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Sammendrag 

Masteroppgaven handler om hvordan krisesenteransatte forstår og erfarer vold mot etniske 

minoritetskvinner som brukere på krisesentre. Oppgaven belyser utfordringer knyttet til deres 

forståelser av vold i en flerkulturell kontekst.    

Vold i nære relasjoner er en problematikk som berører kvinner, menn og barn over hele 

verden og i alle samfunnslag. Krisesentrene er for mange et første møte med et liv uten vold.  

Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i de ansattes forståelser av vold mot kvinner, med fokus 

på etniske minoritetskvinner. Det jeg ønsker å finne ut av er hvordan de ansatte forstår vold, 

og om denne forståelsen er annerledes når det kommer til minoritetskvinner og 

majoritetskvinner. Jeg vil danne en forståelse om hvordan de ansatte håndterer og jobber med 

denne volden og minoritetskvinnene, og hvilke eventuelle utfordringer dette medfører.  

Oppgaven vil redegjøre for teoretiske perspektiver på vold. Felles for de er at de tydeliggjør 

og problematiserer voldsbegrepet. I lys av informantenes forståelser av vold vil det være 

fruktbart å se begrepet fra ulike perspektiver. Det første perspektivet som presenteres er vold 

som et universelt fenomen, med teoretisk bakteppe i feministisk teori om patriarkalske 

maktstrukturer. Tradisjonelt er vold blitt forstått på bakgrunn av dette perspektivet, som 

presiserer at det handler om menns vold mot kvinner og hvordan dette fungerer 

undertrykkende for kvinners posisjon i samfunnet. Det vil her argumenteres for hvordan 

menns vold mot kvinner og den «klassiske partnervolden» blir behandlet som det jeg kaller 

«generell vold». Videre vil vold bli sett i et minoritet/majoritetsperspektiv. Her vil det 

presenteres teorier og begreper som går utover de feministiske tilnærmingene, som ikke er 

utarbeidet med tanke på kulturell variasjon. Dette perspektivet vil gi et innblikk i hvordan 

volden som rammer minoritetsetniske kvinner kan betraktes som «spesiell vold». Til slutt vil 

teorier om interseksjonalitet presenteres. Interseksjonalitetsperspektivet vektlegger at 

individers situasjon og identitet påvirkes av samspillet mellom flere roller, faktorer og 

identitetsmarkører. Ved hjelp av interseksjonalitetsperspektivet kan det universelle ved vold 

mot kvinner fremheves uten at kvinners særegne erfaringer og posisjon neglisjeres.  

Oppgaven baserer seg på kvalitative data fra individuelle dybdeintervjuer og gruppeintervjuer 

som er gjennomført med ti krisesenteransatte, fra tre forskjellige krisesentre i 

Østlandsområdet. Kvalitativ metode er et naturlig metodisk valg, da formålet med 

masteroppgaven er å få et innblikk i de ansattes forståelser og erfaringer. Det empiriske 
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materialet er transkribert og kodet. Deretter ble kodene som var relevante for 

problemstillingen kategorisert eller tematisert. På denne måten kom det fram hva som utpekte 

seg som hovedtemaer. 

 

Analysen er delt opp i tre. I første analysekapittel presenteres vold som et universelt fenomen. 

I andre analysekapittel presenteres vold som et kulturelt fenomen. Avslutningsvis presenteres 

vold som noe interseksjonelt. Jeg utdyper hvordan majoritetskvinner og minoritetskvinner kan 

ha svært ulike utgangspunkt når de kommer til krisesentrene, og at minoritetskvinner står 

ovenfor særskilte utfordringer som følge av lite kjennskap til norske systemer og rettigheter, 

mangel på nettverk, boligmarked og oppholdstillatelse for å nevne noe.   
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Forord 

I august 2015 gikk jeg i gang med iver og glede med masteroppgaven jeg lenge hadde gledet 

meg til å sette i gang med. I oktober, kvelden før jeg skulle gjennomføre mine første 

intervjuer på krisesenteret, kom beskjeden som skulle gjøre livet så innmari vondt å leve. På 

et tidspunkt virket det uoppnåelig at masteroppgaven skulle fullføres. Livet skjedde, og det 

skjedde så plutselig og brutalt. Det er heldigvis mange som har gjort veien hit oppnåelig og 

hjulpet til for at denne masteroppgaven nå er fullført, som derfor fortjener en takk.  

 Først og fremst må jeg takke alle informantene ved de tre krisesentrene jeg har vært på. Uten 

deres tanker og forståelser hadde det ikke blitt en oppgave. Jeg setter stor pris på at dere tok 

dere tid i deres travle arbeidshverdag. Jeg gikk fra hvert intervju med enorm beundring for 

arbeidet dere gjør for voldsutsatte kvinner, menn og barn hver eneste dag.  

En stor takk til min hovedveileder, Anniken Hagelund, for gode faglige innspill og 

motiverende veiledningstimer. Mest av alt vil jeg takke for forståelsen du har vist for at livet 

skjer utenfor Blindern, og kloke ord om at familien alltid må prioriteres først. Takk for at 

døren alltid har vært åpen, og spesielt nå i innspurten. 

Det samme gjelder min biveileder, Anja Bredal. Takk for at også du har vært veldig 

forståelsesfull og har en evne til å skrive akkurat de tingene jeg har trengt å høre. Faglig 

inspirer du stort! Jeg setter også stor pris på at du åpnet døren for meg inn til Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Takk til Tove og Elin i Voldsseksjonen i Bufdir for veldig god tilrettelegging i innspurten av 

oppgaven. Det har vært spennende å jobbe i et miljø som tydeliggjør viktigheten av temaet, 

og jeg gleder meg til å fokusere fullt på fagveilederen nå fremover. 

Takk til Voldsprogrammet på NOVA for stipend og interessant masterseminar.  

Mine kjære venner og familie, som jeg ikke har sett på det som føles ut som en evighet. Takk 

for alle koselige leveringer på døren og at dere har heiet på meg. Gleder meg til å bruke mer 

tid med dere enn sene kvelder på Blindern. Spesielt takk til Anna for daglige motiverende 

telefonsamtaler.  

Til squaden på Blindern – takk for at dere alltid vil drikke kaffe og har heiet på meg. Nå er det 

min tur til å heie dere fram! 
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Den aller største takken går utvilsomt til Markus, min ektemann og trygghet. Denne oppgaven 

hadde ikke blitt til uten din hjelp. Takk for at du har lest korrektur som en helt! Dine støttende 

ord har betydd mer for meg enn du kan forstå. At du har vært min klippe i ditt vanskeligste år 

er helt utrolig. Jeg er så glad for at du ville gifte deg med nettopp meg ikke bare én gang, men 

to ganger i løpet av masteroppgaveskrivingen. Vi er verdens beste team.  

En jeg har så inderlig lyst til å takke er min kjære svigermor, Siren, som gikk bort så altfor 

tidlig. Du heiet så på meg og overbeviste meg om at nettopp dette prosjektet var verdt å satse 

på. Du sa så ofte at du gledet deg til å lese oppgaven. Jeg er så lei meg for at du ikke får det, 

men du har vært med meg hele skriveprosessen.   

 

Oslo, oktober 2016 

Ina Storkjørren Vetrhus 
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1 Introduksjon 

 Med handlingsplanen flytter vi arbeidet mot vold i nære relasjoner viktige skritt 

 framover slik at vi når målsettingen om at alle skal kunne leve sine liv frie for vold 

 (Justis- og beredskapsdepartementet 2013: 1). 

