deres erfaringer og på denne måten gjort det mulig for 

flere å forstå. Deres vilje til å dele erfaringer gir verdifull innsikt omkring hvordan det 

oppleves å ha vært utsatt for voldtekt. Gjennom denne innsikt kan personer som møter 

voldtektsofre være bedre rustet til å yte den hjelp som vil kunne være til nytte. Alt det 

verdifulle jeg har lært av dere vil jeg ta med meg videre i møtet med andre mennesker. 

Møtene med hver enkelt av dere berørte meg og vil være noe jeg bærer med meg som en 

verdifull erfaring. 

 

Jeg ønsker å takke hjelpepersonell ved helseforetaket som rekrutterte blant sine pasienter og 

som stilte til disposisjon sine lokaler ved gjennomføring av intervjuene.  

 

Takk til mine veiledere førsteamanuensis Kirsten Benum og professor Agnes Andenæs ved 

Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo. Dere har vært til stor trøst, støtte og inspirasjon 

gjennom hele prosessen. Det hadde ikke vært mulig å fullføre dette prosjektet uten deres 

bidrag.  

 

En stor takk rettes også til mine nære og kjære, familie og venner, som har støttet meg på alle 

mulige og tenkelige vis slik at det har vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Jeg er dere 

dypt takknemlig. 

 

Barbro Årnes  

Oslo, 20.04.12 
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1 Introduksjon 

Utgangspunktet for valg av tema er at voldtekt som fenomen engasjerer meg. Det berører meg 

at mennesker overskrider andre individers grenser. Ved bruk av tvang utsetter overgriperen et 

annet menneske for handlinger som kan ha omfattende konsekvenser, medføre smerte og 

lidelse og som truer menneskets fungering. Konsekvensene er av slik art og tyngde at voldtekt 

brukes som maktmiddel og tortur overfor fienden under krig (Skjelsbæk, 2011). Hvordan 

oppleves konsekvensene for den som selv har vært utsatt for voldtekt, og hva kan være med å 

avhjelpe skadevirkningene eller tvert imot forverre situasjonen ytterligere? 

Historisk og strafferettslig definisjon av voldtekt 

Voldtekt har vært en kriminell handling i Norge siden de første skriftlige lovene i det 10. 

århundre. I følge Gulatingsloven, som er en samling av de eldste rettsregler for Gulatings 

rettsområde, skulle en mann funnet skyldig i voldtekt erklæres fredløs forutsatt at offeret 

anmeldte forbrytelsen samme dag. Magnus Lagabøtes landslov fra det 13. århundre erklærte 

voldtektsforbrytere for fredløse i tillegg til å frata de deres eiendom. I Christian V’s lov fra 

1687 ble voldtektsofre delt inn i kategorier. Hustruer, enker og ærlige jomfruer var verdige 

ofre, mens andre kvinner ikke var verdige å beskyttes. Straffen for å voldta et verdig offer var 

døden, kompensasjon eller å inngå ekteskap med offeret. De to siste straffene var basert på det 

faktum at voldtekten hadde senket offerets «markedsverdi». Utviklingen i den norske 

straffeloven avspeiler kvinners posisjon gjennom århundrene. Lovene var opprinnelig lagd av 

menn for å beskytte deres interesser. For eksempel var voldtekt innad i ekteskapet inntil nylig 

ikke anerkjent som en kriminell handling. Først i 1974 dømte Høyesterett for første gang en 

mann for å ha voldtatt sin ektefelle (Norges offentlige utredninger [NOU], 2003: 31). 

I dag defineres voldtekt i følge Straffelovens § 192 som:  

- å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd eller 

- å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand 

til å motsette seg handlingen, eller 

- ved vold eller ved truende atferd få noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller 

til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv (Jf. Straffeloven [strl] 22/5 1902 nr.10 

§192). 
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Voldtekt bryter med menneskerettighetene og regnes for å være blant de mest 

diskriminerende aspektene av vold mot kvinner (Amnesty International, 2008).  

Et aktuelt tema med omfattende betydning for mange  

De aller fleste voldtekter blir aldri anmeldte. I 2010 mottok norsk politi 938 

voldtektsanmeldelser, men det er grunn til å tro at mørketallene er store (Statistisk sentralbyrå 

[SSB], 2011, s.153).  Bare 16 prosent av alle anmeldte voldtekter kommer inn for domstolene, 

og 25-30 prosent av de tiltalte frikjennes i retten. Til sammenligning frikjennes 7-8 prosent av 

tiltalte i andre straffesaker. Den høye henleggelsesprosenten bidrar til å gi saksfeltet lav status 

og fører til nedprioritering av voldtektssaker (Amnesty, 2008). Voldtektsutvalget estimerer at 

mellom 8000 og 16000 personer opplever voldtekter eller voldtektsforsøk hvert år (NOU, 

2008: 4). 

Dersom vi også tenker på ofrenes familie og nære nettverk, er omfanget av berørte parter 

langt større. I tillegg kommer voldtektsforbryternes familie og nære nettverk. Konsekvensene 

er ofte langvarige slik at det er svært mange som til enhver tid er berørt av voldtektens 

konsekvenser. Voldtektsofrene selv opplever ofte psykiske vansker, funksjonsfall, de blir 

sykemeldte og selvfølelsen berøres. Forekomsten av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) blant 

ofre etter voldtekt er 30-40 % mens hyppigheten av PTSD blant katastrofeofre og soldater i 

krig er 10-20% (Malt, Retterstøl & Dahl, 2003). Dahl har vist i sin studie at halvparten av 

kvinnene som var i stabile forhold forut for voldtekt opplevde brudd i forholdet første år etter 

voldtekten. Kvinnene selv relaterte bruddet til seksuelle vanskeligheter etter voldtekten (Dahl, 

1993). Det er vanlig med depressive og angstrelaterte reaksjoner etter opplevd voldtekt. 

Utviklingspsykologien gir kunnskap om hvordan psykiske plager hos foreldre kan påvirke 

deres omsorgsevne og på indirekte vis ha negativ innvirkning på barnas utvikling og 

fungering. Mange voldtektsofre rapporterer også om økte belastninger i relasjoner til øvrige 

familie og venner. 

Voldtekt har ringvirkninger også utover disse direkte og indirekte berørte parter. Ofrene selv 

og andre berørte kan være i behov av helsetilbud, både innen psykisk helsevern og somatikk. 

Det er av stor betydning å utvikle stadig bedre kompetanse og mer effektive helsetilbud for å 

møte disse hjelpebehovene. Å bidra med et innsideperspektiv for de profesjonelle behandlerne 

kan medvirke til et bedret behandlingstilbud. En del ofre velger å anmelde voldtekten og 

kommer i kontakt med rettsapparatet, først med politi og deretter domstolene. Mange vil en 
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periode være i behov av økonomisk bistand fra NAV, eksempelvis sykepenger. Det er derfor 

behov for kunnskap og forståelse for å gjennom dette gi ofrene et bedre møte med offentlige 

instanser de møter. Vi ser altså at voldtekt i tillegg til personlige konsekvenser også har 

konsekvenser på samfunnsplan.  

Fortsatt i vår moderne tid er voldtekt et tabu. Mennesker forteller gjerne sine omgivelser 

dersom de har opplevd væpnet ran, innbrudd eller tilsvarende, men forteller sjelden at de er 

blitt voldtatt. Å sette økt fokus på voldtekt og dets virkninger kan medvirke til å gjøre denne 

kriminelle handlingen mindre tabu og like legal å ha opplevd som andre kriminelle 

handlinger. I tillegg har vi som medmennesker og samfunnsmedlemmer felles ansvar og etisk 

forpliktelse til å bekjempe urett og arbeide for et bedre samfunn med mindre vold av alle slag, 

på alle måter vi kjenner til. Denne studien er ett bidrag i arbeidet mot et samfunn med mindre 

grad av vold.  

Myter om voldtekt 

Forestillinger om voldtekt finnes både hos voldtektsofre, gjerningsmenn, i behandlingsapparat 

og det øvrige samfunn. Det rådende synet har vært at overfallsvoldtekter er prototypen på en 

voldtekt, altså at voldtekter begås av fremmede. Noen har ment at begrepet voldtekt ikke kan 

brukes om tilsvarende opplevelser innad i parforhold. Lite har man også visst om omfanget av 

voldtekt blant venner og bekjente. Sterke tabuer knyttet til temaet voldtekt har medvirket til at 

mange ofre har båret på sine opplevelser alene, og omfanget av ulike typer voldtekt har derfor 

blitt lite tematisert. I dag vet vi at de fleste voldtekter foregår i parforhold, mange faller inn 

under kategorien bekjentskapsvoldtekter og en liten andel er overfallsvoldtekter (Ta natta 

tilbake, 2001). I «Norsk Politi» sto det i 2007 over førstesiden av bladet: «9 av 10 voldtekter 

begås av gjerningsmann som kjenner offeret» (Magasinet Norsk Politi nr. 2, 2007). 

Virkeligheten er altså en annen enn den mange har inntrykk av. En annen myte er at det er 

visse typer jenter som blir voldtatt, at det er de pene, unge og lettkledde jentene som utsettes 

for voldtekt. Fakta er at kvinner som voldtas er i alle aldre og i all slags påkledning (Ta natta 

tilbake, 2001). Beslektet med denne forestillingen er myten om at jenter egentlig mener ja 

selv om de sier nei. Disse og liknende myter har ikke hjulpet ofrene å stå frem, bli akseptert 

og få den støtte og oppreisning de er i behov av. I møte med temaet voldtekt hadde også jeg 

mine myter og holdninger. Jeg tenkte at voldtekt for det meste omhandler 

overgrepsvoldtekter, at voldtektsmenn ikke er som andre menn, og at voldtekt skjer andre og 
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ikke meg. Jeg tenkte at sinne og hevn er naturlige reaksjoner, men at også redsel er vanlig. 

Videre tenkte jeg at det er vanskelig å ha sex etter å ha opplevd voldtekt, i tillegg til å være 

ute alene om kvelden. Vil mine og andres myter bli bekreftet i møtet med tre voldtektsutsatte 

kvinner? 

Utviklingen og status i dag              

Voldtekt kan i dag sies å ha «status» som traume. I M.I.N.I. (Mini Internasjonalt 

Neuropsykiatrisk Intervju) finnes voldtekt som eksempel på opplevd traume under den 

diagnostiske kategori PTSD (post traumatisk stress lidelse). Virkninger etter voldtekt regnes å 

ha fellestrekk med andre opplevde traumer. Slik er forskning omkring traumer og akutt stress 

aktuelt når det gjelder voldtekter.  

Det har vært en utvikling i retning av økt aksept for at kvinner har rett til å si nei og bli 

respektert for sine grenser, at når de sier nei så mener de nei. Dette er blant annet kommet til 

syne gjennom økt fokus på rettssystemets ivaretakelse av de voldtektsutsatte. Det er observert 

økning i anmeldte voldtekter, noe som kan ha sammenheng med reell økning i voldtekter, 

men som også kan ha sammenheng med at flere våger å anmelde. Det har vært prosentvis 

økning i antall siktelser som tas ut, og antall dømte i forhold til anmeldte har steget. I tillegg 

har økte strafferammer vært en del av utviklingen. Holdningsskapende arbeid har vært 

fokusert, spesielt blant unge mennesker i skole og utdanning.  

I Norge har blant annet Grete Kvalheim gitt de voldtektsutsatte et ansikt ut ad, og hun har gitt 

beskrivelser som mange ofre vil kjenne seg igjen i. Hun har utgitt flere bøker om temaet 

voldtekt og er foregangskvinne og grunnlegger av Dixi ressurssenter for voldtatte (Kvalheim, 

2001). Det har vært generell vekst i tilbudet for voldtektsofre blant annet med opprettelse av 

egne voldtektsmottak / overgrepsmottak. Per dags dato teller disse 24 stk. fordelt rundt 

omkring i landet. FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep) er en felles organisasjon for 

ulike sentre mot incest og seksuelle overgrep. Organisasjonen har i dag 17 sentre som 

medlemmer. Disse sentrene tilbyr tjenester til ofre og pårørende i form av blant annet 

informasjon, samtaler og advokatbistand. De driver holdningsskapende arbeid og er aktive for 

å holde mediedebatten omkring seksuelle overgrep levende (www.fmso.no,18. januar 2012). 

Fra 2010 har organisajonen årlig delt ut en pris kalt «Humleprisen» til personer eller 

organisasjoner som har gjort seg «spesielt bemerket i arbeidet mot seksuelle overgrep».  

http://www.fmso.no/
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Det har i litteratur og media vært fokus på prevalens, mørketall og akutte normalreaksjoner. I 

min søken blant utført forskning på området har det blitt synlig at mange ulike vinklinger og 

aspekter ved teamet voldtekt har vært fokusert. Dette gjelder blant annet hvordan ofrene blir 

møtt på voldtektsmottak og ved anmeldelse hos politiet. Viktigheten av å bli trodd og oppleve 

støtte både sosialt og av vårt rettssystem samt virkningene av å ikke bli møtt på denne måten, 

har vært fokusert. Voldtekt i tilknytning til krisereaksjoner og symptomer på PTSD er andre 

eksempler. Det har vært forsket på seksuelle overgrep i oppvekst og voldtekt utført av kjent 

gjerningsmann. Holdninger til voldtekt og skyldens betydning for opplevelse av kontroll er 

andre eksempler. I tillegg har endog forskning med fokus på positive livsforandringer etter 

opplevde traumer kommet på dagsorden de siste årene (Tedeschi & Calhoun, 1995).  

Denne studiens formål  

Som vi har sett så langt er det en betydelig bredde i temaer hvor alle har voldtekt som 

fellesnevner. Men noe jeg har savnet i min lesning av litteratur og forskning på området er 

hvordan livet ble etter hvert. Ikke minst har jeg savnet mer omkring hvordan kvinnene selv 

forstår og finner mening i hvordan livet er blitt. Hva er deres subjektive opplevelse, deres 

egen forståelse av voldtektens betydning. Kvale skriver at å intervjue personer er spesielt 

egnet når man ønsker å undersøke hvordan mennesker forstår sin egen verden (Kvale, 2008). 

Jeg er opptatt av opplevelsesdimensjonen, noe som kan sies å omfatte tanker, følelser, 

fornemmelser og erfaringer. Hvordan beskriver voldtektsofrene sine opplevelser, og hvilken 

mening tillegger de beskrivelsene. Muligens finnes det ikke ord som kan beskrive, eller det er 

kanskje ikke mulig å fange oversikten over voldtektens innvirkning på livet. Hvis det er noen 

som kan klare å beskrive voldtektens betydning, må det være de voldtektsutsatte selv når vi 

etterspør deres subjektive opplevelser og ber de bruke sine egne ord for å beskrive det de 

opplever. Dette kan medvirke til økt og dypere forståelse hos familie, bekjente og 

profesjonelle hjelpere av de som har vært utsatt for slike overgrep. Aller mest håper jeg 

studien kan være med å gi trøst og håp til noen som selv har vært utsatt for voldtekt.  
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Med utgangspunkt i de overfor nevnte momenter er temaet og tittel for studien:  

«Livet etter voldtekten - Tre kvinners opplevelse av hvordan å ha vært utsatt for 

voldtekt har innvirket på livet» 

Forskningsspørsmålet er tredelt:  

1) Hvordan har voldtekten innvirket på opplevelsen av seg selv?  

2) Hvordan har voldtekten innvirket på opplevelsen av verden rundt?  

3) Hva har hjulpet eller forverret situasjonen etter voldtekten slik de selv vurderer det? 
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2 Studiens teoretiske bakgrunn 

Med utgangspunkt i studiens tema er den teoretiske bakgrunn som presenteres vinklet mot 

virkninger av voldtekt. I og med at voldtekt i dag har «status» som traume vil det si at det er 

traumers konsekvenser som fokuseres. Vår nåværende forståelse av psykologiske traumer er 

bygget på de siste hundre års samlede forståelse av tre ulike typer psykologiske traumer 

(Herman, 1997). Den første av disse er hysteri, som er den arketypiske kvinnelige 

psykologiske lidelse. Den andre er granatsjokk som etter første verdenskrig og Vietnamkrigen 

ble aktualisert. Den tredje type traume er seksuell- og familiær vold som de feministiske 

bevegelser har en stor del av æren for å ha satt på dagsorden. 

Tidlige teorier   

Allerede på 1800 tallet ble sammenhengene mellom traumer og menneskers psykiske 

symptomer omhandlet i litteraturen. Fransk nevrolog Jean-Martin Charcot mente at hysteriske 

symptomer ble forårsaket av hjerneforandringer etter traumatiske hendelser (van der Kolk, 

Weisaeth & van der Hart, 2007). Breuer og Freud konkluderte i sin bok «Studier av Hysteri» 

utgitt i 1895, med at årsaken til hysteri er traumatiske minner tilknyttet seksuelle overgrep 

(Breuer & Freud,1986). De mente at konfliktfylte minner fra traumatiske hendelser ble 

undertrykt og avskåret fra resten av personligheten. Disse minnene kunne aktiveres av 

assosierte hendelser og da forårsake psykopatologiske symptomer. Symptomer på hysteri var 

blant annet krampeanfall, sanseutfall, vekslende selvfungering og nevrologiske utfall. Dette 

har likhetstrekk med de symptomer vi i dag ser ved dissosiativ lidelse også kalt 

konversjonslidelse. Også fransk filosof og psykiater Pierre Janet konkluderte med at hysteri 

hadde sammenheng med traumatiske minner. Han mente at minner om skremmende hendelser 

som ikke passet inn i eksisterende kognitive skjema, kunne splittes fra den bevisste del av 

oppmerksomheten. Senere kunne disse fremstå som patologiske automatiserte, tvangsmessige 

tanker, skremmende persepsjoner og somatiske gjenopplevelser (Dahl, 1993).  

En annen psykofysiologisk forklaring har vært Pavlovs klassiske betinging som innebærer 

læring ved assosiasjon. En sterk ubetinget stimulus gir en intens fysiologisk respons, og 

senere vil ting som assosieres med den aversive hendelsen gi den samme responsen. 

Responsen er da blitt en betinget respons. Et annet fenomen kalt instrumentell læring, er etter 

hvert blitt inkludert i læringsteori. Instrumentell læring innebærer at når en aversiv betinging 

har oppstått vil organismen oppføre seg slik det er nødvendig for å unngå det aversive 
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stimulus (Keane, Fairbank, Caddell, Zimering & Bender,1985). Unngåelsesatferd vil altså 

fremtre. 

Kriseteori 

Kriseteori er opptatt av kortvarig svikt i personens tilpasning når det gjelder plutselige 

livsforandringer hvor tidligere erfaringer og innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelige til å 

forstå og beherske situasjonen (Cullberg, 1994).  Kriseteori beskriver at personer har en 

noenlunde konsistent balanse mellom kognitive og affektive erfaringer. Ved kriser forstyrres 

denne balansen, og dette leder til forstyrrelser i affektiv og kognitiv effektivitet (Turnbull & 

McFarlane, 2007). Både livskriser og traumatiske kriser innebærer i følge Cullberg en 

mulighet for menneskelig utvikling og modning (1994). Med dette menes økt kunnskap om 

og innsikt i livets forutsetninger, dvs. ens egen og andres ressurser og begrensninger. 

Kriseteori legger vekt på å se kriser og krisereaksjoner ikke som sykelige fenomener, men 

som livssituasjoner hvor grunnlaget for hele vår livssituasjon rystes og vakler (Cullberg, 

1994).  

Den traumatiske krisens forløp deles inn i fire faser: sjokkfase, reaksjonsfase, 

bearbeidingsfase og nyorienteringsfase. Sjokkfasen varer fra minutter til timer og sjeldnere 

noen dager. I denne fasen vil den traumeutsatte forsøke å holde virkeligheten på avstand, og 

det vises ofte lite følelsesmessige og atferdsmessige reaksjoner. Personen opplever gjerne 

indre kaos, usikkerhet, forvirring, og konsentrasjon og oppmerksomhet er svekket. Den 

traumatiserte kan ha problemer med å huske hva som har skjedd, kan oppføre seg underlig, 

være paralysert eller ha uklar bevissthet. Reaksjonsfasen begynner når den rammede tar 

innover seg det som har skjedd. Da vil tydelige symptomer og tegn på krise fremtre. Personen 

gjør forsøk på å finne mening, spør gjentatte ganger om «hvorfor». Sjokkfasen og 

reaksjonsfasen betegnes som krisens akutte fase. I denne akutte fase kan sees sorgreaksjoner, 

dødslengsel, selvforakt, sosial tilbaketrekning, rusmisbruk, og selvmord. Personen kan ha 

opplevelse av kaos og meningsløshet, har angst og stiller spørsmål ved meningen med livet. 

Psykosomatiske reaksjoner som dårlig søvn, dårlige matvaner og forstyrret døgnrytme er 

vanlig (Cullberg, 1994). 

Bearbeidingsfasen varer 6 mnd til et år etter det traumatiske sjokket. Her blir personen mer 

fremtidsrettet og fornekter ikke lenger det som har skjedd. Symptomer forsvinner, gamle 

aktiviteter gjenopptas og individet åpner for nye erfaringer. Deretter følger nyorienteringfasen 
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som ikke har noen avslutning. Her lever individet med arr som ikke forsvinner, men som ikke 

hindrer vanlige livskontakter. Uoppfylte håp er bearbeidet, og sviktende selvfølelse er 

gjenopprettet. Fremdeles kan det gamle dukke opp igjen i følelsene og kjennes som et stikk av 

smerte (Cullberg, 1994). De ulike reaksjoner på kriser beskrevet overfor, kan deles inn i tre 

ulike dimensjoner: intrusjon, unnvikelse og psykofysiologisk aktivering (Malt et al., 2003). 

Intrusjon også kalt gjenopplevelser, omhandler ufrivillige påtrengende tanker og følelser 

omkring hendelsen. Unnvikelse vil si at personen forsøker å unngå alt som minner om 

hendelsen, også å snakke om den. Fysiologisk aktivering er hjertebank, kvalme, skvettenhet, 

skjelving med mer som er symptomer på økt aktivering av den sympatiske delen av det 

autonome nervesystem. 

Kriseteori har vært nyttig for å forstå personers tidlige responser på traumer og til å gi en 

modell for tidlig intervensjon for å forebygge langvarige psykiske konsekvenser (Dahl, 1993). 

Å oppleve traume fratar individet opplevelse av makt og kontroll, og gjenoppretting av slik 

kontroll og makt over eget liv er hovedprinsippet ved kriseintervensjon. Det handler om å 

gjenetablere trygghet gjennom å få kontroll over egen kropp, gjennom selvbeskyttelse og 

gjennom organisering av trygge omgivelser som yter emosjonell støtte og praktisk hjelp 

(Turnbull & McFarlane, 2007). Forebyggende psykoedukasjon om posttraumatiske reaksjoner 

er også en faktor i kriseintervensjon. 

Traumeteori   

Dette fagfeltet har røtter langt tilbake i psykologien, og det er allerede nevnt noen 

betydningsfulle personer i utviklingen innen feltet. Charcot, Breuer, Janet og Freud er 

tidligere nevnt, men også Kardiner har vært en viktig bidragsyter. Han behandlet amerikanske 

krigsveteraner etter 1.verdenskrig. Han ga detaljerte beskrivelser av deres symptomer og har 

dannet grunnlaget for definisjonen av PTSD for sin ettertid (van der Kolk, Weisaeth, & van 

der Hart, 2007).  

En rekke soldater og også fanger fra konsentrasjonsleirer, vendte tilbake etter 2. verdenskrig 

med symptomer. Dette dannet grunnlaget for videre forskning innen traumefeltet. Leo 

Eitinger var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri. Han ble født i Brno, 

Tsjekkia og kom til Norge som flyktning i 1939. Under 2. verdenskrig ble han deportert til 

tilintetgjørelsesleirene Auschwitz og Buchenwald og overlevde oppholdet. Senere ble han 

kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos holocaust-ofre (Strøm, 

http://no.wikipedia.org/wiki/Professor
http://no.wikipedia.org/wiki/Psykiatri
http://no.wikipedia.org/wiki/Holocaust
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1982). Han beskriver i sine arbeider symptomer forenlige med det som senere er blitt kalt 

PTSD symptomer. Fagfeltet etablerte seg allikevel først som egen tradisjon etter at PTSD ble 

introdusert i tredje revisjon av Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM 

III) i 1980. Diagnosen ble utviklet på grunnlag av symptomer observert hos soldater som 

vendte tilbake fra Vietnamkrigen (Nordanger, 2007). PTSD diagnosen har stått i sentrum for 

det meste av teoribygging, forskning og utvikling av terapeutiske intervensjoner på 

traumefeltet.  

Symptomer på opplevd traume   

Vanlige symptomer tilknyttet opplevd traume og utviklet PTSD er gjenopplevelse av den 

traumatiske hendelsen, unngåelse av påminnere om hendelsen og symptomer på fysiologisk 

overaktivering. Gjenopplevelse, også kalt intrusjon, forstås som minnebilder som trigges, 

reaktiveres og fører til aktivering av alle sansemodaliteter. Dette medfører at den traumatiserte 

opplever spenninger, smerter, bilder, lukter og andre sanseinntrykk fra den traumatiske 

hendelsen og kroppens reaksjoner den gang (Jakobsen, 2010). Gjenopplevelsene kan være av 

situasjoner som inneholdt trussel mot fysisk integritet dvs. livstrussel eller trusler mot 

selvfølelsen. Gjenopplevelsene har form av påtrengende minner («flashbacks»), drømmer 

eller mareritt. «Den traumatiserte hukommelse» er et begrep som omhandler måten traumer er 

innkodet, prosessert og organisert i hukommelsen og hvordan de blir hentet frem. Minnene er 

uintegrerte og består av fragmenter av følelser og sansefornemmelser løsrevet fra kontekst og 

tidsperspektiv (Axelsen & Wessel, 2010). Denne kvaliteten på hukommelsen regnes å ligge til 

grunn for gjenopplevelse.  

Traumerelatert unngåelse har sitt grunnlag i den smerte det er å ta inn over seg opplevelser 

som har vært traumatiserende samt redsel for gjenopplevelser. Minnetriggerne kan være av 

alle slag som f.eks. steder, årstider, vær, mennesker, blikk, lukter, lyder og indre opplevelser 

som tristhet og uvelhet. Den vanligste måten å håndtere gjenopplevelser på er ved unngåelse, 

og i mange tilfeller vil personen utvikle omfattende unngåelsesstrategier av redsel for 

gjenopplevelser (van der Weele, 2010). Unngåelsesstrategiene kan være av ytre karakter som 

å vaske, rydde, lese eller av kognitiv karakter som ting man tenker eller lar være å tenke på 

for å unngå minner.  

I fagfeltet har det populært blitt kalt at «kroppen husker». Med dette henspeiles til kroppslige 

virkninger av traumatisering i form av fysiologiske dysfunksjoner (Jakobsen, 2010). 

Dysregulering av det autonome nervesystem kommer til uttrykk ved blant annet forhøyet 
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autonom alarmberedskap, vaktsomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnvansker. Slik 

dysregulering har vist seg å ha biologiske korrelater i form av kjemisk ubalanse og endringer i 

hjernens struktur. Mennesket har fire grunnleggende måter å møte fare på. Dette er enten ved 

å kjempe i mot (fight), flykte fra situasjonen (flight), være urørlig (freeze) eller ved å 

underkaste seg (submission) (Benum, 2011). Når motstanden er for stor og det ikke er mulig å 

flykte, ser vi hos dyrene at de legger seg urørlig som i freeze til faren er over. Submission 

minner om å «gjøre seg død», en slags dvaletilstand (Benum, 2011). Disse reaksjonsmåtene 

når man møter fare kan befeste seg og komme ulikt til uttrykk i det autonome nervesystem i 

ettertid. Reaksjoner på traumatiske hendelser kan omfatte dissosiative reaksjoner som at 

personen på det bevisste plan mister kontakt med følelser og faktisk kunnskap omkring den 

traumatiske hendelsen (Malt et al., 2003). Begrepet dissosiasjon brukes ulikt i faglitteraturen, 

men i ICD-10 understrekes at det som er felles for dissosiative lidelser er: «delvis eller 

fullstendig tap av den normale integrasjon mellom erindringer om fortiden, 

identitetsbevissthet, umiddelbare sansefornemmelser, og tap av kontroll over 

kroppsbevegelser» (World Health Organization, 2003, s.150). Det er i traumelitteraturen noe 

uklarhet omkring likheter og forskjeller mellom freeze, submission og dissosiasjon. Imidlertid 

er hovedbudskapet i denne sammenheng at noen individer som utsettes for traume reagerer 

med immobilisering dvs. ikke kunne røre seg eller kjempe imot. Slike reaksjonsmåter er mer 

vanlige hos kvinner og barn enn hos menn. 

Vanligvis er også depressive symptomer forbundet med opplevd traume, og ofte oppstår også 

selvmordstanker. Noen utvikler ikke PTSD etter opplevd traume, men kun depressive 

symptomer. Andre har en blandet tilstand av PTSD relaterte og depressive symptomer. 

Undersøkelser viser at de personer som kun utvikler depressive symptomer har bedre 

prognose (Jakobsen, Benum & Anstorp, 2010).  

Selvopplevelse og traumer 

Også selvbilde og identitet kan bli skadelidende etter å ha opplevd traume. Å oppleve traume 

tvinger personen til å på nytt leve igjennom tidligere løste utviklingskonflikter når det gjelder 

autonomi, initiativ, kompetanse, identitet og intimitet (Herman, 1997). Traume krenker 

personens autonomi på et nivå av grunnleggende kroppslig integritet, tap av kontroll over 

egen kropp er vanlig. Traumatiske hendelser ødelegger også troen på at en kan være seg selv i 

relasjon til andre. Dette er fordi at i selve traumeøyeblikket betyr individets mening ingenting, 

det vektlegges ingen verdi. I tillegg kommer det faktum at traumatiske hendelser i seg selv 
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overvelder og er større enn individets kompetanse. Uansett hvordan individet har håndtert 

traumesituasjonen så var det ikke nok til å unngå traumet. Traumet har således oversteget 

individets evne til mestring (Herman, 1997). Den traumatiserte mister troen på seg selv, og 

selvfølelsen er angrepet av opplevelse av ydmykelse, skam og hjelpeløshet. Identiteten 

personen har formet forut for traumet er rammet. 

I tillegg til at gjenopplevelser inneholder truende temaer mot personens fysiske integritet 

gjenoppleves også situasjoner som innebærer trusler mot selvbildet. Hvordan et menneske 

opplevde seg selv under de verste øyeblikkene under traumet kan prege selvbildet i lang tid 

og kanskje resten av livet (Axelsen & Wessel, 2010). Et eksempel på dette er hvordan en 

kvinne handlet i en voldtektssituasjon. Dersom hun gikk inn i en freeze- eller submission 

tilstand og ikke klarte å gjøre motstand eller forsvare seg, kan gjenopplevelse av egen 

manglende motstand være en stadig påminnelse om å oppleve seg svak, skyldig eller uverdig. 

Når situasjonene som inneholdt trussel mot selvbildet oppleves som om de skjer her og nå, 

opprettholdes et dårlig selvbilde. 

I psykologi anses «locus of control» for å være et viktig aspekt av personligheten.  Begrepet 

ble opprinnelig utviklet av Julian Rotter på 1950 tallet. Det omhandler i hvilken grad 

mennesker tror at de underliggende hovedårsakene til hendelser ligger hos de selv eller i 

utenforliggende faktorer. Det handler om en grunnleggende og individuell tro på grad av 

kontroll i eget liv. Indre locus of control vil si at individer tror at deres erfaringer har sin årsak 

i og styres av deres egne personlige beslutninger og anstrengelser. Ytre locus of control vil si 

at individer forstår sine erfaringer som styrt av ytre krefter og omstendigheter. Forskning viser 

at voldtektsofre som bebreider seg selv og påtar seg skyld ironisk nok har en bedre prognose 

enn de som ikke påtar seg dette feilaktige ansvaret (Burgess & Holstrom, 1979). Dette fordi 

det tillater fortsatt indre «locus of control» dvs. at de opprettholder opplevelse av egen 

kontroll og slik forebygger hjelpeløshet.   

Traumer og forholdet til verden  

Traumer undergraver hele det trossystem som danner mening til personens erfaring. Det 

bryter med offerets tro på en naturlig eller guddommelig orden og kaster offeret inn i en 

tilstand av eksistensiell krise (Herman, 1997). Traumer knuser offerets fundamentale 

antakelse om trygghet i verden. Opplevelsen av samhørighet mellom individ og samfunn 

rammes, og grunnleggende mistillit til samfunn og verden blir resultatet. Det er spesielt 



13 

 

ødeleggende når traumet involverer svik i viktige relasjoner. Traumatiserte personer opplever 

seg fullstendig forlatt, alene og utstøtt av det menneskelige og guddommelige system for 

omsorg og beskyttelse som holder livet oppe (Herman, 1997). Resultatet blir at  

fremmedgjøring preger alle relasjoner fra de mest nære familiebånd til den mest abstrakte 

tilhørighet til samfunn og religion. I følge Herman vil traumatiserte personer fordi tillit er tapt, 

føle at de hører mer til blant de døde enn blant de levende (Herman, 1997). Slik vil 

fremmedgjøring, mistillit og manglende nærhet i relasjoner være naturlige resultater etter 

traumer. Mistillit til menn er spesielt fremtredende etter opplevd voldtekt (Dahl, 1993). 

Resiliens og vekst 

Resiliens er en gruppe fenomener som er karakterisert ved positivt utfall på tross av alvorlige 

trusler mot tilpasning og utvikling (Masten, 2001). Ofte brukes begrepet i forbindelse med 

barns motstandskraft mot å utvikle psykiske vansker og deres evne til å håndtere belastninger 

og kriser på en positiv måte. Ulike aspekter og forståelser av begrepet resiliens er lansert: 

resiliens som bedring, som motstand og som rekonfigurering / restrukturering. Resiliens som 

bedring omhandler responsens elastisitet dvs. at mennesker «bøyes» under vekten av traumet, 

men ikke «brekker». De vender tilbake til opprinnelig fungering. Dette er den vanligste bruk 

av begrepet. Resiliens som motstand handler om at traumet har liten eller kortvarig effekt på 

personens fungering. Resiliens som rekonfigurering / restrukturering handler om at det 

foregår en permanent tilpasning / forandring for å møte den traumatiske situasjonens krav. 

Dette kan påvirke måten personen reagerer på ved fremtidige hendelser. Den siste forståelsen 

av begrepet har likhetstrekk med posttraumatisk vekst (Morland, Butler & Leskin, 2008). 

Tanken om at traumatiske hendelser kan være grubunn for vekst og personlig utvikling kan 

gjenkjennes fra eksistensiell litteratur og er således ikke en ny tanke (Hafstad, 2008). Studiet 

av vekst etter belastninger har i stor grad utviklet seg separat fra studiet om posttraumatisk 

stress (Joseph & Linley, 2008). Studiet av positive forandringer etter opplevde traumer er en 

del av det mer omfattende fagfeltet positive psykologi med grunnleggeren Martin E. P. 

Seligman. Han argumenterer for at psykologien etter 2. verdenskrig i stor grad har vært en 

medisinsk orientert disiplin med et stadig økende antall psykopatologier som inkluderes i de 

diagnostiske manualer (Joseph & Linley, 2008). Dette har vært en naturlig utvikling i 

kjølvannet av alle de personer med psykiske vansker etter opplevde krigstraumer som har 

vært i behov av bistand. I denne konteksten har psykologien som fagfelt i stor grad forbigått 
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faktorer som gir subjektivt opplevd velvære, styrke, engasjement og opplevelse av mening. 

Den positive psykologiens formål er å utvide fokus i klinisk psykologi forbi lidelse og 

lindring til å gi rom for fokusering på de samme personers fortsatt intakte ferdigheter, 

ambisjoner, positive livserfaringer, styrker og hvordan disse kan fungere som en buffer mot 

lidelse (Duckworth, Steen, & Seligman, 2005). 

Klinisk erfaring i traumefeltet har medført økt interesse og systematisk utforskning av 

fenomenet posttraumatisk vekst de siste 10-15 årene. Posttraumatisk vekst (PTV) defineres 

som positivt opplevde personlige endringer knyttet til å ha opplevd en traumatisk hendelse 

(Tedeschi & Calhoun, 1995). Rapporterte endringer reflekterer forandringer på tre 

livsdomener. Det første er opplevelsen av seg selv, for eksempel økt personlig styrke og 

modenhet. Det andre er relasjoner til andre, for eksempel økt nærhet til andre. Det tredje er 

livsfilosofi og åndelighet, for eksempel ny og dypere mening i livet. I tillegg rapporterer 

traumeofre økt empati med andre som lider (Frazier & Berman, 2008). Optimisme, utadvendt 

personlighetsstil, evne til å åpne seg for andre og snakke om personlige temaer er egenskaper 

ved personer som kan øke sannsynligheten for utvikling av vekst etter opplevd traume 

(Tedeschi & Calhoun, 1995). Sosial støtte, kontroll over helningsprosessen og aktive, 

konfronterende og religiøse mestringsstrategier er positivt assosiert med posttraumatisk vekst 

i følge Frazier og Bermans forskning (2008).  

PTV forstås teoretisk med utgangspunkt i at grunnleggende kognitive skjemaer for å forstå 

verden utvikles i tilknytningsrelasjoner tidlig i livet. Traumatiske hendelser utfordrer og ryster 

grunnleggende antakelser om verden som trygg og kontrollerbar. Ved en traumatisk hendelse 

starter en kognitiv bearbeidingsprosess for å forstå og skape mening i det som har skjedd. 

Dette kaller Tedeschi og Calhoun for «konstruktiv grubling» (1995). I begynnelsen er dette 

automatisk og ufrivillig og minner om gjenopplevelser. Dette bidrar til gjenoppbygging av 

personens kognitive skjemaer. Etter hvert setter personen selv i gang denne konstruktive 

grublingen med hensikt å bearbeide traumet. En kognitiv prosess hvor personen klarer å skape 

mening samt reduksjon av emosjonelt stress fører til økt forventning om mestring. Dette vil  

igjen føre til opplevde positive endringer. Det er en forutsetning for vekst at den aktuelle 

hendelsen er alvorlig nok til å ryste personens grunnleggende antakelser om verden. Studier 

har vist at PTV er et krysskulturelt fenomen, at det er en positiv sammenheng mellom vekst 

og psykisk helse og at PTV gjenspeiler reelle observerbare endringer som medfører endret 

atferd hos personen (Hafstad, 2008). 
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3 Metode og epistemologisk utgangspunkt 

En kvalitativ, fortolkende fenomenologisk tilnærming 

Tema for dette prosjektet er hvordan kvinner som har opplevd voldtekt selv opplever at 

overgrepet har innvirket på deres liv. Det er altså kvinnenes fortolkning og forståelse som 

ønskes avdekkes. Fordi kvalitative studier fokuserer på hvordan mennesker forstår, finner 

mening og fortolker det som skjer, har det vært hensiktsmessig å ta i bruk kvalitative metoder 

i innsamling og analyser av datamaterialet. Valget av metode falt på Fortolkende 

fenomenologisk analyse (Interpretative Phenomenological Analysis, forkortet til IPA). Dette 

fordi IPA er en tilnærming til kvalitative undersøkelser med det siktemål å utforske hvordan 

mennesker fortolker og forstår betydningsfulle livserfaringer (Smith, Flowers & Larkin, 

2010). IPA er en forskningstilnærming som har sin opprinnelse innen helsepsykologi og etter 

hvert har blitt en raskt voksende forskningstilnærming innen klinisk psykologi. Metoden er 

utviklet av Jonathan A. Smith.  

IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) er for det første inspirert av fenomenologi 

som er en filosofisk tilnærming til studiet av erfaring. Erfaringen av hvordan det er å være 

menneske har blant fenomenologer vært av spesiell interesse og spesielt de erfaringer i livet 

som er av stor betydning for oss (Smith et al., 2010). Fenomenologiens siktemål er å avdekke 

et fenomens essensielle egenskaper ut fra fenomenets egne betingelser. IPA er 

fenomenologisk i den forstand at hensikten nettopp er å utforske erfaringen med utgangspunkt 

i erfaringen i seg selv. Det andre av IPAs teoretiske grunnlag er hermeneutikk det vil si teori 

om fortolkning. Opprinnelig representerte hermeneutikk et forsøk på å gi et sikrere grunnlag 

for fortolkning av bibelske tekster og etter hvert også historiske dokumenter og litterært 

arbeid. IPA kan sies å være fortolkende ved at fokus er på menneskers refleksjoner, tenkning 

og følelser omkring en erfaring som er av stor betydning for personen (Smith et al., 2010). 

IPAs tredje store påvirkning er fra ideografi som har fokus på det særskilte. Dette er i kontrast 

til mesteparten av psykologien som er nomotetisk og gjør antakelser med grunnlag i gruppe 

eller på populasjonsnivå. IPA har en ideografisk tilnærming ved at fokus er på detaljert 

utforskning og analyse av hvordan et spesifikt fenomen har blitt forstått ut fra et spesifikt 

menneskes perspektiv i en spesifikk kontekst (Smith et al., 2010).  
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Deltakerne  

I dette prosjektet ønskes innsikt i hvordan det er å ha opplevd voldtekt som voksen kvinne og 

hvordan kvinnene forstår at voldtekten har virket inn på deres liv over tid. For å få innsikt i en 

spesifikk erfaring er det hensiktsmessig å ha forholdsvis homogene utvalg (Smith, et al., 

2010). Det var hensiktsmessig med kvinnelige deltakere med en nedre aldersgrense hvor 

forholdsvis stabilt selvbilde og syn på verden generelt kan antas å være utviklet. Kvinner som 

ikke hadde vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten ble foretrukket for at ikke tidligere 

overgrep skulle påvirke deres forståelse av voldtektens innvirkning på deres liv. For å kunne 

bidra med forståelse omkring voldtektens innvirkning på livet over tid, ble kvinner som hadde 

opplevd voldtekt noe tilbake i tid intervjuet. Hovedformålet ved IPA studier er å detaljert 

gjøre rede for individuell erfaring. Det er derfor en fordel med et konsentrert fokus på et lite 

antall tilfeller, for eksempel tre til seks deltakere. For studie på masternivå anbefaler Smith tre 

deltakere (Smith et al., 2010). 