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem. Regjeringens målsetting om at alle 

skal kunne leve et liv uten vold kan for noen virke som en tilnærmet umulighet. Kanskje 

spesielt for mennesker som jobber tett på vold og dens ofre daglig. Det er disse menneskenes 

forståelser av vold denne masteroppgaven tar utgangspunkt i.     

Krisesentrene er for mange voldsofre deres første møte med et liv uten vold. Det er en stor 

overvekt av kvinner, sammenliknet med menn, som oppsøker krisesentrene i Norge. Kvinner 

er i størst grad utsatt for familievold og det en gjerne omtaler som ‘vold i nære relasjoner’ 

(Justis- og beredskapsdepartementet 2013: 6). Dette, mer kjønnsnøytrale, begrepet ble innført 

i 20041 for å favne kompleksiteten i familievoldsproblematikken, som før handlet i størst grad 

om menns vold mot kvinner.  

Det har skjedd mye med voldsbildet siden det første krisesenteret i Norge ble opprettet i 1978 

(Bråten 2007: 28). Det er mer komplekst og sammensatt, blant annet fordi befolkningen 

gjennom innvandring også har blitt mer mangfoldig (Bredal 2013: 117). At det i dag er mange 

ulike etniske minoriteter i Norge kommer tydelig fram i brukergruppen og i voldsbildet slik 

det erfares på krisesentrene. Etniske minoritetskvinner utgjør en stor gruppe blant de som 

opplever vold i nære relasjoner. Dette bekreftes av krisesenterstatistikken som viser at etniske 

minoritetskvinner utgjør den største andelen av sentrenes brukere (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet 2016a: 29). Vold mot minoritetskvinner i Norge er ofte blitt koblet til 

kulturelle praksiser som gjenspeiler kvinneundertrykkende minoritetskulturer. Slik blir denne 

volden satt i et motsetningsforhold til majoritetskulturen, som setter likestillingsspørsmålet 

høyt og ikke aksepterer vold mot kvinner (Bredal 2007, Bredal 2013, Helseth 2015).  

Det er krisesenteransattes fortelleringer om «minoritetskultur» og det «nye voldsbildet» jeg 

skal undersøke nærmere, fordi det er interessant å finne ut om kultur vektlegges i de 

                                                 
1 Regjeringens handlingsplan som i år 2000 het «Vold mot kvinner» heter nå «Vold i nære relasj oner» 

(Bråten 2007: 29) 
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krisesenteransattes voldsforståelser. Denne oppgaven fokuserer derfor på de ansattes 

forståelser av vold i nære relasjoner i møte etnisk minoritetskvinner. 

 Problemstilling 

For å belyse denne tematikken har jeg valgt følgende problemstillinger: 

 Hvilke forståelser av vold gir krisesenteransatte uttrykk for i sine fortellinger om 

voldsutsatte minoritetskvinner?  

 Hvordan forstår de denne brukergruppens utfordringer?  

 Hvilke konsekvenser får forståelsen av denne brukergruppens situasjon for arbeidet 

ved krisesentrene?  

Ved hjelp av disse problemstillingene vil jeg undersøke hva slags forståelser av vold de 

krisesenteransatte gir uttrykk for. Et formål er å undersøke om fortellingene er ulike når de 

snakker om henholdsvis majoritet- og minoritetskvinner. Jeg ønsker å se om faktorer som 

kultur spiller inn i de ansattes forståelser. På bakgrunn av dette er jeg interessert i hvordan de 

ansatte forstår eventuelle utfordringer minoritetskvinner står ovenfor som ikke gjenfinnes hos 

majoritetskvinner på krisesentrene, og hvilke konsekvenser dette eventuelt får for praksis på 

krisesentrene. 

1.1.1 Avgrensning og begrepsavklaring 

Jeg vil nå redegjøre for oppgavens avgrensning og klargjøre begreper som vil brukes 

gjennomgående i oppgaven.  

Når jeg snakker om «de ansatte» mener jeg informantene jeg har snakket med, og ikke en 

generalisering av alle krisesenteransatte i Norge. Jeg kommer til å veksle mellom å referere til 

dem som ansatte og informanter, ettersom hva som faller naturlig i konteksten det skrives. 

Grunnen til at jeg valgte å intervjue krisesenteransatte og ikke voldsutsatte minoritetskvinner, 

er fordi jeg er interessert i hvordan de ansatte forstår vold i flerkulturelle rammer. Formålet 

med oppgaven er ikke å presentere historier om minoritetskvinner som voldsofre, men å 

belyse de ansattes forståelser av vold som rammer denne gruppen.   
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Under intervjuene operasjonaliserte jeg hva jeg la i begrepene majoritetskvinne og 

minoritetskvinne, slik at de ansatte og jeg hadde felles referanseramme. Med 

«majoritetskvinner» mener jeg etnisk norske kvinner som er født og oppvokst i Norge med 

norskfødte foreldre. Med «minoritetskvinner» mener jeg både første og andregenerasjons 

innvandrere. Det er snakk om kvinner fra ikke-vestlige land, dersom ikke noe annet blir 

poengtert. Både informantene og jeg var enige om at det ikke er spesielt dekkende, og svært 

generaliserende, med en slik dikotomisering. Likevel ble det lettere å snakke om 

brukergruppene på denne måten. Dersom kvinnene de snakket om kom fra eksempelvis Polen 

eller USA ble dette tydeliggjort. Dette handler om at jeg var ute etter å snakke om kvinner 

som kommer fra kulturer som skiller seg fra den norske. Riktignok kan det være store 

kulturforskjeller mellom Norge og Polen, men jeg valgte likevel å fokusere på ikke-vestlige 

kulturer med antagelse om større kulturforskjeller. Dette kan eksemplifiseres med et sitat fra 

en av de ansatte: 

Det er klart er du fra USA, er du også en minoritet, men du har tatt toget. Men, er du 

hentet fra et eller annet sted opp i fjellene i Afghanistan, Kashmir, og hentet hit og har 

vært i den leiligheten på […] i 3 år, så vet du jo ingenting… 

Bakgrunnen for at jeg valgte å snakke med de ansatte med utgangspunkt i kvinner som 

voldsutsatte er fordi de fleste brukerne på krisesentre i Norge er utsatt for en mannlig 

voldsutøver, henholdsvis 94 prosent av beboerne og 91 prosent av dagbrukerne (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet 2016a: 9). Disse tallene gjelder alle etnisiteter samlet. Både 

nasjonal og internasjonal forskning viser at kvinner i større grad enn menn blir utsatt for grov 

og gjentagende partnervold (Bakketeig et al. 2014, Johnson 1995, Pape og Stefansen 2004). 

Under intervjuene har jeg derfor fokusert på menns vold mot kvinner, og spesielt 

minoritetskvinner. Oppgaven vil altså i hovedsak omhandle vold mot kvinner, og det vil 

påpekes dersom også menn og barn er inkludert.  