Deltakerne i denne studien besto av tre norske kvinner som ble rekruttert gjennom behandlere 

i et helseforetak. Alle kvinnene hadde opplevd voldtekt etter fylte 17 år, og voldtektene hadde 

funnet sted fire til syv år tilbake i tid. Ingen av kvinnene hadde opplevd seksuelle overgrep i 

oppveksten. Alle kvinnene hadde mottatt behandling i psykisk helsevern, to av kvinnene kom 

raskt i behandling mens den tredje startet behandling fire år etter voldtekten. Én av kvinnene 

var ved intervjutidspunktet diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Alle 

kvinnene beskrev psykiske symptomer som følge av voldtekten. Kvinnene var ulike hva 

gjelder utdanningsnivå, yrke, sivilstatus og familiesituasjon. To av kvinnene var i tyveårene 

mens én var i trettiårene.  

Prosedyre  

Behandlere i helseforetaket rekrutterte deltakere blant sine pasienter. Aktuelle og interesserte 

pasienter ble gitt et informasjonsskriv hvor det ble redegjort for studiens hensikt, temaer i 

intervjuet, intervjuprosedyre, mulige ulemper ved deltakelse, håndtering av informasjonen og 

valgfriheten i å delta. De som ønsket å delta skrev under på samtykke til deltakelse i studien. 

Det ble avtalt tidspunkt for intervju som ble foretatt på en offentlig poliklinikk. Intervjuene 

varte i 45 til 90 minutter og ble tatt opp på to MP3 spillere for å sikre mot eventuell teknisk 

svikt. Intervjuene ble deretter ordrett transkribert.  
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Forut for intervjuene gjennomførte jeg et pilotintervju for å gjøre meg kjent med 

intervjuguiden, intervjusituasjonen og få innspill på mine intervjuferdigheter. I denne 

pilotsituasjonen var deltakeren en som ikke hadde opplevd voldtekt. Pilotintervjuet medførte 

noen små endringer i intervjuguiden før jeg lærte meg intervjuguiden utenat. Før hvert av 

intervjuene gjennomgikk jeg intervjuguiden for å sikre at jeg husket spørsmålene.  

Intervjuene  

Prosjektets formål var å få innblikk i deltakernes forståelse, med grunnlag i deres historier, 

tanker og følelser. Derfor valgte jeg å bruke et semistrukturert dybdeintervju med åpne 

spørsmål som ga deltakerne mulighet til å fortelle fritt med egne ord. Kvale sier om det 

kvalitative intervjuet at det er spesielt egnet når man ønsker å undersøke hvordan mennesker 

forstår sin egen verden (Kvale, 2008). Ved en slik intervjuform gis også forskeren fleksibilitet 

i å utforske temaer som fremkommer underveis i intervjuene. Intervjusituasjonen kan i seg 

selv forstås som en interaktiv prosess hvor forsker og deltaker påvirker hverandre gjensidig 

og hvor kunnskap aktivt skapes fremfor å passivt innsamles. Intervjuguiden ble utarbeidet 

med inspirasjon fra IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Den besto av 6 

hovedspørsmål, og til hvert av disse utarbeidet jeg formuleringer som kunne brukes til å 

utdype spørsmålene. Intervjuguiden var å betrakte som veiledende og ikke absolutt. 

Intervjuspørsmålene var formulert slik at når de ble besvart ville disse svarene gi mulighet til 

å besvare forskningsspørsmålene (se side 6). Intervjuene begynte med et bredt spørsmål om 

voldtekten. Dette hadde et deskriptivt og narrativt preg. Deretter snevret intervjuet seg inn 

mot økt spesifisitet omkring voldtektens konsekvenser med mer evaluerende og analyserende 

spørsmål. Mot slutten av intervjuet ble det «åpnet» opp mot det informantene har opplevd 

som nyttig og mot livet i dag.  

Samtalen startet med en introduksjon for å minne deltakerne om studiens formål og rammen 

for intervjuet . Deretter startet selve intervjuet, med disse hovedspørsmålene: 

1. Kunne du tenke deg å fortelle meg litt overskriftsmessig omkring voldtekten og det som 

skjedde etterpå? For å bistå fortellingen var det utdypende spørsmål som «hvordan reagerte 

du etterpå?» og «fikk du hjelp av noen?» Dette for at deltakeren skulle komme i gang med å 

fortelle og for at jeg skulle begynne å danne meg en oversikt over deltakerens opplevelser. 

Deretter fulgte mer konkrete spørsmål rettet mot å få innblikk i deltakernes opplevelser av seg 

selv og verden:  
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2. Hvordan opplever du at livet ditt har vært etter voldtekten? Det ble brukt utdypninger som 

«har du opplevd endringer i nære og intime relasjoner, forholdet til venner, familie, yrkesliv 

osv?»   

3. Mange som har vært utsatt for voldtekt opplever forandringer i synet på seg selv, hvordan 

har dette vært for deg? Her ble det brukt utdypninger som: «har dine tanker, følelser eller 

handlinger vært forandret etter voldtekten, i tilfelle på hvilken måte?» og «hva tror du andre 

synes om deg?». Deretter fulgte ett spørsmål rettet mot å få innblikk i de tidsmessige 

aspektene ved voldtektenes konsekvenser:  

4. Hvordan tenker du omkring fremtiden? Det ble brukt utdypninger som: «hva slags 

hendelser forventer du?», og «hvordan tror du nære relasjoner blir, kontakt med venner, 

yrkesliv, fritid?». De to neste spørsmålene i intervjuguiden hadde til hensikt å få tak i 

mestring og gi en vinkling mot slutten av intervjuet med en positiv valør hvor håp om 

utvikling og bedring ble understreket. I tillegg var det ønskelig å understreke at informantenes 

deltakelse kan bidra til å hjelpe andre som har opplevd voldtekt.  

5. Kan du fortelle om det er noe du opplever har vært til nytte for deg eller som har hjulpet i 

tiden etter voldtekten? Utdypninger var om: «er det noe du selv har gjort som har hjulpet?» og 

«på hvilken måte har dette hjulpet deg?». Neste spørsmål lød:  

6. Er det noe du ønsker å formidle til andre som har opplevd voldtekt? Her ble det brukt 

utdypninger som: «er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg?», og «hva anbefaler 

du å gjøre hvis man opplever voldtekt?».  

Avslutningsvis spurte jeg om informantene syntes det var  noe som ikke hadde kommet med i 

dette intervjuet og som de syntes skulle vært med, for å gi mulighet til innspill som ikke 

tidligere hadde fremkommet. Jeg avrundet med å spørre om hvordan det har vært å snakke om 

dette her i dag. Formålet med dette var å ramme inn intervjusituasjonen og skape en overgang 

til hvordan deltakeren kunne ivareta behov de måtte oppleve å ha i etterkant av intervjuet. 

Etiske betraktninger  

Da det for mange er et vanskelig tema å snakke om det å ha opplevd voldtekt var det 

sannsynlig at gjennomføring av intervjuet ville medføre midlertidig økt ubehag for deltakerne. 

For å forberede informantene på eventuelle reaksjoner slik at de kunne håndtere det på best 
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mulig måte fikk de informasjon om mulige reaksjoner. Det ble informert om det normale i at 

hendelsen aktiveres av å snakke om den og at symptomer naturlig øker i tråd med økende 

grad av aktivering. Dette er ikke ensbetydende med generelt økt symptomtrykk og dårligere 

fungering, men kan forstås som eksponering som midlertidig fremkaller økt ubehag. 

Deltakerne mottar behandling i spesialisthelsetjenesten slik at eventuelle reaksjoner som varte 

utover intervjutidspunktet ble ivaretatt i den ordinære behandlingskontakten. 

Intervjuet kan altså innebære en ekstra påkjenning for deltakerne. Men en intervjuerfaring kan  

i seg selv også gi ny innsikt og bevissthet. Et vellykket forskningsintervju kan i følge Kvale 

være en verdifull og berikende opplevelse for intervjupersonen (Kvale, 2008). I tråd med 

dette rapporterte deltakerne blandede følelser tilknyttet intervjusituasjonen. På den ene siden 

rapporterte de angst, motløshet og slitenhet, men også at det å få dele det vonde med noen 

reduserer belastningen. I tillegg var deler av intervjuet fokusert mot hva som eventuelt har 

hjulpet den enkelte i en vanskelig fase av livet, og om de hadde noen råd å gi til andre som 

har opplevd voldtekt. Slikt fokus kan forsterke håp om utvikling og bedring og i tillegg 

understreke og forsterke opplevelse av mestring. Deltakelsen i et slikt prosjekt kan medføre 

opplevelse av at de kan bidra med noe som har betydning for andre mennesker.  

Forut for gjennomføringen av intervjuene ble rammene for prosjektet tydelig understreket 

overfor deltakerne. Det ble gjort oppmerksom på at dette ikke var en behandlingskontakt, men 

en avgrenset kontakt i sammenheng med gjennomføringen av et prosjekt hvor hun som 

deltaker har verdifull informasjon og erfaring å bidra med. Deltakerne ble muntlig og skriftlig 

informert om prosjektets overordnede mål, hovedtrekk i prosjektplanen og mulige fordeler og 

ulemper ved deltakelse. De mottok informasjon om valgfriheten i å delta, retten til å trekke 

seg på et hvert tidspunkt, og de ble ikke utsatt for press. Samtykke til deltakelse i prosjektet 

ble innhentet skriftlig. Personvernet er blitt ivaretatt gjennom anonymisering av 

datamaterialet og forsvarlig oppbevaring av prosjektets data i tråd med 

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og Helsedirektoratets veileder «Personvern og 

informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». 

Makulering av data etter prosjektets slutt er planlagt. Studien ble godkjent av Regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
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Analyse  

I analysene var jeg inspirert av IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Jeg 

tilnærmet meg materielt med den hensikt å forsøke å forstå deltakernes verden og beskrive 

hvordan den er. Det kan sies at IPA omfatter en «dobbel hermeneutikk» ved at forskeren 

forsøker å forstå deltakernes forsøk på å forstå deres personlige verden (Smith et al., 2010). 

Ved transkribering ble deltakerne tildelt fiktive navn: Aina, Britt og Cecilie. All annen 

identifiserbar informasjon ble fjernet eller anonymisert. Da jeg selv foretok transkripsjonene 

av intervjuene ble jeg godt kjent med deltakernes fortellinger. For å oppnå ytterligere 

kjennskap og nærhet til materialet leste jeg gjennom de transkriberte intervjuene gjentatte 

ganger både parallelt med å lytte til opptakene og uten lydopptak. Gjennom dette dannet jeg 

meg både et helhetsinntrykk av materialet, og merket meg detaljer. Jeg noterte egne 

kommentarer i margen under lesingen. Disse kommentarene ble omformet til temaer eller 

korte fraser som så ble samlet i klynger.  

Neste skritt i analysen var å utarbeide analytiske spørsmål til materialet. Disse var basert på 

de opprinnelige forskningsspørsmålene samt trekk jeg hadde merket meg under første del av 

arbeidet med det empiriske materialet: 

- Hvordan snakker Aina / Britt / Cecilie om seg selv før voldtekten, etter voldtekten, 

hvem  hun er nå, og hvordan snakker hun om fremtiden?  

- Hvilken plass tillegger Aina / Britt / Cecilie seg selv for det som skjedde? Hvordan 

forstår  hun voldtektshendelsene? Hva er det som kjennetegner hennes 

meningsdannelse?  

- Hva trekker Aina / Britt / Cecilie frem av hendelser som har forverret situasjonen og 

hva som har hjulpet i tiden etter voldtekten? 

Jeg lette etter svarene på disse analysespørsmålene i deltakerens fortellinger og nedtegnet det i 

ett dokument per deltaker. Dette tydeliggjorde hva som karakteriserte den enkelte, på en måte 

som gjorde at ulikhetene i fortellingene ble slående. Det ble så søkt etter mønstre og 

systematisert på tvers av intervjuene. Jeg skrev ned i et felles dokument deltakernes uttalelser 

omkring de ulike temaer. Det handlet om å få historiene til å komme sammen i deler hvor det 

var plass til det som var felles og det som varierte mellom historiene når det gjaldt disse 

temaene.  
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Med utgangspunkt i dette ble det arbeidet med å finne en meningsfull struktur på disse 

temaene. Det ble så startet opp med å skrive ut selve presentasjonen av studiens resultater. 

Under selve skriveprosessen fremkom nye momenter, og forståelsen av materialet var i stadig 

utvikling. Det kan sies at analysene fortsatte inn i skriveprosessen (Smith et al., 2010).  De 

ulike teamene og deltakernes beskrivelser ble knyttet til teori og annen forskning der hvor 

dette var relevant.  

Metodekritikk  

Studien har bidratt med opplevelsesnære fenomenologiske historier fra tre kvinner som har 

gjennomlevd alvorlige og belastende hendelser og har kunnet fortelle meg detaljert om sine 

erfaringer med hvordan dette har innvirket på deres liv. Dette er erfaringer som kan bidra med 

innsikt og forståelse for mange. 

Imidlertid er forskeren alltid med som subjekt i en slik intervjusituasjon. Hvordan dette har 

vært med å påvirke dataene som har fremkommet i intervjuet, vil være vanskelig å vurdere. 

Under intervjuene kjente jeg på en utfordring i å ikke skulle avhjelpe når jeg så at 

informantene underveis i intervjuet var følelsesmessig aktiverte. Dersom dette har vært synlig 

for deltakerne kan det ha medført at de har lagt bånd på seg for å spare forskeren for den 

belastning det er å høre om vonde hendelser og være vitne til emosjonelle reaksjoner hos den 

andre. Slik kan deltakeren komme til å fortelle det hun tror intervjuer bevisst eller ubevisst 

ønsker å høre.  

I tillegg vil hvordan intervjuene opplevdes for informantene også uavhengig av forskeren 

kunne påvirke forskningen. Dersom intervjuet med de ulike spørsmål har vekket belastende 

minner kan deltakerne ha lagt bånd på seg slik at de har utelatt deler av konkret 

handlingsforløp eller emosjonelle erfaringer. Dette som et forsøk på å ha kontroll på og 

dempe den emosjonelle aktivering og belastning under intervjuet. Dette i seg selv kan være en 

nyttig observasjon om hvilken innvirkning en voldtekt har på menneskers liv.  

Deltakerne i denne studien er pasienter under behandling i et helseforetak. Det er personer 

som har gått til sin fastlege, bedt om henvisning og av spesialisthelsetjenesten blitt vurdert å 

ha rett til prioritert helsehjelp. Det vil si at deltakerne har en form for kraft eller ressurs som 

har medført at de har klart å gjennomføre det som skal til for å inneha en pasientrolle i 

spesialisthelsetjenesten. Samtidig kan det også sies at de i tillegg må ha vansker og plager av 
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slik styrke og karakter at de blir vurdert til å ha rett til slik helsehjelp. Mange kvinner som har 

opplevd voldtekt vil aldri komme til å snakke med noen om sine voldtektserfaringer, i hvert 

fall ikke fastlegen. Mange vil heller ikke bli vurdert til å være i behov av helsehjelp hverken i 

spesialisthelsetjenesten eller andre steder. Denne studiens siktemål er tre kvinners 

fenomenologiske forståelse av hvordan det å ha opplevd voldtekt har innvirket på livet. Det er 

derfor ikke et siktemål å uttale seg på vegne av alle kvinner som har opplevd voldtekt.  
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4 Presentasjon av resultater 

Med utgangspunkt i temaer som er fremkommet i intervjuene og deres sammenheng med 

hverandre skal jeg i det følgende presentere studiens resultater. Funnene vil underveis bli 

diskutert i lys av relevant teori og tidligere forskning. Jeg har valgt å presentere resultatene i 

form av følgende temaer:   

- Tre forskjellige voldtektsberetninger 

- Hvilken forståelse kvinnene har av voldtektshendelsene 

- Skade på «kropp og sjel» 

- Som om alt skjer igjen, akkurat nå - fysiologiske senvirkninger 

- Problemer med forholdet til andre mennesker 

- Vanskelig å «være i verden» 

- Kan det komme noe godt ut av noe vondt?  

- Hva kan være til hjelp eller forverre situasjonen etter å ha opplevd voldtekt? 

Tre forskjellige voldtektsberetninger 

Det første og til dels overraskende resultatet var at kvinnene i studien bar med seg svært ulike 

beretninger. De var både tidsmessig på forskjellige steder i livet og var i sammenhenger hvor 

deres liv var svært ulike. I tillegg til dette var deres beretninger om selve voldtektene av svært 

ulik karakter. Viktigheten av å huske å behandle fortellingene som tre ulike og unike historier 

ble tydelig under arbeidet med intervjuene. Dette er noe jeg også ønsker å understreke for 

leserne. Det ville være å gjøre overtramp mot den enkeltes opplevelser å ikke ha det unike ved 

beretningene klart i minne. 

På «nachspiel» 

Den første voldtektsberetningen handler om en kvinne «midt i livet.» Hun var mor, ektefelle, 

arbeidstaker og beskriver seg selv som en sosial og utadvendt person. Hun var sammen med 

en bekjent på seminar. Det er festmiddag på kvelden med sosialt samvær etterpå. Her blir 

Britt kjent med flere nye mennesker og treffer også noen tidligere bekjente. Når kvelden er 

over, får hun vite at det skal være nachspiel på rommet til en bekjent, og hun blir med. Han 

forteller at de andre kommer, de skal bare ta en røyk først. De sitter og diskuterer fag, er 

engasjerte, men de andre dukker ikke opp. Når Britt sier hun vil gå, holder han henne igjen. 
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Han ser ikke ut til å bry seg selv om at hun prøver å dytte ham unna og sier at hun vil gå. En 

gang kommer hun seg løs og i retning døren, men han får tak i henne. Han holder henne fast, 

han er større og sterkere, til slutt gir hun opp. Hun ligger og gråter, holder seg for ansiktet 

mens han voldtar henne. Hun klarer etterpå å få tak i hjelp, hun kommer på voldtektsmottak, 

og politiet varsles. Overgriper blir idømt straff og må sone. Britt starter i terapi raskt etter 

voldtekten. 

Overnatting hos fremmede  

Aina er en ung kvinne som gjennom livet har følt seg utenfor det sosiale fellesskap grunnet 

overvekt og mobbing som barn. Hun slet med å fullføre videregående på grunn av mobbing. 

Det hun ønsket seg mest var en kjæreste slik de andre jentene hadde. Hun er på konsert med 

venner i en annen by og skal få overnatte hos noen som en av vennene kjenner. Hun er litt 

usikker på hvor de er. Det er 7-10 gutter av utenlandsk opprinnelse der, foruten henne og 

venninnen. Venninnen er sammen med kjæresten, Aina vet ikke hvor de blir av. Aina får 

oppmerksomhet, blir tilbudt drikkevarer og synes hun har det fint frem til hun blir dopet ned 

med noe i drinkene. Hun blir lagt i en seng og døren blir låst. Aina klarer ikke gjøre motstand 

og blir voldtatt av tre unge menn. Hun forteller ikke om voldtektene til noen. Et år senere er 

hun på fest hos en bekjent av venninnen og skal overnatte til neste dag, han er fra «utlandet.» 

Der er det en gutt som «prøver seg» på henne, men hun sier hun ikke er interessert. Hun tror 

de har en overenstemmelse om at det er greit og at de kan sove på hver sin sovesofa. Når Aina 

er i ferd med å sovne, hopper han opp i sengen hennes. Hun ber ham gå bort, gjør motstand, 

dytter, slår, det hjelper ikke, han er mye sterkere. Hun gir opp til slutt, ligger med ryggen til 

ham og gråter, tenker på gutten hun er forelsket i. Hun holder også denne voldtekten skjult. 

Forteller ingen om hendelsene før 3,5 år etter siste voldtekt, da starter hun i terapi. 

I parforhold 

Den siste fortellingen er om en annen ung kvinne. Hun holder på med utdannelse og har en 

kjæreste hun blir samboer med. Etter kort tid begynner han å bli voldelig, og han utsetter 

henne også for voldtekt. Etter to-tre måneders tid får hun hjelp av en av hans kamerater slik at 

hun kommer ut av forholdet. Hun anmelder sin tidligere samboer til politiet, men det blir ikke 

tatt ut siktelse. Selv om hun sier at hun ikke vil og at hun ikke føler seg klar, blir hun kjæreste 

med ham som hjalp henne, uten å helt skjønne hvordan det blir slik. De blir samboere, og i 
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begynnelsen har hun det godt. Etter hvert utsettes hun for vold og voldtekt også i dette 

samboerforholdet. Hun er kjæreste med ham i ca. 1,5 år før hun får hjelp av sin mor til å 

komme seg ut av forholdet. Hun tilbringer da tid på krisesenter hvor hun deltar på Dixi 

samtalegrupper. Hun starter etterpå opp med behandling, først gruppeterapi, så poliklinisk 

behandling og etter hvert innleggelse døgnavdeling.  

Vi ser at kvinnenes fortellinger er preget av voldtektenes svært ulike kontekst. Denne 

ulikheten kan medvirke til forskjellighet i kvinnenes forståelse av det å ha vært utsatt for 

voldtekt og i hvordan de forstår og danner mening omkring voldtektene. 

Hvilken forståelse kvinnene har av voldtektshendelsene 

Hvordan en situasjon virker inn på personen avhenger av samspillet mellom belastningene og 

personenes indre logikk (Axelsen, 2009). Det vil si at selve voldtektens kontekst ikke 

nødvendigvis vil medføre de virkninger i kvinnenes liv som man intuitivt kunne forvente. 

Kvinnenes ulike indre logikk har betydning for hvordan voldtektene vil innvirke på deres liv. 

Den mening og fortolkning de tillegger sin situasjon og hvordan selvoppfatningen er 

involvert, er viktig for måten en kommer seg igjennom en situasjon på (Axelsen, 2009). 

Kvinnene er tydelige på at voldtekt alltid er overgripers ansvar, og at det for voldtektsofrene 

ikke er grunn til å føle skyld eller skam. «Det er aldri de som er voldtatt sin feil», sier Cecilie. 

Aina forteller at hun etter voldtektene begynte å tro at hun var skyld i det selv, men at jo mer 

hun tenkte på det jo mer har hun skjønt at det ikke stemmer. Allikevel er det viktig for henne 

at ikke mennesker rundt henne vet om voldtektene. Britt strever med hvordan hun skulle 

ønske at hun og andre forholdt seg til voldtekt og hvordan det faktisk er.  

Det er ingen som tenker at hvis du er blitt frastjålet veska på gata så er det fordi det er 

din egen skyld. Det er noen som har stjålet den. Men hvis noen har voldtatt deg, så er 

det alltid: ja, hvordan skal vi fordele ansvaret her? Hvordan skal skyldfordelingen 

være? Jeg skulle ønske vi kunne gå med oppreist hode og rett i ryggen og overhodet 

ikke ofre en tanke på skyld og skam. Skulle ønske vi sammen kunne hjulpet hverandre å 

legge ansvaret der det hører hjemme.  

Hun får det ikke helt til, «å legge ansvaret der det hører hjemme.» Britt opplevde å bli lurt. 

Hun trodde hun skulle på nachspiel med mange andre og ble med overgriper frivillig. Hun 

syntes han var en trivelig mann. Opplevelsen hun sitter igjen med i ettertid er at hun har vært 
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dum, lettlurt, naiv, at det er flaut å være så naiv. I tillegg var hun redd ektefelle også skulle 

synes hun hadde vært dum og naiv. Hun klandrer seg selv for å ha stolt på overgriper. Hun tar 

en del av ansvaret på seg selv for det som skjedde. Å påta seg ansvaret for å ha havnet i en 

situasjon hvor voldtekt kunne finne sted er en vanlig reaksjon hos voldtektsofre (Herman, 

1997). I sitt møte med politi og rettsapparatet for øvrig har hennes «dumhet og naivitet» blitt 

stilt til skue for alle. Det kan antas at mange har vært enig med henne i at det hun gjorde var 

dumt, og at hun i løpet av denne prosessen også har fått slike tilbakemeldinger. 

Aina er sammen med venner og overnatter hos ukjente. Hun dopes og utsettes for voldtekt av 

flere menn. Ett år etter utsettes hun for nytt overgrep i en overnattingssituasjon. Hun er redd 

for at andre vil tenke at det er hennes egen feil, ikke vil tro at det var voldtekt, men at hun er 

«hore.» Andres tolkning av situasjonen har betydning, og Aina forventer ikke aksept og støtte, 

hun har lite erfaring med dette fra tidligere. Sett i sammenheng med hennes fortid hvor hun 

har blitt mobbet, følt seg annerledes og utenfor fellesskapet gir dette mening. 

Virkelighetsoppfatningen dannes med grunnlag i de erfaringer personen har (Axelsen, 2009). 

Vi kan anta at hun er vant til å høre mye negativt og devaluerende om seg selv.  

Cecilie var samboer med en som voldtok henne. En kamerat hjelper henne ut av 

samboerforholdet, de blir kjærester, og også i dette forholdet opplever hun voldtekt. Hun gir 

uttrykk for å klandre omgivelsene, blant annet for å ikke ha hjulpet henne før det gikk så lang 

tid. Hun har levd i relasjoner hvor maktfordelingen har vært svært ujevn, hvor den andre har 

hatt definisjonsmakten. Hun beskriver hvordan samboer nektet henne å snakke offentlig for at 

hun ikke skulle skjemme ham ut. «Jeg måtte bare være stille, for han ville ikke drite seg ut 

foran kompisene sine.» Cecilie var på flere områder og over tid havnet i en avmaktssituasjon, 

endringen kom gradvis. Hun defineres, styres og forstås ut fra andres perspektiv og ikke 

innenfra. Det er blitt vanskelig for henne å skille fra hverandre seg selv og den andre. I hennes 

klandring av omgivelsene kan det antas at selvklandringen er skjult. Som et forsøk på å slippe 

unna sin egen opplevelse av skyld, som er så vond, skyves den over på andre:  

Jeg sa jo at jeg ikke ville, (bli kjærester). Jeg fikk ikke mye hjelp, vennene mine trakk 

seg, er sint på dem for at de ikke støttet meg. Jeg hadde ingen rundt meg, ikke 

foreldrene mine heller, jeg har mye sinne overfor dem nå. Jeg fikk ikke den hjelpen jeg 

trengte, behandlerne bare sluttet.  



27 

 

Redsel for å ta inn over seg eget ansvar medfører at det legges ut på omgivelsene (Axelsen, 

2009). Prisen en betaler er at man ikke kan stole på noen. Vi ser senere hvordan Cecilie 

beskriver manglende følelser og nærhet til nære personer.   

Vi ser at kvinnene til dels er forskjellige i hvordan de forstår og danner mening omkring sine 

voldtektsopplevelser blant annet når det gjelder temaet skyld. Ut fra dette skulle vi også 

forvente at innvirkningen på livet skulle være ulik. På tross av forskjeller i selve 

voldtektshendelsene og i kvinnenes forståelse, har senvirkningene mye fellestrekk, og de er 

omfattende.  

Skade på «kropp og sjel»  

Kvinnene beskriver seg selv i negativt ladede ordelag. Britts utsagn om seg selv er 

illustrerende for selvopplevelsen: «Hvor dum går det an å bli? Hvor idiot går det an å bli? 

Kjerring, jeg burde ha visst bedre. Det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv.» Hun 

klandrer seg selv for å ha havnet i situasjonen hvor hun ble voldtatt. Hun ser på seg selv som 

dum og naiv. Hun forteller om hvordan hun før voldtekten var mer fornøyd med seg selv og 

syntes hun generelt var en bedre mor, venninne og gjorde en bedre jobb. Hun var fornøyd 

med hva hun hadde oppnådd i livet, og noe kunne hun være til dels stolt av. I dag, fem år etter 

voldtekten, sier hun: «Jeg synes ikke jeg har fått til livet, jeg er ikke fornøyd med meg selv.» 

Det er som om hele Britts tidligere liv er farget av og ses i lys av voldtekten, den legger et slør 

over alt som tidligere har vært. I følge Herman vil den som er traumatisert miste troen på seg 

selv, og identiteten personen har formet forut for traumet blir rammet (Herman, 1997). Det 

kan forstås som et «fall» i selvbildet Britt hadde forut for traumet. Det blir som Britt 

uttrykker: «Det er før og etter voldtekten, det er et skille i livet, ingenting er det samme 

lenger.» Når selvbildet endres, vil alt oppleves annerledes. Aina beskriver seg selv slik:  

Tror ikke andre synes så mye positivt om meg. Tror de ser på meg som en ting de kan 

utnytte, jeg sliter med å si nei til mennesker. Tror andre ser på meg som et ludder, 

oppmerksomhetssyk, et problem. Jeg får kun de guttene som er ute etter den ene 

tingen. 

Hele selvforståelsen preges av voldtektene og håndteringen i ettertid. Hun klandrer seg selv 

for å ikke ha vært åpen om voldtektene. Hvis hun hadde vært åpen tror hun ikke at hun hadde 

fått en slik uheldig atferd overfor menn, stadig på let etter omsorg, uten å finne det. Hun er 
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misfornøyd med egen mestring av situasjonen. Herman mener at traumatiske hendelser per 

definisjon er større enn og overvelder individets evne til mestring (Herman, 1997). Det er 

derfor det oppleves som en traumatisk hendelse for individet. Det kan se ut til at det skjer en 

generalisering av den forståelse kvinnene har av egen håndtering og mestring. Det blir en 

generell beskrivelse av de som menneske, en identitet preget av hjelpeløshet, lav tro på seg 

selv og egen kompetanse. Til forskjell fra Britt var Aina så ung, kun 17 år, når første voldtekt 

fant sted. Det kan sies at selvbildet ikke var like ferdig utviklet før voldtekten. Hun var 

fortsatt «på jakt» etter hvem hun var, og et konkret skille eller vendepunkt vil derfor ikke 

oppleves like tydelig for henne.  

Det er vanlig å tenke at alle traumer har øyeblikk som er skjellsettende, som er av særskilt 

betydning. Dette kan være det øyeblikk det går opp for personen hva som er i ferd med å skje. 

Det kan være øyeblikk som er spesielt truende for selvbildet eller som utgjør en trussel mot 

livet. Britt hvisker når hun forteller at overgriper holdt henne fast mens han stakk hånden ned 

i buksa hennes, puttet fingre inn i skjeden og sa hun var deilig. « Da raknet hele verden, som 

om jeg døde, da var bare alt over», sier hun. Opplevelse av grenseoverskridelse er 

overveldende. Hennes beskrivelse av hvordan alt i dette øyeblikket var over, som om hun 

døde, kan være uttrykk for hvordan det oppleves når selvet «drepes». Alle traumer innebærer 

at i selve traumeøyeblikket betyr individets mening ingenting (Herman, 1997). Britt sier også 

at når hun gjorde motstand var det «som om han ikke brydde seg, det kom ingen respons, 

ingen reaksjon». Opplevelse av å være en person i møte med en annen blir borte, og selvet 

knuses. Herman skriver at selve voldtektens hensikt er å demonstrere forakt for offerets 

autonomi og verdighet (Herman, 1997). At et menneske med bruk av makt og tvang invaderer 

andre mennesker seksuelt, krenker på en slik måte at det i faglitteratur beskrives som den 

mest effektive måten å bryte ned et menneske på. I følge Benum vil krenking av seksualiteten 

ramme selvet på en både følelsesmessig og kroppslig direkte måte (Benum, 2011).  

Rammet kroppslig selvbilde 

Voldtektenes skade på selvet kommer til uttrykk på ulike vis. Forholdet til egen kropp er for 

kvinnene rammet. Slik snakker Britt om forholdet til egen kropp i dag, fem år etter 

voldtekten: «Jeg synes jeg er så ekkel. Inne i mellom synes jeg at jeg er veldig stygg. Da 

klarer jeg ikke å se meg selv i speilet, bare sminker meg fort, ser bort og unngår speil.» Det er 

vanskelig å forholde seg til kroppen. «Jeg er ikke glad i kroppen min», sier Aina. Når Britt har 
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pyntet seg og skal møte venner ser hun seg i speilet og tenker: «Herlighet, du ser flate ikke 

ut». De har opplevd at kroppen er blitt behandlet uten respekt, som om den ikke har verdi. Det 

har skjedd en overskridelse av individets kroppslige grenser som har medført reduksjon i dens 

verdighet. Kvinnenes holdning og respekt overfor seg selv, inklusive sin egen kropp, er blitt 

påvirket. Logikken bak kan være at «hvis noen behandler meg slik, så kan jeg ikke være noe 

verdt». Det handler om å «bli til i møte med den andre». Hvordan andre mennesker forholder 

seg til kvinnene forteller de hvem de er. På samme vis fant Dahl i sin studie av voldtatte 

kvinner at 90 % opplevde seg dehumanisert, behandlet som verdiløs, som et objekt fremfor 

som et menneske (Dahl, 1993). 

Aina og Cecilie forteller om økende vansker med overvekt etter voldtekten og hvordan dette 

innvirker på selvfølelsen. For Cecilies del har vektøkning hatt sammenheng med oppstart av 

antidepressiv medikasjon etter voldtekten. Etter seponering av medisinene klarer hun allikevel 

ikke å oppnå samme vekt som før voldtekten. Hun sier det slik: «Jeg ligner ikke på meg selv 

sånn som før, har aldri veid så mye som jeg gjør nå.» Å ikke være seg selv slik hun var før, 

kan sies å skape avstand til sine opplevelser. Hun er ikke den hun var, det er ikke den hun er i 

dag som opplevde å bli voldtatt. Slik kan vektøkningens funksjon være å skape avstand til det 

vonde. Aina hadde hatt problemer med overvekt også før voldtekten. Imidlertid hadde hun 

opplevd stor vektreduksjon kort tid forut for voldtekten og var svært fornøyd med det. Etter 

voldtekten la hun på seg igjen. Hun uttrykker det slik: «Det gikk tilbake til der jeg var før, og 

enda verre.» I det å være overvektig kan det ligge en beskyttelse overfor verden generelt og 

spesielt overfor menn. Det kan handle om å «kle på seg» lag av beskyttelse. Vi kan trekke 

paralleller til hvordan Britt beskriver at hun etter voldtekten begynte å bruke «vide klær, 

joggesko og byttet ut g-strenger med dameboksere». Det er trygghet i å være «pakket inn» og 

skjult. 

Skam og skyld 

Kvinnene er i intervjuene tydelige på at voldtekt ikke er noe man skal skamme seg over å ha 

opplevd, men opplevelsen av skam kommer allikevel tydelig frem. At selvfølelsen er angrepet 

av opplevelse av ydmykelse, skam og hjelpeløshet, er vanlig etter voldtekt. Skam er i følge 

Talbot, den mest sentrale følelsen hos seksuelt misbrukte kvinner (Talbot, 1996). Britt knytter 

skammen til at hun havnet i voldtektssituasjonen og sier:  

 



30 

 

Jeg skammer meg over meg selv, over hvor idiotisk jeg har vært. Jeg har et trasig syn 

på meg selv, jeg vil ikke at folk skal vite. Inne i mellom tenker jeg at verden hadde vært 

et bedre sted uten meg. 

Skam er en global negativ selvevaluering. Det er når det er uutholdelig å tenke på hva andre 

tenker om en, en frykt for andres fordømmelse (Stålsett Follesø, 2011). Aina setter skammen i 

forbindelse med at hun har holdt voldtektene skjult og de konsekvenser det har fått i hennes 

liv: «Jeg var redd, jeg var ung, jeg var dum. Jeg føler skam nå.» Benum ser på skam som et 

sosialt fenomen, som et budskap om ikke-verdi i fellesskapet, budskap om at du gjorde noe 

galt (Benum, 2011). Det er offeret som må bære skammen selv om hun vet at hun ikke gjorde 

noe feil. Ut fra det perspektiv vil kvinnenes møte med andre mennesker etter opplevd 

voldtekt, ha stor betydning for grad av opplevelse av skam. Britt og Cecilie beskriver sitt 

møte med politi etter voldtekten som «en forferdelig opplevelse». De satt igjen med 

opplevelse av å ikke bli trodd på, og at voldtekten var deres egen skyld. Cecilie beskriver det 

slik:  

Jeg følte ikke at jeg ble trodd på. Det føltes som hun satt og lo av meg inne i seg, at 

hun gjorde narr av meg, nesten sa at det var min feil. Hun tok det ikke seriøst, hun var 

så kald. 

Etter sitt møte med «en forferdelig politidame» hvor hun følte at alt var hennes skyld, har 

Britt vært videre i rettsapparatet. Hun har gjennomgått rettssaker, måttet forklare seg for 

dommere og jury, blitt kryssforhørt av forsvarsadvokater. Alt med den hensikt å vurdere om 

en voldtekt har funnet sted. Hun må leve med at hennes egen naivitet og «dumhet» blir kjent, 

og at mange har sine meninger. Noen vil være enig med henne i at det var naivt, det var galt å 

bli med overgriper. Hun kan slik oppleve at skammen har sin «rettmessige plass» i hennes liv, 

at hun burde føle skam. Det som kan lette skamfølelsen er ifølge Benum aksept og kontakt 

med andre mennesker (Benum, 2011). Selve rettsakens vesen er å vurdere, ikke å akseptere. 

Britt beskriver det slik: «De konfronterer og stiller tvil ved alt du sier hele tiden.» Dette er i 

seg selv problematisk hvis det en voldtektsutsatt er i behov av nettopp er aksept. Videre 

forteller Britt at «forsvarer prøver å fremstille det som at det var noe du ville selv». Dahl fant 

i sin studie at i de tilfeller hvor offeret ble bebreidet og pålagt skyld av omgivelsene var dette 

predikerende for forekomst av psykiske plager over tid (Dahl,1993). Å bli anklaget for å selv 

å ha villet øker skammen. Ikke bare har hun opplevd en så stor belastning, men andre hevder 

at hun selv ønsket det.  
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Cecilies sak stoppet hos politiet, det ble aldri tatt ut tiltale grunnet «bevisets stilling». Hennes 

opplevelse var å ikke bli trodd, at det var hennes egen feil. Møtet med politiet opplevdes ikke 

som aksept, men som å bli gjort narr av og ikke tatt seriøst. Mange ofre etter voldtekt 

opplever å møte et rettssystem som er likegyldig og uinteressert (Herman, 1997). 

Konsekvensene er at skammen øker, men Cecilie setter ikke klare ord på det. Hun beskriver 

imidlertid hvordan hun i dag er mer tilbaketrukket og sjenert overfor andre. Hun forteller om 

avstand i relasjonen til samboer og i andre nære relasjoner. Skam kan føre til tilbaketrekning 

fra viktige relasjoner (Stålsett Follesø, 2011). Hun har opplevd voldtekt i nære relasjoner over 

tid, og det er naturlig å bære på frykt for ny traumatisering i nære relasjoner. I tillegg strever 

hun med «dårlig samvittighet» over å ha tatt abort etter å ha blitt gravid med overgriper. Dette 

plager henne mer og mer. Muligens er også dette uttrykk for skam, skam over å ha gjort noe 

hun ikke burde, noe andre ville fordømme. Det er noe hun selv i ettertid har dårlig 

samvittighet over å ha gjort, og hun kan tenke at andre synes det var galt. 

Aina forstår sin skam i sammenheng med at hun holdt voldtekten skjult i mange år. «Vær 

åpen om det. Ikke føl skam, selv om jeg gjør det nå. Siden jeg ikke har vært åpen om det, så 

har jeg skammet meg», sier hun. Dersom skam er et sosialt fenomen, kreves det også en sosial 

løsning. Aina har ikke hatt tilgang til dette ved sin hemmeligholdelse av voldtekten frem til 

nylig. Kontakt, aksept og å bli inkludert i den sosiale sammenhengen er det som letter 

skammen (Benum, 2011). Muligens er det dette Aina setter ord på når hun etter å ha 

gjennomført intervjuet sier at «det er deilig å få lov å snakke om det uten å føle seg som en 

hore, uten å føle seg som en dritt. Å slippe å bære på det selv, at flere vet om det er faktisk 

deilig». 

Selv om kvinnene selv ikke nevner noe om selvklandring over å ikke ha ytt mer motstand 

under selv voldtekten, så vet vi at dette er et stort og viktig tema for voldtatte kvinner. Vi vet 

at både Aina og Britt beskriver hvordan de gjorde motstand på ulike vis, men etter en stund ga 

opp. «Jeg hadde gitt opp, han var så tung, jeg satt helt fast, var bare så fryktelig redd», sier 

Britt. Når de forsto at overgriper var for sterk og hadde overmakten, sluttet de å kjempe og ga 

opp. Da beskyttet de det de kunne, Britt holdt seg for ansiktet og gråt, Aina lå med ryggen til 

og gråt, tenkte på den hun var forelsket i. De forsøkte å skape avstand til det de opplevde og 

ventet til voldtekten var over. Dette er helt natulige overlevelsemekanismer når et individ 

opplever at motstanden er for stor og det heller ikke er mulig å flykte (Benum, 2011). Da vil 

man refleksivt slutte å kjempe for å bevare livet og minske faren for skade, man overgir seg. 
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De fleste som reagerer slik vil i ettertid påta seg skyld. Selvklandring og skam blir 

senvirkningene. Man vil klandre seg selv for at en ikke kjempet mer i mot, for at en «ga opp» 

så lett. I tillegg er myter og holdninger i befolkningen generelt preget av at jo mer man 

kjemper i mot jo mer er det et uttrykk for at man ikke vil. Disse holdningene vil eksistere også 

hos familie, venner og andre i ofrenes omgivelser. Det er heller ingen grunn til å tro at politi, 

rettsapparat og jury er fritatt for disse holdningene. Det er lett for omgivelsene å tenke at det å 

gjøre motstand eller flykte er de «riktige» reaksjonene og slik de selv ville ha reagert i en 

liknende situasjon.  

Cecilie har vært i samboerforhold hvor hun ble voldtatt, og har antakeligvis møtt holdninger i 

omgivelsene i retning av: «Hvorfor ble du, hvorfor flyttet du bare ikke?» De infløkte 

mekanismene som ofte ligger til grunn for å være i slike relasjoner, er vanskelige å forstå for 

andre. Det er grunn til å tro at kvinnene ikke har opplevd stor grad av aksept og forståelse i 

sine omgivelser, og at skammen derfor har fått «gode vekstvilkår». Dette er allikevel noe de 

ikke setter klart ord på, muligens fordi det ikke er helt forståelig for de selv, og derfor blir 

værende som en vond ensom skam. Britt snakker om «å ikke være forståelig hverken for meg 

selv eller andre».  

Kvinnene strever med skyldfølelse. Aina sier: «Jeg har liksom alltid følt at det er min egen 

feil, men det er jo ikke det.» Britt er tydelig i sine selvklandrende uttalelser når hun sier: «Jeg 

burde ha visst bedre. Det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det var idiotisk.» 