 Samfunnsaktuelt tema 

Vold i nære relasjoner er et like aktuelt tema i dag som på slutten av 70-tallet, da feminister 

for fullt satt vold mot kvinner på agendaen. Dobbeldrapssaken i Kirkenes (Aftenposten 2016) 

er et nylig eksempel på hvor tragisk utfallet av vold i nære relasjoner kan bli. Natt til mandag 

29.august 2016 dreper en etnisk norsk mann sin thailandske kone og hennes sønn. Ifølge 

politiet var motivet kvinnens ønske om å forlate ekteskapet på grunn av vold. Kvinnen hadde 
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vært i kontakt med politiet og sitt lokale krisesenter, og skulle etter planen flytte inn dit 

sammen med sønnen dagen etter drapet. Både kvinnen og sønnen var thailandske statsborgere 

og kom til Norge i 2013, samme år som kvinnen giftet seg med den nå drapssiktede 

ektemannen (NRK 2016). Denne saken eksemplifiserer en problematikk informantene 

snakket mye om under intervjuene, som omhandler minoritetskvinner som er gift med etnisk 

norske menn. Den viser også den viktige rollen krisesentrene spiller for voldsutsatte 

minoritetskvinner. Dobbeltdrapssaken i Kirkenes ble et nytt bilde på hvor kompleks og sårbar 

denne gruppen er.  

I 2013 la regjeringen fram for Stortinget stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner (Meld. 

St. 15 2012-2013). Daværende justis- og beredskapsminister, Grete Faremo, understreket at 

vold i nære relasjoner ikke skulle ses som en privatsak. Hun uttalte:   

Dette er en historisk dag. Jeg er stolt og glad over å presentere en stortingsmelding om 

den tabubelagte volden. Vold i nære relasjoner rammer mange. Det er dessuten et 

alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som er høyt prioritert av regjeringen 

(Regjeringen.no 2013) 

Vold i nære relasjoner er ikke kun problematisk på individnivå. Det er et stort 

samfunnsproblem. Det anslås at vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 

milliarder kroner årlig. Disse kostnadene kommer som en følge «av økte behov for 

hjelpetiltak i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, barneverntiltak samt hjelp fra 

krisesentertilbud, sosialhjelp og økte behov for politiressurser» (Justis- og 

beredskapsdepartementet 2013: 4). Som Faremo understreket rammer volden mange, men det 

er vanskelig å estimere nøyaktig omfang. Det kan skyldes tabu som fortsatt er knyttet til vold 

og det å være voldsutsatt, og som fører til store mørketall.  

Ifølge Hjemdal (2014: 24) er hovedkildene til kunnskap om voldens omfang 

befolkningsundersøkelser og anmeldelsesstatistikken. Befolkningsundersøkelser som 

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser vil aldri kunne gjengi et helt nøyaktig bilde av 

omfanget, da de ulike spørsmålene vil kunne oppfattes ulikt av forskjellige individer og 

grupper i samfunnet. Anmeldelsesstatistikken viser voldstilfeller som er anmeldt til politiet, 

men et viktig moment er at de aller fleste voldssaker ikke anmeldes (Hjemdal 2014: 24-25). 

Krisesentrene er en annen instans som også registrerer voldstilfeller og er med på å gi et 

innblikk i hvor utbredt problematikken er i Norge. Krisesentertilbudet er det eneste 

hjelpetilbudet som spesialiserer seg på å gi voldutsatte kvinner støtte, råd og veiledning 
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(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016d). Årlig viser statistikken jevn tilstrømning til 

krisesentrene, noe som indikerer at det er et stort behov for sentrenes arbeid i kampen mot 

vold i nære relasjoner. 

 Mitt bidrag 

Jonassen og Skogøy (2010: 177) etterspør videre forskning på hvordan krisesentrene møter 

minoritetskvinner. Bakketeig et al. (2014) har utført en studie av krisesentertilbudet i Norges 

kommuner, og evaluert kommunenes implementering av krisesenterloven. De poengterer at 

minoritetskvinner er den største beboergruppen på krisesentrene, og finner i likhet med 

Jonassen og Skogøy (2010) at dette er en gruppe med sammensatte utfordringer. De anbefaler 

derfor nærmere forskning om det lovmessige kravet om et individuelt tilpasset tilbud 

oppfylles for denne gruppen, på bakgrunn av deres komplekse situasjon (Bakketeig et al. 

2014: 170). Denne oppgaven vil ikke besvare dette spørsmålet direkte, men bidra til å belyse 

forståelser og utfordringer knyttet til minoritetskvinner som brukergruppe på krisesentre.  

Selv om vold mot minoritetskvinner er et tema som har fått mye oppmerksomhet, er det 

tidligere gjennomført flest studier i form av evalueringsforskning med praktiske formål, som 

for eksempel utarbeidelse av veiledere (Skogøy 2008) eller lovverk. Bakketeig et al. (2014: 

169) etterspør mer teoriforankret forskning på krisesentre og hjelpen de gir voldsutsatte. 

Denne oppgaven vil følge opp dette, og være et bidrag for å belyse hvordan krisesenteransatte 

forstår vold og mangfold i møte med voldsutsatte minoritetskvinner.  

 Studiens oppbygging  

I kapittel 2 presenterer jeg oppgavens teoretiske tilnærminger. Teorikapittelet er delt inn i tre. 

Først redegjør jeg for sammenhengen mellom vold, kjønn og makt ved å introdusere 

feministisk teori om patriarkalske maktstrukturer. Ulike former for partnervold og begrepet 

«generell vold» vil gjennomgås. Videre presenteres maktstrukturen i forholdet mellom 

majoritet og minoritet. Her presenteres forståelser av vold som kulturbetinget. Den 

«spesielle» kulturelle volden blir sett i sammenheng med debatten som omhandler likestilling 

og multikulturalisme. Tilslutt vil jeg redegjøre for interseksjonalitetsbegrepet, som et 

alternativ som både implementerer kjønnsmakt perspektivet, det kulturelle perspektivet og et 

strukturelt perspektiv som belyser undertrykkende samfunnsstrukturer.   
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I kapittel 3 går jeg gjennom tematikkens bakteppe og tidligere forskning. Jeg tar for meg 

krisesentrenes historiske utvikling, og tydeliggjør hva krisesentertilbudet er. Videre vil 

endringer i uttrykksmåter og forståelser av voldsbegrepets gjennomgås. Deretter følger en 

kort redegjørelse for hvordan likestilling og vold fremstilles i sammenheng i offentlige 

dokumenter. 

I kapittel 4 begrunner jeg metodiske valg og forklarer hvorfor kvalitative forskningsintervju er 

benyttet for å undersøke oppgavens problemstilling. Videre utdypes metodiske overveielser 

som er tatt i forbindelse med innsamling av det empiriske materialet og i arbeidet med 

oppgaven.  

Analysekapitlene vil følge teorikapittelets struktur. Det medfører at analysen er delt mellom 

tre kapitler, der tre ulike forståelsesmåter presenteres. Kapittel 5 handler om de ansattes 

forståelser av vold som et universelt fenomen. Vold er en problematikk som kan berøre alle, 

og voldens konsekvenser oppleves i stor grad likt. I kapittel 6 presenteres forståelsen av vold 

som noe kulturelt. Her fremkommer det at enkelte problematikker ved volden kun rammer 

visse grupper. I kapittel 7 presenteres voldsutsatte minoritetskvinners særskilte utfordringer, 

slik ansatte ved krisesentre forstår dem. Dette vil ses i sammenheng med utfordringene de 

ansatte står ovenfor i arbeidet med denne brukergruppen.  