Voldtektsofre som bebreider seg selv og påtar seg skyld, har en bedre prognose enn de som 

ikke påtar seg dette feilaktige ansvaret. At de påtar seg skyld, tillater at de opprettholder 

opplevelse av egen kontroll og forebygger på denne måten hjelpeløshet (Burges & Holstrom, 

1979).  Det kan sies at Britts selvklandring og innadrettede sinne har en funksjon ved å ivareta 

opplevelse av påvirkning og kontroll. Logikken bak blir at dersom hun ikke hadde vært så 

dum, så idiot, så ville hun ikke blitt voldtatt. Altså, dersom hun unngår å være så dum i 

fremtiden, så vil det gå bra med henne. Ved en slik logikk vil opplevelse av avmakt reduseres, 

og verden blir igjen forutsigbar. Ut fra dette kan skylden sees i et ressursperspektiv. Skylden 

er en ressurs som hjelper henne å begynne å stole på mennesker igjen og forholde seg til 

verden. Den reduserer avmakten og ensomheten. Problemet er at selvklandring og skyld ikke 

bare reduserer avmakt. Selvattribuering av ansvar for voldtekt kan gi følelse av å være 

mindreverdig, skitten, ond, ødelagt eller skyldig (Axelsen, 2009). Vi kan gjenkjenne dette i 

Britt som bruker begreper om seg selv som «ekkel, stygg, ødelagt og skadet». Skyldfølelse er 
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på tross av dets kontrollskapende og avmaktsreduserende funksjon, en stor belastning for 

selvoppfatningen. For å oppleve kontroll og økt trygghet må Britt leve med å ha vært «dum 

og idiot». På den annen side er prisen for å tilskrive noe utenfor seg selv skyld og ansvar, at 

hun vil føle stor angst og avmakt overfor omverdenen (Axelsen, 2009). Mistilliten og 

utryggheten vil da øke, tilbaketrekningen og ensomheten følger etter. Det er slik Cecilie kan 

sies å har «ordnet seg». Hun klandrer noe utenfor seg selv, og tilbaketrekningen og 

ensomheten er stor. Britt klandrer seg selv, og selvoppfatningen rammes.    

Som om alt skjer igjen, akkurat nå - fysiologiske senvirkninger 

Voldtektshendelsene oppleves ikke som fortid for kvinnene. Tiden går, og det legges stadig 

flere og flere dager mellom voldtektene og dagen i dag, men «tiden leger ikke alle sår.» 

Jeg kunne sitte å kjøre, så plutselig dukket de episodene opp uten at jeg ville det. Det 

kom av seg selv, det var som å slå på en lysbryter. Det begynte å komme opp hele 

tiden, stadig vekk, mer og mer. 

Slik beskriver Aina det som faglitteraturen omtaler som gjenopplevelser eller intrusjoner. 

Nettopp ufrivilligheten i tankene og følelsene som dukker opp er et kjennetegn. Det 

traumatiske som en gang skjedde, dukker opp i bevisstheten så realistisk at det er som om det 

skjer på nytt, det gjenoppleves. Tiden som har gått og den endrede kontekst hviskes ut, og 

traumet «oppleves» nok en gang. Det kan komme slik Aina beskriver, som påtrengende 

minner i våken tilstand, også kalt «flashbacks», men kan også fremtre som drømmer og 

mareritt. Ved senvirkninger etter traumer er minner om traumet ofte fragmentert og uintegrert 

(Axelsen og Wessel, 2010). Hendelsene er ikke prosessert, lagret og hentes ikke frem på 

samme måte som andre minner. De er løsrevet fra tid og kontekst, noe som er grunnlaget for 

gjenopplevelsene. Økende grad av slike gjenopplevelser var årsaken til at Aina forsto at hun 

måtte være åpen omkring voldtektene hun hadde opplevd og søke hjelp. Hun hadde inntil da 

holdt det hemmelig. 

Fordi gjenopplevelser med de ulike sanseinntrykk og kroppens reaksjoner er så skremmende 

og smertefulle, er det en naturlig følge at unngåelsesatferd oppstår (van der Weele, 2010). 

Dette ser vi et eksempel på hos Britt som sier at hun etter voldtekten ikke har vært på turer 

hvor det har vært menn, ikke på seminar og kun ett eneste julebord. Om julebordet sier hun: 

«Det var ikke noe morsomt, jeg var bare redd og ville hjem.»  Hun har erfart at å være i 
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situasjoner som minner om traumet gjør at «de gamle følelsene» kommer tilbake igjen. Før 

voldtekten var hun en sosial og utadvendt person og sier at angst var et ukjent begrep for 

henne. For Aina har unngåelsen fått karakter av å forsøke å «blokkere eller utestenge» 

voldtektene. Det kan forstås som mentale unngåelsesreaksjoner (Axelsen & Wessel, 2010). 

Dette har fungert til en viss grad frem til gjenopplevelsene ble en stadig hyppigere plage etter 

ca. fire år. Cecilie beretter om avstand i nære og intime relasjoner, noe som kan forstås som 

unngåelse av emosjonell og fysisk nærhet. Dette omhandles mer under overskriften: 

«Problemer med forholdet til andre mennesker.» Vi ser at kvinnene preges av traumerelatert 

unngåelse, men at det kommer ulikt til uttrykk. Dette kan ha sammenheng med at det som 

igangsetter gjenopplevelser er forskjellig for kvinnene og derfor medfører ulik 

unngåelsesatferd. 

Minnetriggere som igangsetter gjenopplevelser kan være av alle mulige slag. Britt forteller 

om en’ triggersituasjon: «Å sitte på bussen ved vinduet, og jeg får en svær mann utenfor meg, 

og jeg blir sittende inneklemt.» Imidlertid er triggere av så mange ulike typer at det oftest ikke 

er mulig for den traumatiserte å få total oversikt. Det er dette Britt merker når hun sier at: 

Noen situasjoner er lett å forstå at jeg får angst, ser at det minner meg om noe fra den 

gangen, og det er forståelig. Andre ganger får jeg angst uten at jeg skjønner hvorfor, 

når jeg over hodet ikke er forberedt på det. 

Noe omkring henne eller inne i henne trigger, det kan være steder, lukter, lyder, 

sinnsstemning, vær og mye annet. Hun sier at «angst er en del av livet mitt nå, den er rett 

rundt hjørnet hele tiden.» Angstreaksjoner trigges og igangsettes stadig. Det er da lett å forstå 

at omfattende unngåelsesstrategier kan utvikles.  

Britt forteller også om et generelt vanskelig forhold til søvn. «Jeg kan ligge i lange perioder 

våken på kvelden med veldig hjertebank, det dunker veldig, hele kroppen er veldig aktivert, 

det føles som jeg ligger over madrassen mange ganger.» Hun legger seg til faste tidspunkt og 

gjør aktiviteter på kveldstid som letter innsovning. Hun skrur av lyden på mobilen før hun 

legger seg så hun ikke blir vekt på natten, for da sovner hun ikke igjen. Det er vanskelig for 

henne å dele seng med andre fordi hun så lett våkner. Dette var en kilde til konflikt i forholdet 

til tidligere ektefelle. Hun forteller at hun generelt er vár på lyder og derfor våkner lett. I 

faglitteratur brukes uttrykket «kroppen husker». Med dette menes at traumehukommelsen 
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sitter i kroppen som fysiologiske dysfunksjoner (Jacobsen, 2010). Dette kommer til uttrykk 

som autonom alarmberedskap, vaktsomhet, økt skvettenhetsreaksjon og søvnvansker. 

Vi kan forstå Britts symptomer i dette perspektiv. Hun er i en konstant beredskap, klar til flukt 

eller kamp dersom noe skulle skje. Det er som om kroppen hennes fortsatt er på vakt mot fare. 

Den minste lyd, som en sms, eller bevegelse, som ektefelle i samme seng, medfører at det 

sendes signal om fare. Da igangsettes fysiologiske strategier i kroppen for å takle truende 

situasjoner. De hjerneområdene som er aktivert i regulering er forstyrret, og det har oppstått 

kronisk stressaktivering. Ved slik kontinuerlig beskjed om fare til kroppen vil 

handlingssystemene som er involvert i respons på fare, overstyre andre funksjoner i 

dagliglivet som for eksempel søvn (Benum, 2011). Det er Britt som tydeligst beskriver disse 

plagene. Det kan forstås ut i fra at hun muligens opplevde voldtekten som et sjokk, vi kan 

snakke om «traumesjokk». Angstsymptomer som følge av sjokk blir fremtredende. Det 

avgjørende for hvordan mennesker takler overveldende hendelser, er i hvilken grad hendelsen 

opplevdes truende for fysisk integritet, å være dødstruende. Det er når mennesker tror de skal 

dø at overlevelsesrefleksene trer inn, og minnene lagres på en annen måte slik at hjernen 

reagerer automatisk og refleksivt i ettertid (Benum, 2011). Vi så tidligere hvordan Britt brukte 

ordene: «Da raknet hele verden, som om jeg døde, da var alt over.» Dette utsagnet var 

muligens ikke uttrykk for direkte opplevd fare for å dø rent fysisk. Allikevel var overmakten 

så stor og overveldende at trusselen for både psykisk «utslettelse» og fysisk skade var helt 

reell for henne.   

For personer som har opplevd trussel er det avgjørende å få hjelp og støtte til å roe seg og ha 

mulighet til å hente seg inn igjen for å unngå posttraumatiske symptomer (Benum, 2011). For 

Britt kan det sies at møtet med voldtektsmottak og politi ikke nødvendigvis har medvirket til 

mulighet for tilbaketrekking og gjenetablering av kontroll og trygghet. Hun forteller fra 

voldtektsmottaket:  

Legen maste om at han måtte ta bilder av meg og få klærne mine. Det var helt 

forferdelig. Jeg måtte kle av meg helt naken, så tok han bilder av hele kroppen min. 

Måtte snu meg rundt, han skulle se etter merker på kroppen min. Så måtte jeg ta 

underlivsundersøkelse, jeg var så redd, jeg ristet og skalv. Han var en flott og 

tålmodig lege, men han var mann. Det var det som var problemet.  
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Det er tydelig at dette har vært en enorm belastning. Behovet for å skjerme seg, beskytte seg 

og samle seg for å oppnå kontroll igjen har ikke hatt plass. Hun forteller også om hvordan hun 

i pause i politiavhørene kastet opp ute i gangen på politistasjonen. Å utsettes for avhør er i seg 

selv ikke i tråd med prinsipper for tidlig kriseintervensjon etter traumer. Slike prinsipper 

vektlegger individets behov for å trekke seg tilbake og beskytte seg ved å organisere seg i 

trygge omgivelser (Turnbull & McFarlane, 2007). Det blir en interessekonflikt mellom på den 

ene siden de strafferettslige hensyn med behov for sikring av bevis og på den andre siden 

hensynet til det rammede enkeltindivid. Muligens er prisen å betale for å få en 

voldtektsforbryter dømt at offeret påføres økt fare for langvarige og muligens kroniske plager. 

På den annen side uttrykker også Britt hvor stor betydning det har hatt for henne at overgriper 

ble dømt. Det hadde ikke vært mulig uten at hun gjennomgikk en tung og vanskelig prosess. 

Det at han ble dømt har hatt stor betydning. De juridiske representantene for det 

norske systemet har sagt noe om at det han gjorde var galt, han ble dømt for det. Det 

føles bra, det føles riktig. Det er en opplevelse av støtte fra det offentlige, og det føles 

bra. 

Spørsmålet er om det er mulig å tilrettelegge slik at strafferettslige hensyn ivaretas på en måte 

som er mindre skadepåførende for en person som allerede er påført enorm belastning og 

skade. 

Fysiologiske senvirkninger er lite satt ord på i Cecilies beretning. Det kan forstås ut i fra at 

hun over tid har levd i relasjoner hvor vold og voldtekt ble en form for «normaltilstand » og 

ikke opplevdes som «traumesjokk». Traumene som sitter i kroppen vil da kunne få et annet 

uttrykk. De fysiologiske angstsymptomene er ikke så fremtredende hos Cecilie, men hun 

preges av manglende energi og slitenhet. Dette kan forstås som depressive symptomer, noe 

som også er svært vanlig etter å ha opplevd traume. «Jeg orker ingenting, jeg er helt tappet 

for energi. Jeg har en sønn på tre år, jeg kjenner at bare han blir litt grinete og sutrete, så 

mister jeg helt energien. Jeg er bare hjemme, orker ikke møte venner.» 

Vi ser at selv 5 år etter opplevd voldtekt preges kvinnene av gjenopplevelser, autonom 

alarmberedskap, unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet og depressive 

symptomer. Alt er vanlige symptomer etter opplevd traume, og for mange er plagene 

forbigående. For disse kvinnene varer de fortsatt ved. Det betraktes da som forlenget eller 
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forsinket reaksjon på opplevd traume og kvalifiserer for diagnose posttraumatisk stresslidelse, 

PTSD (WHO, 2003).  

Problemer med forholdet til andre mennesker 

Intimitet og seksualitet er vanskelig, men kommer ulikt til uttrykk hos kvinnene. Aina savner 

en kjæreste. Hun har hatt mye tilfeldig sex i håp om å treffe en gutt som bryr seg om henne.  

Jeg sliter veldig med gutter, har blitt veldig mye «one night stand». Jeg har lagt hele 

hjertet mitt i det og håpet at dette her er en ordentlig gutt, kanskje han virkelig liker 

meg, at han ikke bare skal utnytte meg. Sånn har jeg prøvd og prøvd og prøvd. Jeg har 

lyst til å kjenne omsorg og kjærlighet fra en gutt, men jeg finner det ikke.  

Aina hadde aldri vært i et kjæresteforhold før hun ble voldtatt, og hun hadde vært utsatt for 

mobbing fra hun var barn. Hennes identitet blant jevnaldrende var således svært uavklart og 

sårbar. Det kan se ut til at voldtektene derfor fikk en spesielt forstyrrende effekt på hennes 

opplevelse av seg selv i forhold til andre jevnaldrende og spesielt i forhold til gutter. Muligens 

har også det at hun på nytt ble voldtatt et år etter første voldtektsepisode forsterket dette 

ytterligere. Det kan sies at voldtektene i stor grad har vært definerende for hennes forhold til 

gutter. Det er det eneste hun kjenner til, men samtidig savner hun noe hun ikke helt vet hva er. 

Britt har opplevd samlivsbrudd etter voldtekten og tenker selv at voldtekten har hatt stor 

betydning for samlivsbruddet. Sex har vært vanskelig for henne etter voldtekten. Hun 

opplever allikevel at «ved å ta det sakte, men sikkert i ditt eget tempo så har det gått seg til, 

på et vis.» Det som har vært mer utfordrende er at hennes ektefelle syntes det var vanskelig å 

ha sex med henne fordi hun var voldtatt.  

Ingen av oss hadde anerkjent eller skjønt at han skulle komme til å synes det var 

vanskelig å ha sex med meg fordi at jeg var voldtatt. Det klarte han heller ikke 

innrømme før det tok fryktelig lang tid, og da kom det frem at en annen mann hadde 

hatt meg. Den sorgen var veldig, veldig stor, når jeg skjønte at det var sånn i hans 

hode at en annen mann hadde hatt meg. 

Hvordan virker det på henne at ektefelle tenker om voldtekten at «en annen mann har hatt 

henne», og dette har medført at ektefelle synes det er vanskelig å ha seksuell kontakt? Det er 
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sannsynlig at hennes opplevelse av å være «ekkel, stygg og ikke se ut» vil forsterkes. Det er 

henne det er noe galt med, selvklandringen og skyldpåtakelsen forsterkes.  

Cecilie er samboer, men opplever vanskeligheter i forholdet. Hun beskriver det slik: 

«Kjærligheten er helt borte. Jeg klarer å gi sønnen min kjærlighet og klemme ham, men jeg 

klarer ikke det med samboeren min. Han klager over at han ikke får nok kjærlighet, at jeg 

ikke bryr meg.» Hennes vansker kan forstås med bakgrunn i uttrykket «fobi for intimitet». 

Fobien kan omfatte både følelsesmessig, fysisk ikke-seksuell og seksuell intimitet (Steele, van 

der Hart & Nijenhuis, 2010). Løsningen på fobien er å nærme seg intimitet gradvis. Først 

emosjonell intimitet, deretter fysisk intimitet. Samboers «klaging» kan oppleves mot sin 

hensikt og for henne oppleves som press. Hun opplever å burde vise mer kjærlighet, omsorg 

og nærhet. Hun havner i en situasjon hvor det ikke er henne som har kontrollen i tilvenningen/ 

eksponeringen. Som vi tidligere så kan også hennes problemer med intimitet knyttes til 

begrepet unngåelse. Hennes erfaringer med nære kjæresterelasjoner er av slik kvalitet at det er 

naturlig at traumerelatert unngåelse vil oppstå for å beskytte seg selv mot nye vonde 

kjæresteerfaringer. Imidlertid har unngåelsen blitt generalisert til å gjelde også andre 

relasjoner, i hennes tilfelle også stesønnen. Vi kan si at det har utviklet seg til en fobi for 

intimitet. 

Disse vanskene kan forstås å ha oppstått ved læring ved betinging. Det vil si at det foregår en 

læring via assosiasjon til et nøytralt stimuli som var til stede før, under eller etter 

traumehendelsen. Disse nøytrale stimuli vil senere medføre de samme reaksjoner som den 

opprinnelige hendelsen gjorde (Nijenhuis, van der Hart & Steele, 2010). Svært mange 

aspekter ved traumerelaterte vansker kan forstås ut fra slik forståelse. Dette innebærer 

imidlertid også av det er mulighet for avlæring slik at disse forbindelsene mellom vonde 

følelser og nøytrale stimuli ikke trenger å vare ved. 

Også andre områder i kvinnenes relasjoner til omgivelsene er rammet. Dette kommer 

tydeligst frem hos Cecilie og Britt, muligens fordi de har barn og lever eller har levd i 

parforhold. «Jeg har så mye sinne i meg, det skal ikke mye til før jeg eksploderer. Dette går 

utover samboeren min, ting han sier tar jeg som kritikk», sier Cecilie. Hun er også sint på 

foreldrene, og det er derfor vanskelig å være sammen med de. Stesønnen hennes opplever lite 

omsorg fra Cecilie, «jeg klarer ikke vise ham følelser», sier hun. Samboeren synes ikke hun 

«stiller opp for ham eller er en støttespiller». Hun på sin side sier det kan hjelpe å snakke med 

samboeren når hun har det vanskelig. Britt forteller at tidligere ektefelle syntes det var «mye 
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styr med henne, at hun var krevende og utfordrende å leve med, at det var slitsomt». 

Kvinnenes voldtektsopplevelser kan ha endret balansen i relasjonene slik at forholdene ble 

mindre gjensidige. De har etter voldtektene hatt mindre å gi i nære relasjoner og vært i behov 

av mer støtte og hjelp enn det omgivelsene klarer å gi. Det er behov for andre for å bistå 

kvinnene i deres vansker slik at omgivelsene ikke slites ut og utmattes. Det er en stor 

belastning å være støttepersoner til mennesker som står en nær og som lider. Samtidig vet vi 

at sosial støtte er av stor betydning for mennesker som har gjennomgått traumer for å 

forebygge langvarige psykiske plager (Herman, 1997). 

Cecilies samboer har kommet inn i hennes liv etter hennes voldtektsopplevelser slik at han 

ikke deler denne historien med henne på direkte vis. Britts tidligere ektefelle har på mer 

direkte måte blitt rammet av at hun som da var hans ektefelle ble voldtatt. Han opplevde å 

«føle seg som en pusling og ikke som en mann lenger fordi han ikke hadde beskyttet kona si».  

Voldtekten har rammet også hans selvbilde og identitet, han er blitt en «pusling». Det blir 

tydelig at voldtekt er svært «effektivt» til å bryte ned personligheten (Benum, 2011). 

Vanskene med å forholde seg til dette kan ligge til grunn for det Britt beskriver som ektefelles 

sinne og frustrasjon over at hun sover lett, vekkes av ham og ikke kan snakke om vanskelige 

ting på kveldstid. Å omgås henne og hennes traumeplager minner ham om at han er en 

pusling og at han ikke klarte å beskytte henne. For henne vil det å omgås ham som ser henne 

som en kvinne det er vanskelig å ha sex med, minne henne om at hun er «ekkel, stygg og ikke 

ser ut». Slik blir de hverandres triggere. 

Vanskelig å «være i verden» 

Tilliten er brutt  

Den basale troen på at livet er godt, verden er trygg og kontrollerbar, og mennesker vil en vel 

er for disse kvinnene blitt rystet i sine grunnvoller. 

Når helt oppegående, trivelige, snille mennesker kan voldta, tenk på alt det andre 

mennesker kan utsette meg og andre for. Du kan ikke ane hva slags mennesker du har 

rundt deg, hva de er i stand til. Jeg vet ikke, de kan være troendes til hva som helst. Til 

en viss grad trodde jeg før at verden var ok, mennesker var ok. Nå har jeg skjønt at det 

har jeg ingen peiling på, jeg aner ikke hvem som er til å stole på og ikke. 
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Slik snakker Britt om hvordan verden fortoner seg for henne etter voldtekten. Det kan i 

uttalelsen gjenkjennes en generalisert mistillit til verden. Herman mener at etter opplevd 

traume kastes offeret inn i en eksistensiell krise hvor troen på en grunnleggende orden trues 

(Herman, 1997). Dette er natulige følger etter å ha opplevd traume uansett type traume. 