I kapittel 8 gjennomgås noen avsluttende betraktninger og oppgavens funn oppsummeres 

gjennom besvarelse av problemstillingene. Forslag til videre forskning basert på interessante 

funn i empirien presenteres til slutt. 
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2 Teoretiske tilnærminger  

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for teoretiske perspektiver på vold. Felles for perspektivene 

er at de tydeliggjør og problematiserer voldsbegrepet. Det første perspektivet som presenteres 

viser vold som et universelt fenomen med forankring i feministisk teori om patriarkalske 

maktstrukturer. Dette perspektivet fremhever hvordan menns vold mot kvinner fungerer 

undertrykkende for kvinners posisjon i samfunnet. Det vil argumenteres for at menns vold 

mot kvinner, og den «klassiske partnervolden», blir behandlet som en form for «generell 

vold» i den offentlige debatten (Bredal 2013: 133). 

Videre vil voldsbegrepet presenteres ved hjelp av et minoritet/majoritetsperspektiv. Her vil 

jeg introdusere ulike teoretiske begreper som går utover de feministiske tilnærmingene, som 

ikke er utarbeidet med tanke på kulturell variasjon. Videre vil jeg tydeliggjøre hvordan 

samfunnets mangfoldige utvikling gjenspeiles i forståelsen av vold. Dette perspektivet vil 

sammenlignes med den allerede presenterte «generelle volden», for å vise at vold også kan 

betraktes som «spesiell» (Bredal 2013: 137). Den «spesielle» volden vil videre bli sett i 

sammenheng med debatten om likestilling og multikulturalisme, og hvordan disse 

fenomenene i lys av hverandre kan bidra til marginalisering av minoritetskvinner.  

Til slutt vil interseksjonalitetsbegrepet presenteres og settes inn i et voldsperspektiv. 

Interseksjonalitetsbegrepet kan tilføre substans til det dikotomiske forholdet mellom 

majoritet- og minoritetsvold. Senere i analysen vil de teoretiske perspektivene benyttes for å 

belyse og analysere de ansattes forståelser i møte med voldsutsatte minoritetskvinner.  

 Vold, kjønn og makt 

Vold og makt henger tett sammen. Ordet vold knyttes opprinnelig til det å ha makt, 

herredømme eller rådighet over noe eller noen (Hjemdal 2014: 19). Isdal (2002: 36) 

understreker eksempelvis maktaspektet ved å definere vold som: «enhver handling rettet mot 

en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, 

får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil». Isdal (2002: 

37) poengterer videre at det også er knyttet makt til det å definere voldsbegrepet:  

 Hvem skal definere volden? Det ligger mye makt i det å definere. Hvem som skal 

 definere vold, og etter hvilke kriterier, kan være et komplisert spørsmål. Det er ikke 
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 tilstrekkelig å se på selve handlingen. En handling må settes inn i kontekst (Isdal 

 2002: 37). 

De ansatte kan på mange måter sies å ha definisjonsmakt over hva vold er, i de ulike 

situasjonene de står ovenfor med de voldsutsatte minoritetskvinnene. Som Isdal (2002) 

skriver vil det i disse situasjonene ikke være tilstrekkelig for de ansatte kun å se på selve 

voldshandlingen for å definere begrepet. Volden må forstås kontekstuelt, altså må handlingen 

settes i en samfunnsmessig eller kulturell sammenheng.  

2.1.1 Feministisk tilnærming til vold 

Menns vold mot kvinner vil i et feministisk perspektiv gjerne forstås i sammenheng med 

patriarkalske maktstrukturer. Feministisk teori har kritisert den tradisjonelle 

forskningstradisjonen for manglende forskning på kvinners posisjon i samfunnet. Fokuset på 

manglende representasjon har bidratt til fremveksten av en feministisk tilnærming som 

problematiserer kjønnsrelasjoner. Makt og undertrykkelse ses i dette perspektivet alltid i 

sammenheng med kjønnsrelasjoner (Thagaard 2009: 44).  

Sylvi Walby (1990: 20) ser på kvinner og menns relasjon som universell og grunnleggende 

undertrykkende. Universell betyr i denne sammenheng at kjønnsmaktrelasjonen mellom menn 

og kvinner går på tvers av kulturer og landegrenser. Hun mener at patriarkatet systematisk 

undertrykker kvinner på grunnlag av menns dominerende posisjon i samfunnet. Historisk har 

patriarkatbegrepet blitt brukt av flere samfunnsvitere. Weber (1947: 346-347) introduserte det 

som et styringssystem der menn dominerte samfunnet gjennom deres posisjon som overhodet 

i husholdningen. Dette systemet opprettholdes av sosiale strukturer og praksiser. Men 

kontrollen over kvinner har ikke først og fremst sitt opphav i det økonomiske systemet. 

Kjønnsaspektet spiller også en sentral rolle. Med andre ord: «kvinner er undertrykt i egenskap 

av å være kvinne» (Solbrække og Aarseth 2006:68).  

Det finnes ikke én feministisk teori som utelukkende tar for seg menns vold mot kvinner. Det 

teoretiske feltet består av flere ulike og motstridene posisjoner. Likevel deler teoretikerne en 

grunnleggende forståelse av kjønnenes organisering, og en forståelse av vold mot kvinner 

som en del av en patriarkalsk samfunnsstruktur (Stefansen og Pape 2006: 209). Walby (1990: 

21) skriver at:  
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Male violence constitutes a further structure, despite its apparently individualistic and 

diverse form. It is behavior routinely experienced by women from men, with standard 

effects upon the actions of most women. Male violence against women is 

systematically condoned and legitimated by the state’s refusal to intervene against it 

except in exceptional instances, though the practices of rape, wife beating, sexual 

harassment, etc., are too decentralized in their practice to be part of the state itself.  

I følge Walby (1990: 128) kan man ikke forstå menns vold mot kvinner uten å vedkjenne at 

volden springer ut fra patriarkalske sosiale strukturer. Dette perspektivet deles av Stefansen 

og Pape (2006: 208), som beskriver vold som et middel for å skape og opprettholde menns 

dominerende posisjon ovenfor kvinner, ikke bare i hjemmet, men i samfunnet generelt.  

Menns vold mot kvinner kan forstås i lys av et feministisk perspektiv som et av de største 

likestillingshindrene en står ovenfor i samfunnet. Isdal (2002) viser til at det finnes en 

sammenheng mellom manglende rettigheter og muligheter for kvinner, og utøvelse av vold 

mot kvinner. Han mener at maktforskjeller fremmer vold, mens likestilling, rettferdighet og 

likeverd motvirker vold (Isdal 2002: 76). For å understøtte denne påstanden viser han til 

Pakistan som et eksempel på et land hvor det er store maktforskjeller mellom menn og 

kvinner, og hvor det forekommer vold mot kvinner i over 90 % av alle ekteskap2.  

2.1.2 Partnervold  

Partnervold, der mannen er utøver og kvinne, er offer kan oppfattes som en «vanlig» type 

vold. Sett i lys av det feministiske perspektivet er det ikke overraskende at denne type vold 

har fått mye oppmerksomhet. Statistikk viser også at partnervold er et relativt utbredt 

fenomen. Hver femte kvinne og mann oppgir å ha opplevd vold eller seksuelle overgrep fra 

partner (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016c). Det er med andre ord viktig å huske 

at både kvinner og menn kan rammes. Dersom noe skal regnes som partnervold må relasjonen 

mellom offer og utøver være ektefelle, registrerte partnere, samboere eller kjærester (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet 2016c).  