Allikevel vil mange finne tilbake til en trygghet og tillit til verden igjen etter en viss tid. Når 

det gjelder seksuelle overgrep viser ulike studier at dette ofte tar lang tid, gjerne flere år 

(Frazier & Berman, 2004). «Jeg synes verden er utrygg, jeg er så mye utrygg», sier Britt. Hun 

sliter fortsatt med å finne en grunnleggende trygghet.  

Britts mistillit kan sees i sammenheng med at hun ble lurt. «Det er ikke mulig å se på folk om 

de er til å stole på. Jeg klarer det i hvert fall ikke. Jeg hadde aldri trodd det om ham», sier 

hun. Hun stolte på overgriper. Det er snakk om at hennes tillit er blitt misbrukt. Dahl finner 

også i sin studie at et av de traumatiske elementene ved voldtekt er «trussel mot tillit» (Dahl, 

1993). 50% av kvinnene i hennes studie følte seg lurt av overgriper. De slet med å forstå at et 

menneske kunne endre seg så totalt fra å være normal og hyggelig til å bli et «vilt dyr, et 

monster» (Dahl, 1993). Cecilie var kjæreste og samboer med de som voldtok henne. Hennes 

opplevelse av misbruk av tillit og at overgriper endret seg fra å være et godt menneske til å 

være noe skremmende, må antas å ha vært stor. «Han var så forståelsesfull, han var så snill.» 

Slik beskriver hun ham. Etter hvert kom andre sider ved ham frem som omhandlet vold og 

voldtekt. Når hun snakker om seg selv i dag sier hun: «Jeg kan ikke huske at jeg har vært så 

tilbaketrukket, veldig sjenert. Jeg var ikke sånn før.» Dette kan være uttrykk for mistillit til 

andre mennesker, en mistillit hun ikke tidligere hadde. 

Britt forstår sin utrygghet med at hun ikke lenger kan stole på sine egne vurderinger. «Jeg har 

ingen tiltro til at jeg klarer å beskytte meg selv i fremtiden, og det er derfor jeg er så 

engstelig. Jeg kan ikke stole på mine egne vurderinger lenger.» Også kvinnene i Dahls studie 

rapporterte svekkelse av «tillit til sin egen evne til å vurdere og evaluere andre mennesker» 

(Dahl, 1993). Dette har sammenheng med at hun har påtatt seg ansvar og skyld og 

selvoppfatningen derfor er blitt rammet. Hun som er «dum og idiot» kan ikke stole på sine 

egne vurderinger. Vi ser at uansett individets «løsning» etter å ha opplevd traume blir 

effektene begrensende for kvinnene, og det gir skade. Benum uttrykker det svært treffende: 

Den som blir konfrontert med sin egen dødelighet og hjelpeløshet, blir aldri helt seg 

selv igjen. Tilsvarende vil rekonstruksjonen av trygghet eller tillit kanskje aldri kunne 
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bli helt fullstendig. Verden vil for alltid sees i et annet lys. Virkeligheten er kommet 

nærmere, og den er skremmende (Benum, 2010 s. 23). 

Små forhåpninger til fremtiden  

« I fremtiden min ser jeg for meg det samme som nå. Jeg har mye å jobbe med, og det tar tid. 

Jeg klarer ikke å se for meg noe annet liv, uten at jeg blir eldre, får grått hår.» Slik tenker 

Aina om fremtiden. Hun forstår alvoret i sin situasjon. «Jeg har nettopp begynt en prosess» 

sier hun. Fem år etter siste voldtekt sier hun dette. Dette kan til dels ha sammenheng med at 

det er kort tid siden hun valgte å være åpen omkring sine voldtektsopplevelser, og hun startet 

terapi kun et halvt år tilbake. Muligens er også hennes utsagn mer et uttrykk for pessimisme 

enn realisme når det gjelder fremtiden. Uansett er dette hennes tanker om hvordan livet vil bli. 

Britt forteller at omgivelsene sier hun tenker for depressivt og pessimistisk om fremtiden og 

beskriver det slik: 

De synes det høres depressivt ut eller prøver å overtale meg til å se det på en annen 

måte, men for meg er det like urealistisk som om beina mine var amputert ved knærne 

og folk sier at jeg skal løpe 3000 meter. 

Kvinnene kjenner i sitt liv i hverdagen hva slags konsekvenser voldtekten har fått i deres liv. 

De forstår rekkevidden. Det er for omgivelsene umulig å forstå og kanskje også for vondt å ta 

inn over seg de omfattende senvirkninger deres nærmeste må leve med. Det kan være en 

ekstra belastning for kvinnene å forholde seg til den kulturelle kontekst hvor kjernefamilien er 

prototypen på et lykkelig liv. Aina uttrykker det slik: «Jeg kan ikke se for meg selv som 

tobarnsmor, med ektemann, stort hus, hund, katt, stasjonsvogn og en jobb som jeg stortrives 

i.» Det er dette hun tenker på som vanlige fremtidsutsikter for unge mennesker. Det er slik 

livet er ment å være, men for henne blir det ikke slik. 

«Jeg tenker bare negativt, prøver å se lyst på fremtiden, men klarer det ikke», sier Cecilie. 

Pessimismen ligger som et slør over fremtiden, den er vanskelig å rokke ved. Britt sier hun 

ikke har ambisjoner, drømmer eller langtidsplaner. «Hvis tankene om hvordan livet mitt skulle 

bli var her oppe, så er de nå halvert. Forventningene til livet er på et helt annet nivå.» Det 

kan virke som om tanke om vekst, utvikling eller noe bedre som mange mennesker bærer med 

seg, er blitt rammet hos disse kvinnene. For Britt kan det ha sammenheng med at voldtekten 

representerte et brudd, et fall i fungering. Livet fikk en helt annen vending, og voldtekten ble 
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et skille i livet. Hun snakker om å forsone seg med hvordan livet er blitt. Det kan virke som 

om livet for hennes egen del nærmest er over. Nå er det barna og deres fremtid hun klarer å 

forholde seg til. 

Cecilie og Aina var så unge da de ble utsatt for voldtekt at de ikke var helt i gang med 

voksentilværelsen ennå. Cecilie holdt på med utdanning og opplevde et brudd i denne 

prosessen. Hun er nå i gang igjen med utdanningen, men synes det er svært tungt. I tillegg er 

hun blitt samboer og mor til en liten gutt. Hun har på en måte fått rammen i livet på plass. 

Ytre sett kan det se ut til at hun på lik linje med Britt fungerer greit. Britt sier det slik:  

Det finnes en del mennesker som tenker at jeg er en sterk kvinne, at jeg har klart meg 

godt her i livet på tross av. Jeg antar at det de ser er at jeg står opp om morgenen, 

lever livet, kommer meg gjennom det på et vis. Men jeg føler meg ikke sterk, jeg føler 

meg veldig sårbar og svak. 

Rammen er ytre sett på plass, men det betyr ikke at de opplever å få til livet. «Det kommer til 

å følge meg resten av livet» sier Cecilie om voldtekten. Britt lurer på om livet noen gang vil 

bli annerledes enn det er nå, hun føler seg motløs. «Jeg føler at livet går i nedoverbakke», sier 

hun. Når man resignerer og gir opp håpet kan undergangskreftene få stor plass (Vråle, 2001). 

Britt sier at hun noen også ganger tenker at «verden hadde vært et bedre sted uten meg.»  

Aina hadde aldri helt kommet i gang med utdanning og etablering, mye på grunn av sin unge 

alder. Voldtektene ble nærmest en fortsettelse på de vonde relasjonelle erfaringer hun var blitt 

utsatt for gjennom mobbingen i oppveksten. Hun har fortsatt ikke tro på at utdanning vil være 

mulig i nærmeste fremtid. «Jeg føler jeg står på stedet hvil, at her må jeg stå en stund. Det er 

et veldig sterkt ønske å få meg utdannelse, men jeg klarer ikke å gjennomføre noe skolegang.» 

Fremtiden sees i lys av deres tidligere erfaringer. Kvinnene virker til dels resignerte, har lite 

pågangsmot og tro på en god fremtid. Det problematiske ved en slik pessimistisk holdning til 

fremtiden er at den hemmer hensiktsmessige problemfokuserte mestringsstrategier i de 

situasjoner hvor det er mulig å påvirke (Tedeschi & Calhoun, 1995). I omstendigheter som 

ikke er kontrollerbare er det hensiktsmessig å akseptere og kanskje resignere, Britt bruker 

uttrykket «å forsone seg med.» Problemet er å skille fra hverandre hva som kan påvirkes og 

hva som er nødvendig å akseptere fordi det ikke lar seg påvirke. Kvinnenes evne til å tro på 

egen påvirkning og kontroll er rammet, noe som vil påvirke grad av håp og optimisme 

omkring fremtiden. Dette henger sammen med at kvinnene har fått oppleve på kroppen at det 
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ikke bare er de som styrer hvordan fremtiden blir, fremtiden er også underlagt andres makt og 

kontroll. Denne resignasjon og pessimisme omkring fremtiden kan forstås som depressive 

symptomer etter opplevd traume. Så mye som 80 % av de personer som har diagnose PTSD 

kvalifiserer også for annen diagnose, og den mest vanlige er depresjon (Jacobsen, Benum & 

Anstorp, 2010). 

Hvordan de snakker om fremtiden har sammenheng med også andre temaer, spesielt 

parrelasjoner. Her preges kvinnene av ambivalens, de både lengter etter nærhet, omsorg og 

intimitet, men er også redde for det. «Jeg kunne fått en kjæreste kanskje, jeg vet ikke helt om 

jeg vil ha det, vet ikke om jeg orker mer, jeg er redd for menn, stoler ikke på menn», sier Britt. 

Aina uttrykker noe tilsvarende: «Jeg stoler mye mindre på gutter. Jeg drømmer om å finne 

meg en gutt som jeg kan tilbringe deler av livet mitt med, men samtidig synes jeg forhold er 

kjempeskummelt.» Aina konkluderer det hele med at «jeg kommer til å være enslig for 

bestandig, jeg og katten min.» Britt snakker om å skaffe seg hund. Dyr er tryggere enn 

mennesker. Samtidig uttrykker det et behov for relasjon og nærhet til noen. Kanskje er det 

overfor dyr de i første omgang kan klare å oppleve nærhet. Britt snakker også om relasjoner 

til barna og fremtidige barnebarn. Cecilie forteller at sønnen sin er den eneste hun klarer å 

vise følelser for. Barn er tryggere enn voksne. Dyr og barn er det ikke «noe vondt i». 

Kvinnene har ikke trukket seg helt bort fra all nærhet, de klarer å holde fast ved nærheten til 

dyr og barn, men nærhet til menn er det aller vanskeligste. Det er kjent at å bruke dyr i terapi 

overfor traumatiserte kan være nyttig. Ved Modum Bad brukes Hesteorientert psykoterapi 

(HSP). Her har Mona Thelle vært foregangskvinne i å vise den terapeutiske effekt i kontakten 

mellom hest og personer utsatt for seksuelle overgrep (Badeliv: Et magasin for Modum bad,  

2010). Det er interessant at kvinnene selv kjenner at å omgås med og ha nærhet til dyr er godt 

for de, det kan de våge. Ut fra dette kan annen nærhet sakte men sikkert utforskes og trygghet 

bygges.  

Britt forteller også om nærhet til søster og venner, men trekker en linje ved det å være i 

parrelasjon til noen, være i tett relasjon. Muligens handler dette om behov for å ha mulighet til 

å kunne trekke seg tilbake. Tryggheten i å vite at det er mulig å trekke seg tilbake gjør det 

mulig for henne å være nær. Hun sier det slik: «Har ingen tro på at jeg vil komme til å 

fungere i en parrelasjon, det er urealistisk for meg fordi jeg er skadet. Jeg føler meg ødelagt. 

Det er mye sorg å forsone seg med at livet ble sånn.» Hun forteller om hvordan hun føler seg 

funksjonshemmet i intime relasjoner. Det er som om hun sitter i rullestol, det er mye hun 



44 

 

klarer, men mye som også er helt umulig. Vi vet at hun har opplevd samlivsvansker og brudd 

etter voldtekten. Hvor mye av hennes syn på egen evne til intime relasjoner som har direkte 

sammenheng med voldtekten og hvor mye som har sammenheng med påfølgende 

samlivsvansker, er ikke mulig å atskille. Hvordan ville Britt tenkt om parrelasjoner i 

fremtiden om hennes ektefelle hadde klart å forholde seg til henne på en annen måte etter 

voldtekten? Vi var innom Benums vektlegging av aksept (Benum, 2011). Dersom han hadde 

maktet å møte henne som en kvinne han kunne akseptert og verdsatt som kvinne på alle 

områder, også seksuelt, ville hun da opplevd seg like skadet, handikappet og 

funksjonshemmet? Om han hadde sett den kvinnen i henne som ikke var voldtatt ville den da 

«vokst» og fått større plass? Vi kan si at voldtekt innvirker på menneskers liv på både direkte 

og indirekte vis. 

«Jeg håper at det blir bedre», sier Cecilie «men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.» Hun 

ønsker ikke å ha så vanskelige relasjoner til de nærmeste, men klarer ikke gjøre noe med det. 

Hun trenger hjelp, hjelp til å tørre å utforske nærhet, våge å være nær, sakte men sikkert. Hun 

vet ikke selv hvordan hun skal få det til, men hun holder fast ved håpet om at noe vil bli 

annerledes en gang. «Man mister håpet etter hvert», sier Aina når hun snakker om hvordan 

det oppleves å håpe på en god kjæresterelasjon, men ikke oppleve å få det til. Kvinnene 

veksler mellom på den ene siden å våge å håpe på en annen fremtid og på den andre siden 

resignasjon og motløshet. Det Britt kaller «sorg å forsone seg med at livet ble sånn» kan ligne 

på resignasjon eller å ikke våge å tro på en annen fremtid. Denne vekslingen kan sees generelt 

omkring fremtiden og spesielt når det gjelder parrelasjoner. De er redd menn, har liten tillit, 

men ønsker seg samtidig gode kjæresterelasjoner. Dette dilemmaet lever de i og klarer ikke 

helt å finne ut av.  

Kan det komme noe godt ut av noe vondt?  

Er det i det hele tatt mulig at det å oppleve noe så belastende som voldtekt kan medføre noe 

som helst annet enn svært omfattende psykiske og fysiske plager og belastninger? Rent 

intuitivt virker det umulig. Britt forteller: 

Jeg tar ikke livet for gitt lenger. Før bare levde jeg uten at jeg tenkte over det. Nå gjør 

jeg ikke det lenger. For meg er det ikke en selvfølge at jeg lever om et år. Jeg har ikke 

veldig mange langtidsplaner. Jeg er opptatt av å ha det bra her og nå og ha noen gode 

stunder med andre mennesker nå. 
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Hennes uttalelser kan gjenkjennes fra det som i teori om psykologisk vekst etter opplevd 

traume blir kalt ”forandret livsfilosofi.” Det har skjedd noe så dramatisk i hennes liv at det har 

medført endringer i hvordan hun forholder seg til nettopp det å leve. I en studie av 

overlevende etter skipsforlis fant man at 94% ikke lenger «tok livet for gitt» (Joseph, 

Williams & Yule, 1993). På samme måte er det rapportert at å «sette pris på de små øyeblikk i 

hverdagen» er positive utfall etter å ha opplevd traume. Når mennesker har konfrontert 

dødens uunngåelighet, når de har erfart ekstrem stress, sykdom eller død av sine nære, da 

setter de pris på livet på en ny måte (Tedeschi & Calhoun, 1995). «Jeg er mye mer takknemlig 

for at jeg har de barna jeg har, at de er friske, at det går bra med alle, det er jeg ufattelig 

takknemlig for. Det er veldig, veldig mye jeg er veldig takknemlig for», sier Britt. Hun er i 

selskap med også andre kvinner etter opplevd voldtekt. Frazier og Berman har i sine studier 

funnet økt takknemlighet over livet og over sine barn hos kvinner som har opplevd seksuelle 

overgrep (Frazier & Berman, 2008). 

Britt opplever endringer også når det gjelder relasjoner til andre. Dette er det andre domenet 

hvor det i teori om posttraumatisk vekst er rapportert positivt opplevde endringer etter 

traumatisk hendelse. Hun er blitt mer opptatt av å bruke tid med mennesker som betyr noe for 

henne og vise de hvor mye de betyr for henne. Hun kan se at sine endrede prioriteringer gir 

konsekvenser: «Det gjør at jeg har fått en dypere og tettere relasjon til noen venner, spesielt 

to venninner. Opplever å ha fått en dypere relasjon til søsteren min. Jeg tror jeg har fått et 

bedre forhold til ungene mine også.» Slik økt nærhet i relasjoner til andre mennesker 

rapporteres også i andre studier av kvinner utsatt for seksuelle overgrep (Frazier & Berman, 

2008). Britt knytter dette selv til at hun er mer sårbar i møte med andre mennesker og gir mer 

av seg selv. Hun forteller om endringer i atferd i form av at hun i større grad forteller andre 

mennesker hvor mye hun bryr seg om de. 

Jeg gir uttrykk for hvor glad jeg er for å ha de i livet mitt. Om vi bare har vært 

sammen en kveld på kafe’ så er jeg tydelig på hvor mye jeg setter pris på det, og det 

gjør jeg virkelig. Det ikke bare noe jeg sier, men jeg setter mye mer pris på andre 

mennesker enn det jeg gjorde før. Jeg er mye mer takknemlig for det jeg har i livet. 

Relasjoner som tidligere ble tatt for gitt blir ikke det lenger. Hennes møte med «den grelle 

virkeligheten» har gjort at hun i større grad setter pris på livet, andre mennesker og små 

gleder i hverdagen. Det vi imidlertid ikke kan finne i Britts uttalelser er positive endringer i 

det tredje domenet som er «opplevelse av seg selv». Hennes selvopplevelse er foreløpig 
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preget av negative endringer etter voldtekten. Imidlertid uttrykker Cecilie om endring etter 

voldtektsopplevelsene: «Jeg har blitt mer voksen tror jeg.» Dette kan muligens være uttrykk 

for positivt endret opplevelse av seg selv etter traume, som hos henne viser seg i form av økt 

modenhet. Når det generelt er funnet sparsommelig med positivt endret selvopplevelse, kan 

dette forstås med utgangspunkt i at voldtekt som traume er en type traume som er spesielt 

utfordrende når det gjelder selvbilde, skyld og skam. Det er sannsynlig at det oppleves 

annerledes å ha overlevd skipsforlis, ulykker eller sykdom enn å ha overlevd voldtekt når det 

gjelder offerets forståelse og dannelse av mening. Traumets natur og hvordan samfunnet 

forholder seg til traumet utgjør en langt større fare for at offeret påtar seg skyld og skam som 

vil prege selvopplevelsen i negativ grad.  

Det er for det meste hos Britt vi kan finne uttalelser som vitner om psykologisk vekst etter 

traume. Dette kan ha sin årsak i at selve grunnlaget for posttraumatisk vekst er at individets 

grunnleggende antakelser om verden som trygg og kontrollerbar må utfordres og rystes 

(Tedeschi & Calhoun, 1995). Slik kan sies at stor grad av traumatisk sjokk er en forutsetning 

for senere psykologisk vekst. Mistillit til verden kan slik se ut til å løpe parallelt med 

psykologisk vekst for Britt. Det er ikke et enten eller men et både og, mye mistillit og mye 

takknemlighet. 

Generelt  ble det funnet mindre posttraumatisk vekst enn det som var forventet og håpet på 

forhånd. Selv om det er minimum 4 år siden voldtektene fant sted er det muligens gått for kort 

tid for disse kvinnene. De beretter fortsatt om plager som er å forstå som posttraumatiske 

symptomer. Muligens ville det vært mer vekst å spore dersom intervjuene hadde funnet sted 

lenger frem i tid når plagsomme og smertefulle symptomer forhåpentlig har avtatt ytterligere. 

I tillegg er dette personer som mottar terapi. De kan altså antas å ha mer plager og større grad 

av lidelse enn andre voldtektsofre som ikke er vurdert å være i behov av behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Muligens ville det blitt fortalt om mer psykologisk vekst dersom 

voldtatte kvinner utenfor behandlingsapparatet hadde vært intervjuet. 

Hva kan være til hjelp eller forverre situasjonen etter å ha opplevd voldtekt? 

 

Åpenhet 

Kvinnene har ulike erfaringer når det gjelder åpenhet omkring voldtektene de har opplevd. De 

understreker allikevel viktigheten av å ikke holde skjult, men å snakke om opplevd voldtekt. 
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Hvor mye de har snakket om det og på hvilken måte er varierende. Aina fortalte ikke til noen, 

hun sier det slik: «Jeg turte ikke si det til noen. Jeg tenkte at det blir ikke bedre av å si noe til 

andre. Jeg har holdt alt for meg selv helt til nå i sommer.»  Hun har forsøkt å ikke tenke på 

voldtektene, «stenge det ute, blokkere det». Hun har vært i kontakt med helsepersonell i 

forbindelse med overvekt og har ved flere anledninger blitt spurt om hun har vært utsatt for 

overgrep. Hver gang har hun benektet dette. Hun har hatt flere muligheter til å snakke om 

voldtektene, men ikke brukt de av frykt for å ikke bli trodd og at hun selv skulle få skylden. 