Den amerikanske sosiologen Michael P. Johnson (1995: 284-286) deler partnervolden inn i to 

hovedkategorier: episodisk partnervold og intimterrorisme. Disse begrepene er vanlige innen 

voldsforskningen for å beskrive ulike typer vold i et parforhold. Episodisk partnervold kan 

være enkelthendelser som oppstår sporadisk uten et mønster. Pape og Stefansen (2004: 8) 

                                                 
2 Isdal bygger dette på Norsk Folkehjelps materialer (Isdal 2002: 79).  
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viser at denne typen vold ikke har en klar kjønnsprofil, og i stor grad handler om krangling 

som resulterer i vold fra den ene eller andre part. Intim- eller patriarkalskterrorisme er mer 

kjønnet, og utøves i hovedsak av menn mot kvinner. Dette gjelder spesielt den grove og 

gjentagende volden. Det knyttes ofte ekstrem sjalusi og et behov for kontroll til denne type 

voldshandling (Johnson 1995; Johnson og Leone 2005 i Thoresen og Hjemdal 2014: 82). 

Ekstrem sjalusi og kontrollbehov er også trekk som er vanlige for utøvere av psykisk vold. 

Dette er en voldsform som kvinner også i stor grad er utøvere av.  

Partnervold kan utspilles i ulike former og i forskjellig alvorlighetsgrad. Isdal (2002: 35-49) 

skiller blant annet mellom fysisk, psykisk og seksuell vold, men det finnes flere 

underkategorier av disse. Disse kategoriene er ofte overlappende og oppstår gjerne i 

forbindelse med hverandre. Fysisk vold er alle fysiske handlinger som er ment for å skade, 

smerte eller i verste fall drepe noen. Eksempler på slike handlinger kan være slag, spark, 

lugging eller bruk av våpen.  

Målsettingen med fysisk og psykisk vold er den samme, men voldsformene utøves på ulike 

måter. Psykisk vold består i stor grad av trusler om vold eller drap, som for mange voldutsatte 

kan oppleves like ille, om ikke verre enn, selve den fysiske handlingen. Da uvissheten om at 

noe kan skje, og mest sannsynlig kommer til å skje, er uutholdelig å leve i. Andre former for 

psykisk vold kan være nedsettende og sårende kommentarer, som bryter ned selvtillit og 

selvfølelse. Psykisk vold handler i stor grad om manipulasjon og bruk av hersketeknikker for 

å få folk til å «gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil» (Isdal 2002: 36).  

Seksuell vold er handlinger av seksuell karakter som er gjort mot en person uten samtykke. 

Det er ulike alvorlighetsgrader av seksuell vold, og seksuelle overgrep kan være alt fra å vise 

pornografi til noen uten samtykke, uønsket beføling, voldtekt eller forsøk på voldtekt. 

Stefansen og Smette (2006: 45-46) skriver om kvinners fortolkninger av seksuelle overgrep 

og at grensene på hva som regnes som voldtekt i et parforhold kan for mange kvinner være 

uklare. 

2.1.3 «Generell vold» 

Partnervold har som nevnt fått mye fokus gjennom feministisk teori og politiske 

handlingsplaner. Denne typen vold kan sies å bli betraktet som en vanlig eller «generell 

vold». I følge Bredal (2013:133) kan det argumenteres for at den allmenne forståelsen av 
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partnervold baserer seg på en «majoritetsmal» som fokuserer på hvit, individuell partnervold. 

Hun beskriver hvordan denne type vold forklares strukturelt, og at faktorer som kultur sjelden 

blandes inn: 

 Poenget er at dagens voldsagenda er basert på én kulturspesifikk praksis som tas for 

 gitt og dermed framstår som norm. Den hvite, individuelle partnervolden konstrueres 

 som «vanlig» (ikke-spesifikk, ikke-kulturell) vold i nære relasjoner. Eller rettere sagt, 

 som vold i nære relasjoner (Bredal 2013:135). 

Som Bredal (2013: 133) skriver anses den «vanlige» individuelle partnervolden som en ikke-

kulturell vold. Voldsformene som utøves i partnerrelasjoner blir dermed også beskrevet som 

universelle. Det vil si at de ikke knyttes til spesifikke etnisiteter eller kulturer. Voldens årsak 

og virkning forstås således som universell. Volden er en del av og bidrar til å opprettholde 

undertrykkende samfunnsmessige strukturer, men disse strukturene rammer alle kvinner likt. 

Voldsutsatte majoritet- og minoritetskvinner plasseres således i den samme undertrykte og 

sårbare posisjonen i det patriarkalske samfunnet.  

 Majoritet-minoritet    

Som i maktrelasjonen mellom mann og kvinne, finnes det også et tydelig maktaspekt i 

relasjonen mellom majoritet og minoritet. Rugkåsa (2008) definerer forskjellen mellom 

majoritet og minoritet med utgangspunkt i ulik tilgang på makt, både i form av økonomisk, 

politisk og symbolsk makt. Hun beskriver maktforholdet som at «majoriteter besitter størst 

makt og kan derfor i stor utstrekning legge premisser for samhandling med minoriteter» 

(Rugkåsa 2008: 81). Majoriteten har altså definisjonsmakt og legger premissene for 

minoritetens samfunnsmessige involvering. Dette medfører at minoriteten må innordne eller 

tilpasse seg majoritetens krav. Eksempler på å måtte innordne seg i et nytt samfunn kan være 

å lære seg et nytt språk, nærmere bestemt majoritetssamfunnets språk. Minoriteten må således 

finne en ny måte å organisere livet på. Minoritetens underlegne posisjon medfører at 

medlemmer av gruppen til stadighet konfronteres med situasjoner der etnisitet blir en viktig 

faktor (Rugkåsa 2008: 81-82).  

Det er ikke før i møtet med en annen kultur man blir oppmerksom på ens egen kultur. I følge 

Annick Prieur (2007) oppfattes begrepet kultur forskjellig og har vekslende betydning i ulike 

samfunn. Hun skriver: 
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De forskjellige kulturelle uttrykk er ikke likeverdige innenfor et samfunn […] 

Majoritetsbefolkningen kan godt begrunne sin rett til å utøve dominans i slike 

situasjoner ved å vise til absolutte og overordnede prinsipper som 

menneskerettigheter, demokrati osv. (Prieur 2007: 37). 

 I lys av dette kan man enten føle normalitet over sin egen kultur eller etnisitet, eller føle at 

egen kultur er underordnet, annerledes eller avvikende. Rugkåsa (2008: 82) poengterer at i et 

«majoritet-minoritet forhold» vil etnisitet ha en større betydning for minoriteter, og «etnisk 

identitet blir i større grad tilskrevet en dominerende identitet».  

At noen blir sett som «utenfor» eller behandlet som noe «annet» i et samfunn kan ifølge Iris 

Marion Young (1990) være et resultat av et majoritet-minoritetsforhold. Dette handler om at 

den dominante majoritetskulturen universaliseres og blir normgivende. Hun skriver at 

«cultural imperialism involves the universalization of a dominant group’s experience and 

culture, and its establishment as the norm» (Young 1990: 59). Hun bruker begrepet kulturell 

imperialisme for å beskrive majoritetskulturens dominans, og hvordan majoritetskulturens 

overlegne posisjon forsterkes i møte med minoritetskulturen. I denne sammenheng vil vold 

som avviker fra den «generelle» majoritetsvolden oppfattes som fremmed, ukjent og 

avvikende. Defineringen av «minoritetsvolden» som avvikende og spesiell kan videre bidra til 

å bygge opp under en «oss» og «dem»-kategorisering mellom majoritet og minoritet.    

2.2.1 «Spesiell vold» 

Deler av voldsforskningen, både i Norge og internasjonalt (Bredal 2013, Montoya og 

Augustin 2013), har fokusert på hvordan volden mot minoritetskvinner og majoritetskvinner 

blir presentert ulikt, spesielt knyttet til det politiske likestillingsfeltet. Montoya og Agustín 

(2013: 534) beskriver vold mot kvinner som et universelt problem som berører kvinner i alle 

samfunnslag. Likevel poengteres det at kvinner i forskjellige posisjoner opplever og erfarer 

volden ulikt. Forfatterne påpeker hvordan EUs policydokumenter ignorerer kjønnsaspektet 

ved vold, mens kulturelle aspekter blir fremhevet og brukt for å forklare visse typer 

voldshandlinger. I følge Montoya og Agustín (2013: 534) bidrar dette til å lage en dikotomi 

mellom «insiders (non-violent Europeans) and outsiders (violent others)». Sett i lys av 

diskursen om vold i nære relasjoner kan dette sammenlignes med hva Bredal (2013: 133-138) 

beskriver som motsetningen til «generell vold», nemlig «spesiell vold». 
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Eksempler «spesiell vold» er tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og dattervold. Dette er 

voldsformer som gjerne forbindes med minoritetsbefolkningen. Ofte er disse voldsformene 

knyttet til begreper som ære, som også knyttes spesifikt til minoritetskulturer. På denne måten 

skjer det en kulturalisering eller etnitisering av voldsbegrepet. Bredal (2013: 133) bemerker at 

media ofte har et sterkt kulturfokus i forbindelse med saker som omhandler vold i 

minoritetsfamilier. Man kan tenke seg at medias framstilling ikke bare påvirker «mannen i 

gata», men også spiller en rolle i politikken.  

Bredal (2007: 57) bemerker at det foregikk to parallelle idédugnader i utformingen av 

«Vendepunkt – handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011» og «Handlingsplan mot 

kjønnslemlestelse 2008-2011», og stiller spørsmålet: «Hvordan kan det ha seg at de to møtene 

gikk parallelt, når myndighetene har definert kjønnslemlestelse som en form for vold i nære 

relasjoner?» I likhet med Bredal (2007) kan en stille seg undrende til at ikke 

kjønnslemlestelse behandles under samme handlingsplan som vold i nære relasjoner, når 

kjønnslemlestelse defineres nettopp som dette. Bredal (2007: 58) forklarer det med at:  

 Alt er egentlig vold i nære relasjoner, men noe må behandles i egne planer, og derfor 

 ikke i den «generelle» planen. Slik oppstår et skille- mellom generell eller vanlig vold, 

 og det som fremstår som «den spesielle» volden. 

Bredal mener at begrensningen i handlingsplanen stammer tilbake til Kvinnevoldsutvalgets 

arbeid, da vold fra nåværende og tidligere samlivspartner var deres mandat. Dette kan 

forklares med at det er den «generelle volden» som har vært fokus for kvinnebevegelsen. 

Bredal (2007: 58) poengterer imidlertid at Kvinnevoldsutvalget hadde anledning til å 

inkludere voldsformer som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i deres arbeid, og utvide 

«relasjoner» til mer enn partner. Den separate behandlingen av voldsformer som er knyttet til 

minoritetsbefolkningen kan bidra til at: «Kultur ses som noe de Andre har og som ikke har 

betydning for volden de utøver, den egne/hvite volden «bare» er vold» (Bredal 2013: 133). 

«Minoritetsvold» blir altså behandlet som noe «spesielt», «kulturelt» og «annet», mens 

majoritetsvolden i stor grad forklares strukturelt fremfor kulturelt. Begrepet om 

«annetgjøring», eller «othering», ble introdusert gjennom Edward Saids klassiker 

«Orientalism» (1978). I boken beskriver han orientalisme som «a style of thought based upon 

an ontological and epistemological distinction made between “the Orient” and (most of the 

time) “the Occident”» (Said 1978: 2). Saids definisjon av motsetningsparet Orienten og 

Oksidenten, kan sammenlignes med den klassiske «oss» og «dem»-dikotomien. Rugkåsa 
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(2008: 84) beskriver dette som å definere seg selv gjennom klassifisering og konstruksjon av 

«de andre» ved hjelp av kulturelle verdier og maktrelasjoner. Denne annetgjøringen kan 

relateres til forståelser av æresrelatert vold. Som Carbin (2008: 41 i Bredal 2013: 120) 

skriver: «Æresrelatert vold ble artikulert som en spesifikk voldsform som utøves fra visse 

verdensdeler og ble skilt ut fra menns vold mot kvinner generelt». Æresrelatert vold, som ofte 

blir fremhevet og presentert som noe «annet», inkluderer tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse. 

Når vold og overgrep i minoritetsfamilier først ble tema i det offentlige rom ble fokuset raskt 

rettet mot tvangsekteskap (Bredal 2013: 139). Tvangsekteskap handler om at du ikke har en 

reell mulighet til å forbli ugift, eller velge en partner mot familiens ønske, uten alvorlige 

negative sanksjoner. Dette kan føre til at kvinner samtykker til å gifte seg etter å ha vært 

gjenstand utilbøyelig press ved trusler, psykisk vold og i verste fall fysisk vold. 

Tvangsekteskap er forbudt ifølge norsk lov, menneskerettighetene og internasjonale 

konvensjoner som Norge har sluttet seg til.  

Kjønnslemlestelse er en annen type spesiell vold som har fått mye mediedekning. Begrepet er 

en fellesbetegnelse på ulike typer inngrep som er utført på jenter og kvinners underliv. 

Inngrepet innebærer at ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller annen varig skade 

påføres, og dette ikke kan begrunnes medisinsk (Jonassen og Saur 2011: 31). 

Kjønnslemlestelse kan anses som en måte å kontrollere jenter og kvinners seksualitet.  

Både tvangsekteskap og kjønnslemlestelse går under kategorien æresrelatert vold. Det som 

skiller denne typen vold fra det som er presentert som «vanlig» eller «generell» vold kan være 

formålet. Formålet med æresrelatert vold er å opprettholde familiens ære. I lys av dette finnes 

det ofte et miljø rundt voldsutøver som legitimerer og støtter voldshandlingene (Jørgensen og 

van der Weele 2009: 64).  

Volden har således en mer kollektivistisk enn individuell karakter. Et klassisk eksempel er 

utstøting eller trusler om å bli utstøtt av familien. En grunn til at æresbegrepet kan være 

vanskelig å forstå i norsk kontekst er at det knyttes tett opp til en kollektivistisk familie- og 

samfunnsstruktur (Bjørlo 2014: 149). Som Bjørlo (2014: 150) skriver handler det om: 

«familiehierarki i kollektivistisk og patriarkalsk organiserte familier og om ærens betydning 

for familien og nettverket». Det norske samfunnet og kulturen kan sies å være mer 

individorient. I følge Skogøy (2008: 11) er: «Selvrealisering […] ikke bare en mulighet, men 
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en plikt» i det norske samfunn. Individualistisk orientering handler om at individet selv regnes 

som overordnet familien. Med andre ord blir selvstendighet en sentral verdi, og 

enkeltmennesket gis et større ansvar for sitt eget liv. Dette står i motsetning til ikke-vestlige 

samfunn og kulturer, som gjerne har et større fokus på familieorienterte verdier (Skogøy 

2008: 11-12).  