De andre to kvinnene har hatt åpenhet til sine nærmeste omkring voldtektene de har opplevd. 

De har også vært hos politi og forklart seg. Allikevel er de begge opptatt av at det kun er de 

nærmeste som skal vite, og vi bruker tid på å snakke om hvordan anonymitet under studien 

ivaretas. De preges av uroen for andres reaksjon og skammen over å være et voldtektsoffer. 

At voldtekt er tabu er tydelig. 

Cecilie anmeldte første overgrepsforhold, men det ble ikke tatt ut tiltale. På lik linje som Britt 

opplevde hun avhør hos politiet som svært belastende. Britt sier at hun var «kjempedårlig» 

under avhørene og at hun i pausen hadde tilsyn av lege. Det er ikke grunn til å tro at måten 

avhør foregår på har noen terapeutisk effekt for ofrene, snarere tvert i mot. Det samme vil 

kunne være gjeldende for vitneforklaring under rettssak. Viktigheten av at overgrepserfaringer 

ikke formidles ut i et tomt rom uten respons fra omgivelsene understrekes i faglitteratur 

(Stålsett Follesø, 2011). Både Britt og Cecilie har snakket om voldtektene allerede kort tid 

etter at de fant sted. Rettssystemets anliggende er imidlertid ikke først og fremst ivaretakelse 

av ofrene, men å pågripe og straffe overgriperne. Fortegnet på samtalene er altså ikke adekvat 

gjensvar i form av empati, forståelse, ivaretakelse og aksept. Samtalene er rettet mot 

innsamling av informasjon for å vurdere hendelsens grad av straffbarhet. Britt sier at den 

eneste gangen hun har snakket om voldtektene i detalj er i politiavhør og under rettsakene. 

Dette på tross av at hun har mottatt terapi over lang tid. Det kan da antas at hennes fortelling 

om voldtekten ikke har møtt den respons som er nødvendig for å ha terapeutisk effekt, men 

snarere har virket repeterende av den traumatiske hendelsen hun har opplevd.  

Allerede i løpet av timer etter at voldtekten fant sted kom Britt til voldtektsmottak. Her ble 

hun tatt hånd om av helsepersonell som er spesielt opplært til å håndtere mennesker i slike 

krisesituasjoner. Hun forteller om hvordan hun på voldtektsmottaket ble møtt av en kvinnelig 

sykepleier. Legen var ringt etter og var underveis. Da legen kom viste det seg at det var en 

mann. Dette ble svært vanskelig for Britt og gjorde at hun i første omgang nektet legen å 
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komme inn i rommet. Dette på tross av at sykepleieren skulle være til stede hele tiden. Vi ser 

at selve rammene omkring ivaretakelse av ofrene etter seksuelle overgrep kan virke 

repeterende for en person i krise. Kjønn er en faktor i overgrepssaker. Britt nevner ingenting 

om at det var belastende å møte den kvinnelige sykepleieren.  

I tillegg til de fysiske undersøkelser som legen foretok ble det også snakket mye. Britt 

uttrykker det slik: 

Det føles som jeg tilbrakte et helt liv inne på voldtektsmottaket, det var kjempelenge. Vi 

pratet masse, jeg husker ikke hva vi pratet om. Jeg bare husker at kroppen ristet hele 

tiden, hele meg bare ristet, jeg var så ufattelig redd. Husker jeg ble sint på legen fordi 

han drev og sa ordet voldtekt, og jeg ville ikke høre det. Du får ikke lov å si det, sa jeg. 

Ikke si det, ikke si det. Legen maste, maste og maste om at vi måtte ringe politiet for å 

sikre åstedet. Til slutt ga jeg opp for han maste sånn. 

 Hun tilbrakte flere timer på voldtektsmottaket, det ble foretatt undersøkelser, bevissikring og 

det ble snakket mye. Britt husker svært lite av det hele. Hun husker mas, kroppen som ristet, 

voldtektsordet hun ikke orket å høre. Nå i ettertid sier hun: «Kanskje han bare skulle latt meg 

være i fred. Han snakket veldig, veldig masse, jeg følte meg så presset.» Det ble snakket mye, 

hun husker lite. Det ble gjort mye for å hjelpe henne og for å få en voldtektsforbryter tiltalt. 

Han ble også tiltalt og dømt, og slik kan sies at alt strevet bar frukter. Det betyr mye for Britt 

at han ble domfelt. Det er en opplevelse av støtte og oppreisning fra det offentlige. Imidlertid 

er det til ettertanke hvilken effekt pratingen på voldtektsmottaket hadde på Britt når 

opplevelsen hun sitter igjen med er slik som beskrevet. Kriseintervensjon handler om 

gjenoppretting av kontroll og makt (Turnbull & McFarlane, 2007). Det ble snakket mye uten 

at hun var klar for det og opplevde å ha kontrollen på det om foregikk, hun følte seg presset. 

Det holder ikke å snakke om voldtekt, det handler om måten å snakke på, måten å bli møtt på 

under ulike faser etter å ha opplevd traume. I kombinasjon med å hjelpe offeret å gjenopprette 

kontroll kan psykoedukasjon om posttraumatiske reaksjoner være nyttig i en tidlig fase. Dette 

for å øke forståelsen og understreke normaliteten i offerets opplevelser, for eksempel 

opplevelsen av at «kroppen rister». Gjennom normalisering og forståelse kan offerets 

utrygghet reduseres. 

Tror det var bra å dra på voldtektsmottaket, er ikke helt sikker fordi det ble vanskelig å 

være der så lenge og snakke veldig mye. Det jeg tror var bra var at ordet voldtekt ble 
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brukt, det ble sagt høyt. Jeg ble tvunget til å forholde meg til realitetene, og det tror 

jeg var sunt. På samme måte som at jeg er norsk og er kvinne, så er voldtekt knyttet til 

meg som person, det er et faktum. 

At realiteten i hennes situasjon som voldtatt ble bekreftet av andre opplever Britt som bra. Det 

var tøft og vanskelig, men gjorde det mulig for henne å forholde seg til voldtekten fremfor å 

skyve det bort. 

Selv om Cecilie også var åpen omkring voldtektene, var hennes situasjon annerledes i og med 

at hun levde i parforhold hvor voldtekt fant sted. Dette kan ha vært årsaken til at hun ikke 

kom på voldtektsmottak, men i en tidlig fase dro til krisesenter. Hun forteller at hun der følte 

seg trygg. Her skulle hun være med på Dixi samtalegrupper for overgrepsutsatte kvinner. 

«Jeg begynte i en gruppe hvor de hadde holdt på en stund. Å komme helt ny mens de andre 

hadde kommet ganske langt, var ikke så lett», forteller hun. Det ble en vanskelig situasjon for 

henne. Hun var ikke på samme sted som de andre i gruppen, hun følte seg annerledes. Når det 

senere skulle startes opp gruppe med bare «nye» kvinner, var det planlagt at Cecilie skulle 

være med, men gruppen ble avlyst fordi det ikke ble nok gruppemedlemmer. Jeg ble «sittende 

igjen alene» sier hun. Hun beskriver en gjennomgående opplevelse av å være alene, ikke ha 

noen å snakke med og støtte seg til. 

Alle tre kvinnene har erfaring med terapi, og Cecilie er den som har bredest og lengst 

erfaring. Hun har mottatt poliklinisk behandling individuelt og i grupper samt vært innlagt 

døgnavdeling. De andre har kun mottatt poliklinisk behandling. Aina startet ikke i behandling 

før det hadde gått nesten fire år etter siste voldtekt, det vil si ca. et halvt år før intervjuet. 

Kvinnene har vært og er fortsatt i terapeutiske sammenhenger med muligheter for å snakke 

med profesjonelle om sine voldtektsopplevelser. De har allikevel en felles opplevelse av å 

ikke ha fått snakket «ordentlig» om voldtektene. Dette er en verdifull melding til oss hjelpere 

som møter kvinner i slike situasjoner. Britt forteller at hun ikke klarte å snakke med sin 

mannlige psykolog om voldtekten og at han «lot henne være» og snakket om andre ting. «Vi 

har aldri snakket om hva som skjedde, om hvordan. Bare sånn overskriftsmessig, at jeg ble 

voldtatt, at han ble dømt i retten. Vi har aldri snakket om det ordentlig.» Hun tror at hvis de 

hadde snakket om de vanskelige tingene, så hadde det kanskje hjulpet. Cecilie forteller om 

polikliniske «helt vanlige samtaler» hos mange ulike behandlere. Hun opplever ikke at dette 

har hjulpet.  
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Forfatteren Herbjørg Wassmo fikk for sitt arbeid mot seksuelle overgrep utdelt 

«Humleprisen» oktober 2011. Etter å ha blitt overrakt prisen, som deles ut av stiftelsen 

Fellesskap mot seksuelle overgrep, sa Wassmo: «Snakk om det. Hvis du skal hjelpe et barn å 

blitt kvitt skamfølelse så må du få det til å åpne seg. Det samme gjelder for voksne.» (Bakke, 

www. fmso.no, 16. april 2012). Å snakke er ikke synonymt med å være åpen. Cecilie og Britt 

har opplevd mye snakking, men om de har klart å være åpne om «det vonde» er en annen sak. 

Jensen hevder at det er tre faktorer som må være til stede for at noen vil dele noe som er 

vanskelig. Den første er at det må være en anledning. Det må være skapt et «rom» hvor det 

oppleves mulig å dele det. Det andre er at det må ha en hensikt å snakke om det vonde. Uten 

tro på at det vil være til hjelp er det ingen hensikt å dele det vonde med noen. Det tredje er at 

det må være en tematisk forbindelse. Det er lettere å snakke om det vanskelige hvis det 

allerede er et tema i det intersubjektive rom (Jensen, 2010). Aina fortalte ingen om 

voldtektene selv om det fantes anledninger, og seksuelle overgrep var tema i det 

intersubjektive rom. Hun opplevde imidlertid ikke at det hadde noen hensikt, hun trodde ikke 

det ville hjelpe. Cecilie og Britt opplevde at det hadde en hensikt å snakke om voldtektene, 

men i hvilken grad de opplevde mulighetene til å snakke om det som reelle anledninger er 

mer usikkert. Muligens opplevdes det ikke som en reell anledning for Britt når terapeuten var 

en mann som snakket om andre ting. Cecilie som erfarte hyppig skifte av behandlere og 

«vanlige samtaler», opplevde sannsynliggvis heller ikke anledninger.  

Den første behandlingen Cecilie mottok var gruppeterapi. Hun var ung og sier hun ikke tok 

det helt seriøst, at hun ikke forsto alvoret i sin situasjon. Hun opplever at den eneste 

behandlingen som har vært til hjelp var innleggelse ved døgnavdeling. Her deltok hun på et 

korttids strukturert behandlingstilbud hvor man skulle «ta frem følelsene». «Det hjalp, men 

det var for kort tid. Når jeg begynte å skjønne det, så var det ferdig», sier hun. Tid er en 

faktor i terapi. Ikke bare må det være anledning, hensikt og tematisk forbindelse for å snakke 

om og bearbeide voldtekt, det må også være god tid. 

Aina er optimistisk til å motta profesjonell hjelp. Kort tid tilbake startet hun i terapi og har 

forventninger til at dette vil hjelpe henne. De andre kvinnene som over tid har forsøkt terapi, 

er preget av tydeligere oppgitthet. Britt tenker at nå har det gått så lang tid at alle mener hun 

bør ha kommet over voldtekten. Det føles for sent å snakke nå. Hun opplever at det ikke 

lenger har noen hensikt. Kvinnenes råd til andre som opplever voldtekt er: «Si ifra med én 

gang, til noen du stoler på. Snakk med noen, ikke hold det skjult. Voldtekt er ikke noe en 
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person skal gå og holde for seg selv.» FMSO (Foreningen mot seksuelle overgrep) har som 

slagord: «Incest skal ikke ties i hjel, men snakkes i hjel.» Det samme kan kanskje gjelde for 

voldtekt av voksne. Skammen vokser i de hemmelige mørke rom. Hvis skammen får komme 

frem i lyset vil den deles og ha mulighet til å gjennomleves. 

Kvinnene er ulike i deres holdning til åpenhet overfor rettsvesenet. Aina som har holdt 

voldtektene skjult over flere år, mener det beste er å gjennomgå den juridiske prosessen med 

voldtektsmottak, politi og anmeldelse. «Gå til politiet, voldtektsmottak og gjør den prosessen 

jeg ikke gjorde», er hennes råd til andre som opplever voldtekt. Britt har kommet gjennom 

denne prosessen og opplevde den svært belastende, men sier allikevel: «Anmeld det, plasser 

ansvaret der det hører hjemme, få voldtektsmenn dømt, få statistikken til å bli helt 

annerledes.» Cecilies møte med rettsvesenet har opplevdes svært belastende uten at det har 

gitt resultater, saken ble henlagt. Hennes erfaringer har gitt henne en annen holdning. «Det 

hjalp ikke å anmelde det. Nå føler jeg ikke at jeg kan stole på politiet lenger.» Det er ikke 

nødvendigvis slik at å anmelde voldtekt fører til noe bra. Det er altså viktig at ofre etter 

voldtekt får informasjon om så vel risiko som fordeler ved å anmelde og på dette grunnlag 

selv kan gjøre et fritt valg uten å utsettes for press fra andre. Herman understreker at dette er 

av stor viktighet for at ikke offeret skal oppleve prosessen som retraumatiserende (Herman 

1997). Det er offeret selv som må gjennomgå den belastende prosessen og som i ettertid må 

leve med resultatene. En slik beslutning må ikke tas lett på, men gjøres på grunnlag av 

grundige overveielser. I kun 16 prosent av alle anmeldelser tas det ut tiltale og 25-30 prosent 

av de tiltalte frikjennes i retten (Amnesty, 2008). 

Komme i gang med livet (igjen)  

«Det var veldig belastende å være på jobb, jeg var mye redd, men det var også noe godt ved 

det. Det var godt å oppleve litt mestring, jeg kunne gjøre en jobb, en jobb jeg fikk betalt for.» 

Slik snakker Britt om hva hun opplevde var til hjelp for henne etter voldtekten. Vi kan si at 

hun trengte å komme seg «på sporet» igjen. Voldtekten medførte at hele livet hennes «sporet 

av» og falt ut av den rammen hun hadde skapt gjennom mange år. Plutselig var ingenting som 

før. Hun klarte ikke jobbe, relasjonen til ektefelle ble vanskelig, å være mor ble problematisk, 

være sammen med venner klarte hun ikke. Det ble utfordrende å i det hele tatt bevege seg 

utendørs. Det handlet om å komme i gang igjen, gradvis tørre å prøve ut det som tidligere 

hadde vært en del av hennes liv. Gjennom dette gradvis oppleve økt mestring. Også Cecilie 
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opplever at det har hjulpet å «komme seg litt ut i jobb igjen». Hun var forut for voldtektene i 

gang med utdanning og har nå gjenopptatt skolegang og jobb. Å gå på jobb og gjennom dette 

blant annet møte andre mennesker synes hun har vært til hjelp for henne. Dette kan sees i 

sammenheng med traumers fremmedgjørende funksjon. Å gjenoppta kontakt med andre 

mennesker og ha mulighet til å oppleve fellesskap kan virke inkluderende og 

skamreduserende (Benum, 2011). 

Etter opplevd traume er det med utgangspunkt i kriseintervensjon, essensielt å finne et 

«tilfluktsted» å ha som utgangspunkt, for å gradvis engasjere seg i og vende tilbake til verden 

igjen (Herman, 1997). Det handler også om å gradvis tørre slik Britt uttrykker det: «Tror det 

var veldig lurt å presse meg selv til å gradvis tørre ting, gradvis gjøre ting som jeg syntes var 

vanskelig. Det var viktig, og det var viktig at det ble gjort gradvis.» Vi ser at det var Britt som 

«presset seg selv», hun ble ikke presset av noen andre. Dette er svært viktig for ofre etter 

traumer. At de selv har kontroll er avgjørende fordi det nettopp er denne kontrollen de har 

vært frarøvet og trenger å finne tilbake til i livet. Vi kan forstå det slik at gradvis tilnærming 

til arbeidsliv, blant annet innebærer avlæring av responser som har blitt innlært gjennom 

læring ved betinging under traumeopplevelsen. Å gradvis tørre ting som forut for voldtekten 

var uproblematisk, men som med grunnlag i voldtekten var blitt vanskelig, var eksempelvis å 

bevege seg utendørs. Britt beskriver hvordan hun hadde mobilen i hånden, nødnummer tastet 

klart og fingeren klar til å trykke på anropsknappen. Etter hvert havnet mobilen ned i lomma, 

og turene utendørs ble gradvis lengre. Hun beskriver det som «å ta et steg av gangen, sakte 

men sikkert, og gradvis erobre livet tilbake igjen».  

På noen områder i livet kan det for kvinnene være mulig å fortsatt mestre selv om mye annet 

ikke opplevdes håndterbart etter voldtektene. Positiv psykologi er opptatt av fokus på 

personers fortsatt intakte ferdigheter, styrker og ambisjoner (Duckworth, Steen & Seligman, 

2005). «Jeg var arbeidstaker, jeg kunne gjøre en jobb, jeg var en kollega. Jeg var noe mer 

enn bare en voldtatt kvinne. Å leve et mest mulig normalt liv var godt», sier Britt. Fokus på 

ressurser gir opplevelse av mestring og kontroll samt tilgang til positive erfaringer og gode 

følelser. Dette kan være med å nyansere bildet av seg selv og livet. Ikke bare er de voldtatte 

kvinner, men de har andre sider ved seg som gir andre opplevelsesmuligheter. 

For Aina sin del så var hun ikke kommet helt i gang med voksenlivet. Hun hadde stoppet opp 

i sin skolegang, var i en fase hvor hun var i ferd med å finne ut av hvordan fremtiden skulle 

bli. For henne handler det altså i større grad om å «finne et spor». Hun opplever at denne 
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prosessen har blitt forsinket og forstyrret av voldtektene hun opplevde. Mer enn noen gang er 

det umulig for henne å se for seg utdanning og arbeid. Å hekte seg på livet handler for henne 

om å bearbeide traumene og den påvirkning dette har fått på hennes relasjon til gutter. I 

tillegg opplever hun behov for å arbeide med forholdet til egen vekt. «Jeg klarer ikke 

gjennomføre skolegang i den kroppen jeg har nå», sier hun. Dette var en prosess hun var i 

gang med, men som stoppet opp og forverret seg i forbindelse med voldtektene. Hun opplever 

behov for å komme i gang igjen med den prosessen hun var i når det gjaldt å få kontroll over 

vektproblemene. Hun trenger å få hektet seg på der hvor hun var i livet før voldtekten. 
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5 Lærdommer 

Ingen voldtekter eller voldtektsofre er like 

En viktig lærdom vi kan ta med etter møtet med disse kvinnene, er at voldtekter og de som 

har vært utsatt for voldtekt er svært forskjellige. Av denne årsak er det av stor viktighet å 

møte ofrene med størst mulig grad av åpenhet og bevissthet omkring våre egne 

forutinntattheter. Selv om vi skulle ha møtt mange tidligere voldtektsofre, så har vi ikke møtt 

det menneske vi har foran oss. Å ha det unike for øye både når det gjelder voldtektshendelsen 

og offeret er en nødvendighet for å kunne bistå offeret slik hun er i behov av. Inkludert i dette 

kan det å se mennesket i et livsløpsperspektiv være nyttig. Hvilken betydning har voldtekten 

fått for den enkelte akkurat der hun er i livet? Dette er avhengig av blant annet når i livet det 

inntreffer, rammene for livet til det enkelte offeret og en rekke andre faktorer som offeret selv 

bærer med seg kunnskap om. Én voldtekt er bare én voldtekt. Voldtektsofre er ikke like, og de 

må derfor møtes individuelt. I denne studien hadde én av kvinnene blitt med på noe hun 

trodde skulle være nachspiel og ble der voldtatt. En annen overnatter hos bekjente av noen 

venner og utsettes her for voldtekter av flere menn. Den siste av kvinnene var i parforhold 

hvor hun ble utsatt for voldtekt.  

Møt og utforsk det vonde - en faglig utfordring 

De tre kvinnene opplever ikke å ha fått snakket «ordentlig» om voldtektene, dette på tross av 

at de har snakket i ulike terapeutiske sammenhenger. Budskapet er at terapeuter må våge å 

snakke om voldtekten og betydningen av den selv om pasienten unnviker. Gå inn i det som er 

vanskelig. Det er en lang prosess og et stort stykke terapeutisk arbeid å snakke om det vonde. 

Imidlertid finnes det nå mye kunnskap om traumeterapi som terapeuter kan tilegne seg for å 

føle seg mer rustet til å møte traumatiserte personer. Tål å være i det vonde sammen med 

pasienten og gjennom dette vis at det er mulig å bære smerten og at livet går videre. 