Et annet aspekt ved æresrelatert vold som skiller den fra den «generelle volden» er at det ofte 

er mer enn en voldsutøver (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015b). Det er med andre 

ord ikke uvanlig at for eksempel foreldre, svigerfamilien, brødre eller onkler deltar i både den 

fysiske og psykiske voldsutøvelsen. Minoritetskvinner som lever i storfamilier er spesielt 

utsatt for denne type vold. Den spesielle volden faller ofte mellom kategoriene vold i nære 

relasjoner og integrering, både på makronivå i politisk sammenheng og på mikronivå 

gjennom folks forståelser og tanker rundt denne volden. Informantenes tanker om æresrelatert 

vold og utfordringer knyttet til dette vil utdypes senere i analysen. 

2.2.2 Likestilling og multikulturalisme  

 Å være norsk betyr å ha likestilling som ideal og praksis. Enten er man norsk og 

 likestilt, eller man er ulikestilt og ikke-norsk (Bredal 2013: 119).  

Som sitatet ovenfor viser forbindes den norske kulturen med verdier som fremhever 

likestilling som ideal og praksis. Debatten rundt likestilling og multikulturalisme har foregått i 

tiår. Denne debatten er imidlertid fremdeles aktuell i dag, spesielt dersom den relateres til 

vold mot minoritetskvinner. Kjernen i denne debatten kan da sies å omhandle spenningsfeltet 

mellom kjønnslikestilling og individuelle rettigheter, og kulturelt mangfold og kollektive 

rettigheter (Lynggard 2009: 13).    

Det er utfordrende å gi en klar definisjon av multikulturalisme som begrep. Gullestad (2002: 

301) beskriver det multikulturelle samfunnet som at «mennesker forholder seg til et mangfold 

av verdier og tenkemåter, og til de kryssende roller, identiteter og institusjonelle 

sammenhenger». Hun mener at det handler om hvordan ulike kulturer skal kunne leve 

sammen. Faren ved det multikulturelle samfunnet er at mennesker blir avgrenset og plassert 

inn i gjensidig utelukkende grupper. Det er derfor nødvendig med en kritisk 

multikulturalisme, som fokuserer på hvordan mennesker skal kunne ta vare på sine 

«nedarvete identiteter, hvis de så ønsker, uten å bli låst fast til dem […]» (Gullestad 2002: 
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302). Dette kan ses i lys av skillet mellom begrepene assimilasjon og integrasjon. 

Assimilering handler, kort fortalt, om at minoritetsgrupper skal gi opp sin kultur til fordel for 

majoritetsgruppens kultur. Integrering handler om at minoritetsgrupper deltar fullt ut i 

samfunnet, men at de samtidig bevarer sine nasjonale, kulturelle og religiøse uttrykk3 

Gullestad 2002: 19).  

En sentral stemme i debatten om multikulturalisme og likestilling er Susan Okin (2002)4. Hun 

definerer feminisme, eller likestilling, som at kvinner ikke skal diskrimineres på bakgrunn av 

kjønn. Kvinner skal anerkjennes og ha mulighet til å leve livet sitt like fritt som menn. Okin 

ser feminisme i sammenheng med multikulturalisme, og hevder at dette er to kategorier som 

ukritisk er blitt ansett som svært forenlige (Okin 2002: 14-15). Hun hevder at det å gi 

minoriteter grupperettigheter kan føre til negative konsekvenser for minoritetskvinner. Okin 

(2002: 17) skriver:  

 Låt oss anta att en kultur backar upp och underlättar mäns kontroll över kvinnor på 

 olika sätt (om så bara informellt inom privatsfären). Vi antar också att det råder klare 

 skillnader i makt mellan könen i så måto att de mäktigare manlig medlemmarna 

 generellt är de som kan bestämma och uttrycka gruppens uppfattningar, seder och 

 intressen. Under sådana omständigheter är grupprättigheter potensiellt och i många fall 

 reellt antifeministiska. 

Hun mener dette kan medføre at kulturelle praksiser som er kvinneundertrykkende legitimeres 

og tillates å fortsette. Slik praksiser kan for eksempel innebære kjønnslemlestelse, 

tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. Okin (2002: 29.31) er med andre ord 

kritisk til at kultur fremheves på bekostning av kjønn. Hun påpeker at dersom problematikk 

knyttet til likestilling vektlegges mer, vil det tydeliggjøre at feminisme og multikulturalisme 

ikke nødvendigvis passer godt sammen. Dette begrunnes med at multikulturalismen, og 

identitetspolitikken som ofte oppstår i kjølvannet av den, kan bidra til å skape større skiller 

mellom kvinner enn det trenger å være.  

I norsk kontekst har Unni Wikan, og hennes «Generous Betrayal» (2002), vært en sterk 

bidragsyter i debatten om multikulturalisme og likestilling. Hennes hovedkritikk mot den 

norske stat til maktforskjeller innad i gruppen hun omtaler som «minoriteten» neglisjeres. 

Dette har gått utover minoritetskvinner og barn, da minoritetsmenns ønsker og behov 

                                                 
3 Debatten om assimilering og integrering er omfattende og vil ikke utdypes i større grad i denne kontekst.  

4 Svensk oversettelse av Okins orginalversjon «Is Multiculturalism Bad for Women» (1999). 
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anerkjennes og synliggjøres på deres bekostning (Wikan 2002: 24-26). Wikan (2002: 26) 

stiller spørsmålet: «Who pays the price (of being doubly disadvantaged) and what is the 

cost?». Hun hevder at minoritetsmenns identitet benyttes som standarden for 

integrasjonspolitikk. Dette følger av en overdreven respekt for «deres kultur» og frykten for 

«rasiststempelet» (Wikan 2002: 63). Dette kan relateres til hvordan enkelte typer vold mot 

minoritetskvinner behandles som noe kulturelt. Wikan mener det norske samfunn forsømmer 

sine likestillingsplikter ved at minoritetskvinner ikke gis de rettighetene som 

majoritetskvinner får som en selvfølge. Dette eksemplifiseres ved å vise til saker hvor norske 

sosialarbeidere ikke har grepet inn for å avverge eller avslutte «minoritetsvold» (Wikan 2002: 

27-28). På bakgrunn av dette er hun skeptisk til identitetspolitikk som fremhever 

grupperettigheter. I likhet med Okin (2002) mener hun at dette kan føre til at individets 

rettigheter, da spesielt kvinner og barns, blir overkjørt av gruppens eller «kulturens» 

rettigheter.  

Postkoloniale feminister hevder at minoritetskvinner både er ekskludert fra 

likestillingspolitikken, og at selve likestillingen fungerer ekskluderende (Bredal 2013: 119). 

Grunnen til dette er at likestillingspolitikken ofte legger til grunn et dikotomt kjønnsbegrep 

(Kristiansen 2014: 50). Kristiansen (2014: 50) understreker hvordan det da kan være 

problematisk, i lys av postkolonial feministisk kritikk, «å fange opp kompleksiteten i 

undertrykkende og marginaliserende prosesser». Dette kan relateres til det Gressgård (2008: 

155) beskriver som identitetslogikken dikotomi. Dikotomien medfører at forskjeller oppfattes 

i normativ opposisjon som normalitet/avvik. Denne opposisjonen kan ses i sammenheng med 

måten vold er blitt betraktet som «generell» og «spesiell».  

Rugkåsa (2008: 84) beskriver hvordan norsk politikk og kultur legger føringer som «kan 

påvirke konstruksjonen av etniske minoriteters tilskrevne og videre selvskrevne identitet». 