Når vi hører kvinnenes fortellinger, kan vi forstå at informasjon om vanlige reaksjoner etter å 

opplevd traume kan være nyttig å motta for ofrene. Britt opplevde at «kroppen ristet hele 

tiden.» Det kan være trygghetsfremmende å sette traumeofrenes symptomer inn i en forståelig 

sammenheng. I tillegg har studien understreket relevansen av å gi grundig informasjon om 

mulige fordeler og risiko ved å anmelde voldtekt. Både Britt og Cecilie har anmeldt, begge 

opplevde møtet med politi som «en forferdelig opplevelse.» Britt har gjennomgått hele 
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rettsprosessen, og det fremkommer store belastninger underveis. Overgriper ble idømt straff, 

og hun opplever dette som en form for oppreisning. Cecilie opplevde at det ikke ble tatt ut 

tiltale, hun opplever seg ikke trodd og har mistet tilliten til politiet.  

Kvinnene har understreket viktigheten av å være åpen om det å ha opplevd voldtekt, å snakke 

om det med noen. Det vi kan lære av deres historier er at det holder ikke for hjelpepersonell å 

spørre pasienten om hun har vært utsatt for overgrep. Det kan hende flere gjør som Aina og  

benekter overgrep som har foregått. Spørsmålet blir da hvordan vi skal få tilgang til 

traumeopplevelsene og kunne arbeide med de. Det fremstår som essensielt å skape et klima 

hvor det oppleves mulig å snakke om det vonde og skamfulle, og hvor åpenhet finner sin 

plass. Dette gjennom formidling av aksept og annerkjennelse av hele mennesket. Trygghet og 

tillit i en relasjon bygges over tid. Det kan hende ofre for overgrep vil bruke tid på å komme 

frem med sine opplevelser. Slik kan vi se viktigheten av tid som faktor i terapi og stabilitet av 

behandlere. Cecilie beretter om bytte av behandlere av slikt omfang at hun ikke husker hvor 

mange behandlere hun har hatt eller deres navn. I tillegg er ikke alt som det kan virke ved 

første øyekast. Det er lett at seksuelle overgrep «forsvinner» blant andre historier om for 

eksempel mobbing, overvekt, selvfølelse og vold slik vi ser eksempler av hos Aina og Cecilie. 

Som behandlere kan det være lurt å ikke slå seg til ro med at man kjenner pasientens historie 

og kontekst, men huske at vi kun vet om de aspekter det andre mennesket så langt har valgt å 

dele med oss. 

I hvilken grad det å snakke om voldtekt har terapeutisk effekt eller i verste fall virker 

repeterende av overgrepet er en annen faktor. Det er viktig at offeret selv opplever å ha 

kontroll og ikke opplever seg presset på noe område. Vi har hørt om hvordan Britt opplevde 

seg presset på voldtektsmottaket, presset til å fortelle hvem overgriper var, til å la seg 

undersøke og til å snakke om voldtekten. Empati, ivaretakelse, forståelse, og aksept blir 

nøkkelord i møte med voldtatte kvinner. Dette i kombinasjon med hjelp til skånsomt å 

forholde seg til realitetene, at hun har blitt voldtatt. Først og fremst er det viktig å bygge opp 

under offerets autonomi som er så skadet etter voldtekten. Dette er viktig melding til de 

personer som kvinnene tidlig kommer i kontakt med etter å ha opplevd voldtekt. Det er en 

stor utforing for voldtektsmottak og rettsvesen å balansere de rettslige og terapeutiske hensyn. 

Undersøkelser og avhør må for å ikke være retraumatiserende og påføre ofrene ytterligere 

skade, foregå på en ivaretakende måte av personer som er opplært og egnet til å møte 

traumatiserte mennesker i akutt krise.  
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Få tak i kvinnenes forståelse omkring voldtekten 

Åpenhet og å snakke om voldtektene er en forutsetning, men det er ikke tilstrekkelig. Det er 

nødvendig å få tak i de konklusjoner det enkelte voldtektsoffer har trukket om seg selv og 

omverdenen. Trygghet i relasjonen er grunnlaget for å komme i en posisjon hvor man kan få 

innblikk i hvordan andre forstår sin situasjon. Kvinnene mener i utgangspunktet at ansvaret 

for voldtektene ligger hos overgriperne, men påtar seg allikevel en del av ansvaret selv. 

Terapeutisk kan vi lære at å arbeide sammen om å skape ny mening og forståelse er viktig 

terapeutisk arbeid. Det handler om å forstå traumesituasjonen, reaksjonene, seg selv og 

gjennom dette se seg selv med nye øyne.  

Adressér selvklandring og skamfølelse 

Kvinnenes forståelse henger nøye sammen med hvordan selvet berøres. Deres selvoppfatning 

er rammet. De sitter igjen med lav tro på seg selv og egen kompetanse samt opplevelse av 

hjelpeløshet. Vi ser hos Britt som er den eldste av kvinnene, at identiteten som var dannet 

forut for traumet er rammet. Hos Aina og Cecilie som er yngre, kan det sies at den utviklingen 

de var i gang med mot en voksen identitet forstyrres. De strever med å finne ut av hvem de er, 

relasjoner til andre og til arbeidsliv / skole. Det fremkommer selvklandring over å ha havnet i 

voldtektssituasjonen og misfornøydhet med egen mestring i ettertid. På den ene side kan 

omgjøring av streng selvklandring til mer realistisk bedømmelse fremme bedring. På den 

annen side kan selvklandringen ha som funksjon å redusere opplevelse av avmakt og 

utrygghet i verden. Å adréssere denne selvklandringen, dens funksjon og dens kostnad kan 

være nyttige fokus i terapi. 

Skamfølelsen er omfattende og sentral i kvinnenes opplevelse, men er også en følelse som er 

vanskelig å få tak i og arbeide med. Det er en følelse som er vanskelig å «romme», og ved at 

en annen «rommer» offeret klarer hun i større grad å romme seg selv og sine følelser. Ved 

empati og lytting kan opplevelse av aksept og fellesskap lette skamfølelsen. Det handler om å 

møte pasienten i ensomheten hvor skammen «lever» sitt isolerte liv og gjennom dette 

redusere skammen. Kvinnenes verdighet er rammet, og også kroppen er blitt vanskelig å 

forholde seg til. De liker ikke sin egen kropp, den er ekkel og stygg. Overvekt og store klær 

blir en beskyttelse. Å oppleve respekt og behandles med verdighet og som et individ med 

selvbestemmelse, er nødvendig for at selvrespekten og opplevelse av verdi skal finne tilbake 

igjen til de. 
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Trekk nære relasjoner inn i terapien  

Relasjoner generelt og spesielt intimitet og seksualitet, er blitt vanskelig etter voldtektene. 

Aina har aldri hatt kjæreste, hun lengter etter dette, men opplever kun tilfeldig sex med 

forskjellige gutter. Cecilie sliter med å vise følelser i relasjonen til sin nye samboer. Britt har 

opplevd samlivsbrudd og setter dette i sammenheng med voldtekten. I tillegg til hennes egne 

vansker opplevde også ektefelle det vanskelig å ha seksuell kontakt med henne etter 

voldtekten. Relasjoner og intimitet er temaer som trenger å få sin plass i terapirommet. 

Muligens vil det også i noen sammenhenger være hensiktsmessig å trekke nære relasjoner inn 

som støttespillere i terapien. Kvinnene trenger hjelp til å gradvis tilnærme seg intimitet med 

de risikoer for tap og nye vonde relasjonelle erfaringer dette innebærer. Den terapeutiske 

relasjon vil være en første naturlige ramme for å utprøve emosjonell intimitet. Senere kan 

personen støttes til å nærme seg nærhet gradvis også i andre relasjoner. Det handler om å først 

overvinne frykt for emosjonell intimitet deretter frykt for fysisk og seksuell intimitet (Steele, 

van der Hart & Nijenhuis, 2010).  

Det fremkommer at voldtekt har negative virkninger også på personer i kvinnenes omgivelser. 

Britts ektefelle følte seg som en pusling som ikke hadde klart å beskytte henne. Cecilies 

samboer opplever lite kjærlighet og interesse fra Cecilie. Det er av stor viktighet å anerkjenne 

også omgivelsenes vansker og behov for hjelp for å begrense de skadevirkninger voldtekter 

har. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å tilby samtaler også til pårørende. En 

vurdering av behovet for dette bør gjøres.  

Hjelp til å roe kroppen 

Det er blitt trøblete å forholde seg til kroppen ikke bare når det gjelder utseende og vekt, men 

også kroppslige symptomer. Aina forteller om gjenopplevelser av voldtektsepisodene som 

stadig oftere dukket opp uten at hun ville det. Britt forteller om triggersituasjoner, som vekker 

angstsymptomer og medfører unngåelse av situasjoner som minner om voldtektene. Hun er 

ikke lenger på turer hvor det er menn og har kun vært på ett julebord etter voldtekten, da var 

hun redd og ville hjem. Cecilie unngår nærhet og følelser. Kroppen er i alarmberedskap, 

kronisk på vakt mot fare. Britt er vár for lyder, det er vanskelig å sove på grunn av veldig 

hjertebank. Kroppen vil ikke falle til ro.  
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For de fleste vil en naturlig prosess med gradvis tilheling finne sted etter opplevd traume. 

Imidlertid er det avgjørende med hjelp og støtte til å roe seg, gjenetablere kontroll og trygghet 

for å unngå langvarige eller kroniske symptomer. Dette er viktige hensyn å ta for de som 

møter kvinner tidlig etter opplevd voldtekt. Dette være seg både politi, voldtektsmottak eller 

andre. Kvinnene jeg har møtt, preges fortsatt av slike symptomer, 4-7 år etter voldtektene. Når 

symptomene ikke avtar blir det nødvendig å yte adekvat hjelp for å bistå prosessen. Britt 

forteller om hvordan hun tilrettelegger på kveldstid for å sove godt på natten. Dette gjør hun 

ved å være bevisst og velge ut hvilke TV- program hun ser og hva slags aktiviteter hun gjør. 

Slik tilrettelegging eller endring av livsstil kan være nyttig i en tidlig terapifase. Dette for å 

finne frem til og støtte strategier som holder det vonde unna (van der Weele, 2010). Kvinnene 

trenger også å lære å avlede seg selv fra gjenopplevelser. Fokus er å skape trygghet og 

opplevelse av kontroll, å stabilisere den traumatiserte. Til dette kan pusteøvelser, 

«grounding»- teknikker og «trygt sted»- øvelse tas i bruk. Det handler om å skille nåtid fra 

fortid (Benum, 2010). Affektregulering samt trøst og ivaretakelse av seg selv er ferdigheter 

som er nødvendige. 

Etter hvert må det vonde benevnes forsiktig. Traumeopplevelsene kan organiseres etter det 

sterkeste, verste, hva som kom først. Neste steg handler om å se på litt av det vonde av 

gangen, å dosere traumet (Benum, 2010). Da må følelser, ord og kroppsfornemmelser som 

hører med knyttes til selve hendelsen. Denne prosessen inkluderer plassering av ansvar, 

opplevelse av kontroll og fokus på selvoppfatningen. Klientens egne ressurser, mestring og 

overlevelse settes i fokus. Slik traumeterapi er en kontinuerlig vekselvirkning mellom å hente 

frem ressurser til å klare livet her og nå og det å arbeide direkte med traumene. Kvinnene har 

sagt at de ikke har fått snakket «ordentlig» om voldtektene. Dette kan handle om en 

vektlegging i de terapeutiske samtalene på håndtering av livet her og nå og at det direkte 

traumearbeidet ikke har fått nok plass. Kvinnenes tilbakemeldinger er nyttige evalueringer til 

terapeuter om hvordan terapi kan oppleves og medføre økt bevissthet om hvordan konkret 

drive terapeutisk arbeid overfor traumatiserte personer. 

Å fremme tillit og håp 

Kvinnene sitter igjen med en grunnleggende mistillit til verden og fremtiden. Tilliten til deres 

egne vurderinger er også rammet. De vet ikke lenger hvem som er til å stole på, og verden 

oppleves utrygg. De er i behov av nye og annerledes opplevelser med andre mennesker som 
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kan korrigere effektene av de vanskelige relasjonelle erfaringer de har opplevd. Å oppleve å 

være en person med egen selvbestemmelse i møte med en annen person er en helende prosess 

som går gradvis og sakte (van der Weele & With,2008). Den terapeutiske relasjon er en god 

ramme for slike erfaringer. De må på nytt bygge opp tilliten til mennesker, til egne 

vurderinger og til at verden er et rimelig trygt sted å være. Da forstår man at det er nødvendig 

med tid og nødvendig som terapeut å være stabil.  

Britt sier at forventningene til livet er på et lavere nivå enn før, og at livet går i 

«nedoverbakke» mens Aina sier at man mister håpet etter hvert. Håp er en viktig faktor i 

terapi, og det kan være nødvendig å «bære håpet» for kvinnene når de ikke selv klarer å holde 

håp om endring oppe. Å oppleve å bli hjulpet kan i seg selv fremme håp selv om de har det 

vanskelig. Å nå konkrete mål og oppleve økt mestring fremmer også håp (van der Weele, 

2010). Parallelt med å holde håpet oppe er det nødvendig å sammen med kvinnene tåle det 

vonde, å holde ut mens håpet om en fremtid vokser seg sterkere. 
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6 Sluttord 

Det som har gjort mest inntrykk under denne studien har vært at voldtekt gir så vidtstrekkende 

og langvarige konsekvenser som her er kommet frem. Jeg har fått svar på studiens tredelte 

forskningsspørsmål. Voldtekt medfører opplevelse av verdiløshet, hjelpeløshet og avmakt. 

Det gir redusert tro på egne vurderinger, kompetanse og mulighet til å påvirke eget liv. Det 

fører også til redusert tillit til andre mennesker og generell mistillit og utrygghet til livet. 

Troen på gode ting i fremtiden reduseres. Allikevel kan relasjoner verdsettes høyere enn før, 

og takknemlighet over livet erfares. Å få snakke om voldtekten på en måte som er tilpasset 

det enkelte voldtektsoffer, hennes forståelse og prosess kan være til hjelp. 

Mine egne og kulturens myter og forestillinger er utfordret og nyansert. Studiens tre voldtatte 

kvinner hadde opplevd voldtekt i parforhold og såkalte bekjentskapsvoldtekter, men ikke 

overfallsvoldtekter. De var kvinner i ulik alder og ulik livssituasjon. De mente alle nei når de 

sa nei og gjorde motstand. Det er ikke mulig å se hvem som er potensielle voldtektsmenn, de 

ser ut som andre menn. Kvinnene er ikke annerledes enn meg, og jeg kunne ha havnet i 

samme situasjon som de. Voldtekt skjer like gjerne meg som andre. Ingen av kvinnene 

snakker om sinne og hevntanker overfor overgriperne, men redsel og angst bekreftes. Sex kan 

oppleves vanskelig, men virkningene er langt mer omfattende enn som så. All form for 

intimitet er vanskelig, relasjoner er problematisk og preget av mistillit. Utryggheten er 

omfattende ikke avgrenset til spesifikke ting som å være ute alene om kvelden.  

Vi kan konkludere med at det er viktig å ha i minne den sårbarhet som bor i personer utsatt 

for seksuelle overgrep både kort tid etter overgrepet, men også lenger i ettertid enn de fleste 

forventer. Alt vi mennesker opplever forstås i lys av våre erfaringer. De som har vært utsatt 

for voldtekt har fått en erfaring som kaster skygge over alt annet de opplever i lang tid og 

kanskje for resten av livet. Livet blir aldri det samme, det er «før og etter voldtekten.» Det 

handler ikke om å komme tilbake til det som var, men å våge å leve videre og gjøre nye 

erfaringer som gjør livet verdt å leve.  
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Vedlegg A 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

” Hvordan forstår kvinner som har opplevd voldtekt at 

overgrepet har innvirket på deres liv?” 

 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å bidra til økt innsikt og 

forståelse omkring betydningen av å ha vært utsatt for voldtekt. Studien har fokus på hvordan 

kvinner utsatt for voldtekt selv opplever at overgrepet har innvirket på deres liv. Hva er 

voldtektens effekter over tid? Hvordan påvirkes opplevelsen av seg selv og opplevelsen av 

verden rundt?  Er det noe som har vært til hjelp i tiden etter voldtekten og hvordan kunne du 

fått bedre hjelp? For å oppnå mer kunnskap om disse temaene er det behov for å snakke med 

noen i din situasjon, noen som vet hvordan det oppleves å ha vært utsatt for voldtekt og som 

vil dele sine erfaringer. Det ønskes kontakt med kvinner som har opplevd voldtekt etter fylte 

18 år og hvor voldtekten ligger noe tilbake i tid.  

Forskningsstudien er et hovedoppgaveprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

 
Hva innebærer studien? 
Studien innebærer for deg å delta på et intervju som varer i ca. 1 time. Jeg er her 
interessert i å høre om det du ønsker å fortelle om det du har opplevd, hva du tenker 
omkring det og hvilken betydning voldtekten har fått i ditt liv. Hvordan har livet ditt 
vært etter voldtekten og hvordan tenker du om fremtiden? Intervjuet vil tas opp på 
lydbånd for bruk under prosjektet. 
Den kontakten du allerede har med din behandler ved DPS poliklinikken vil fortsette 
som vanlig uavhengig av om du velger å delta på studien. 
  

Mulige fordeler og ulemper 

Å ha opplevd voldtekt er for mange et vanskelig tema å snakke om. Det er derfor mulig at 

gjennomføring av intervju vil føre til midlertidig økt ubehag. Dette betyr ikke generell økning 

i symptomer eller dårligere fungering. I tillegg er deler av intervjuet fokusert mot hva som 

eventuelt har hjulpet deg i en vanskelig fase av livet og din egen mestring i denne fasen. I den 

sammenheng kan du komme med råd til andre som har opplevd tilsvarende. Deltakelsen i en 

slik studie kan føre til at du kan bidra med noe som har en betydning for andre mennesker. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten 

og som kan finne tilbake til deg. Informasjonen som er tatt opp på lydbånd vil bli slettet etter 

prosjektets avslutning april 2012. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av 

studien når disse publiseres.  

 



 

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier 

ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige 

behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du 

kontakte:  

 

Barbro Årnes på tlf. nr. 99 25 05 81 eller 32 86 18 00.  

Prosjektansvarlig for studien er Kirsten Benum, Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt 

UIO. 

Tlf: 22 84 52 39. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vedlegg B 

Intervjuguide: 

Foreløpig problemstilling:   

Hvordan forstår kvinner som har opplevd voldtekt at overgrepet har 

innvirket på deres liv? 

 

Generelt til mulig utdypning av spørsmålene:  

- Kan du fortelle litt mer om det? 

- Hva mener du med…? 

- Fortell hva du tenkte 

- Hvordan følte du når…? 

- Hvordan?  

- På hvilken måte? 

Intro:  

Du ble jo for noen år siden utsatt for voldtekt, og det er grunnlaget for er du er her og 

snakker med meg i dag om hvordan du opplever at voldtekten har innvirket på livet 

ditt. Jeg er interessert i å høre om det du ønsker å fortelle meg om det du har opplevd. 

Jeg trenger ikke vite så mye detaljert omkring voldtekten fordi jeg er mest opptatt av 

hvordan livet ditt har vært etter voldtekten,…  

 

1. …men kunne du tenke deg å fortelle meg litt helt overskriftsmessig omkring 

voldtekten og det som skjedde etterpå? 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- hvordan reagerte du etterpå?   

- fikk du hjelp av noen? 

- hva skjedde etterpå? 

 

2. Hvordan opplever du at livet ditt har vært etter voldtekten? 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- er det noe du opplever er blitt annerledes, i tilfelle på hvilken måte? 

- har du opplevd endringer i nære og intime relasjoner, i forholdet til venner, familie, 

kollegaer / yrkesliv, fritidsinteresser? 

- har det vært handlinger eller hendelser som har oppstått på grunn av voldtekten? 

- hva synes du om livet ditt i dag?  

 

3. Mange som har vært utsatt for voldtekt opplever endringer i synet på seg selv, hvordan 

har dette vært for deg? 

 

 

 

 



 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- har dine tanker, følelser eller handlinger vært forandret etter voldtekten og på hvilken måte? 

- symptomer på traumer: unngåelse, fysiologisk aktivering, gjenopplevelser, dissosiasjon, 

selvbilde/skam, depresjon, angst osv. 

- hva tror du andre synes om deg? (partner, familie, venner, arb.kollegaer) 

 

4. Hvordan tenker du omkring fremtiden? 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- hva slags hendelser forventer du? 

- hvilke tanker, følelser og handlinger /atferd tror du vil beskrive deg i fremtiden? 

- hvordan tror du nære relasjoner blir, kontakt med venner og familie, ditt yrkesliv / 

skolegang, og din fritid? 

 

5. Kan du fortelle om det er noe du opplever at har vært til nytte for deg / som har hjulpet 

i tiden etter voldtekten? 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- er det noe du selv har gjort som har hjulpet?  

- har det til hjelp å oppleve sosial støtte, følge opp arbeid/skole, delta i støttegruppe, motta 

behandling, anmelde voldtekten, gjennomgå rettssak? 

- på hvilken måte synes du dette har hjulpet deg? 

- hvordan tror du det hadde vært uten dette som har hjulpet deg? 

 

6. Er det noe du ønsker å formidle til andre som har opplevd voldtekt? 

 

Mulig utdypning av spørsmålene: 

- er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg? 

- hva anbefaler du å gjøre hvis man opplever voldtekt?  

- hvordan kan de mestre tanker, følelser og andre ting som er vanskelige? 

 

7. Er det noe som ikke har kommet med i dette intervjuet og som du synes skulle vært 

med? 

 

Avslutning: Hvordan har det vært å snakke om dette her i dag? 