Phillips (2007: 98) hevder at kultur ikke skal tillegges for mye tyngde. Det kan være nyttig å 

anse kultur som en stereotypi for å kunne gjøre grove generaliseringer, men stereotypien må 

aldri forveksles med sannhet.  

Som presisert kritiserer teoretikere at kategoriene kjønn og etnisitet blir behandlet separat fra 

hverandre. Med hensyn til likestilling kan man ikke lenger si at det kun handler om menn og 

kvinner. Det må tas hensyn til flere faktorer i likestillingsarbeidet, som for eksempel etnisitet, 

seksuell legning, funksjonsevne og religion. Dette kan regnes som et argument for å balansere 

forståelse av dikotomiske forhold med et interseksjonalitetsperspektiv.     
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 Interseksjonalitet  

 Interseksjonalitet handler om det problematiske skjæringsfeltet mellom identitet og 

 forskjell (Gressgård 2013: 64).  

Kimberlé Crenshaw (1991) får gjerne æren av å ha introdusert interseksjonalitet inn i 

forskning på vold mot kvinner. Det er noe uenighet om hvorvidt amerikanske eller europeiske 

kjønnsforskere var først ute med å «analysere sosiale kategorier som gjensidig 

konstituerende» (Gressgård 2013: 64). Uavhengig av dette er det enighet om at 

«interseksjonalitet innebærer en ikke-reduksjonistisk tilnærming til samspillet av sosiale 

kategorier – til forskjellskategorier» (Gressgård 2013: 64).  

Feministiske perspektiver på interseksjonalitet har fokusert på hvordan ulike 

identitetsmarkører samvirker og er avhengig av hverandre (Strid et al. 2013: 558). Crenshaw 

(1991: 1241-1242) argumenterer for hvordan identitetspolitikk har vært en vesentlig kilde til 

styrke, felleskap og intellektuell utvikling for grupper som har opplevd undertrykking og 

diskriminering. Likevel problematiserer hun at identitetspolitikken har hatt en tendens til å 

ignorere forskjeller innad i grupper. Hun mener dette er spesielt problematisk med tanke på 

voldsutsatte minoritetskvinner. Denne gruppen identifiserer seg både som kvinner og som 

minoritet. Minoritetskvinnenes identitet dannes således gjennom samspillet mellom de 

marginaliserte posisjonene de inntar innenfor forskjellige diskurser: Som Crenshaw (1991: 

1244) skriver har minoritetskvinnene en: «intersectional identity as both women and of color 

within discourses that are shaped to respond to one or the other, women of color are 

marginalized within both.» 

Interseksjonalitet springer ut fra postkolonial teori. Denne teoretiske retningen tar 

utgangspunkt i historiske relasjoner mellom kolonimakten og kolonisert befolkning blant 

annet for å forstå relasjoner mellom minoritet- og majoritetsbefolkningen (Walle 2006: 220). 

Den postkoloniale feminismen problematiserer at «kvinne» gis universell betydning, og 

påpeker at verdiladede og absolutte definisjoner av kjønn kan fungere undertrykkende. 

Interseksjonalitetsbegrepet brukes for å hvordan ulike faktorer spiller sammen for å påvirke 

individers livsbetingelser. Julia Orupabo (2014: 331) snakker om perspektivet på denne 

måten:  

 Interseksjonalitetsperspektivet skiller seg fra tilnærminger som behandler kategorier 

 som kjønn og etnisitet som separate størrelser som vi kan holde fra hverandre gjennom 
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 å tematisere dem som et enten-eller-forhold: enten er du kvinne eller muslim, eller 

 som et både-og-forhold – du er kvinne og muslim. I stedet vektlegger man 

 interaksjonen mellom kategoriene – du er med andre ord en muslimsk kvinne.  

Crenshaw (1991: 1251) introduserer et begrep hun kaller politisk interseksjonalitet. Hun 

mener denne type interseksjonalitet fremhever hvordan «women of color» faller innenfor to 

underordnede grupper som ofte forfølges av motstridende politiske agendaer. Hun forklarer at 

dette fører til: «The need to split one’s political energies between two dimension of 

intersectional disempowerment that men of color and white women seldom confront» 

(Crenshaw 1991: 1252). Minoritetskvinner blir altså marginalisert innenfor to ulike 

dimensjoner. Denne interseksjonelle marginaliseringen gjør at gruppens utfordringer skiller 

seg fra minoritetsmenns eller majoritetskvinners utfordringer. Crenshaw (1991: 1252) mener 

at mangelen på interseksjonell forståelse medfører en neglisjering av tilleggsproblematikkene 

og det totale omfanget av rasisme og sexisme minoritetskvinner opplever.  

I likhet med Crenshaw stiller Young (1990 i Gressgård 2008: 155) seg kritisk til feministisk 

identitetspolitikk. Hun er imot en essensialistisk forståelse av kjønn som utelukkende gir 

kvinner felles interesser eller behov i kraft av å være kvinner. Det er likevel problematisk å se 

bort ifra en slik feministisk politikk, da dette ikke vil gagne kvinners rettigheter. Young (1990 

i Gressgård 2008: 155) mener derfor at det trengs begreper som fanger kjønnskategorienes 

samspill med andre identitetsmarkører og faktorer. Dette er i tråd med interseksjonalitet, eller 

en interseksjonell analyse, som viser hvordan et samfunn er basert på flere systemer av 

dominans. Individuelle erfaringer er med andre ord ikke formet av kun én identitet. Ved hjelp 

av en interseksjonell forståelse kan det universelle aspektet ved vold mot kvinner 

opprettholdes, uten at en mister særegenhetene i kvinners individuelle og kollektive 

erfaringer. Siden interseksjonalitetsbegrepet tar sikte på å ta hensyn til samfunnets 

sosialhierarki og ulike systemer av dominans og undertrykkelse, kan det benyttes til å forstå 

den voldsutsatte minoritetskvinners komplekse situasjon, uten å ty til essensialistiske 

forklaringer (Thiara, Condon og Schröttle 2011: 26)  

Crenshaw (1991: 1245) skriver at mange minoritetskvinner5 som oppsøker krisesentre ofte er 

arbeidsledige og fattige. Sentre som tar imot disse kvinnene kan derfor ikke bare ta fatt i 

volden. De ansatte må ta hensyn til flere faktorer i arbeidet med voldsutsatte 

                                                 
5 «Women of color» er betegnelsen Crenshaw bruker mest i studien. Jeg har oversatt det til 

minoritetskvinner da eksemplene kan relateres til voldsutsatte minoritetskvinners situasjon i Norge.  
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minoritetskvinner. Hun påpeker at ulike faktorer kan hindre kvinner i å finne alternativer til 

det voldelige forholdet som førte dem til krisesenteret. Hun presiserer at minoritetskvinner 

ofte har særskilte utfordringer knyttet til dårlig økonomi, omsorgsrett for mange barn og 

mangel på jobbferdigheter. Crenshaw (1991: 1245) kritiserer krisesenterbevegelsen for at den 

ikke har tatt høyde for at voldutsatte kvinner ikke er en homogen kategori. Hun hevde at 

minoritetskvinner risikerer å bli ytterligere marginalisert ved at de ansatte ikke anerkjenner og 

forstår den «doble undertrykkingen» som oppstår gjennom samspillet av flere 

undertrykkende. I analysedelen av oppgaven vil jeg redegjøre for hvorvidt de ansatte ved 

norske krisesentre benytter seg av interseksjonelle perspektiv for å forstå voldsutsatte 

minoritetskvinners situasjon.  

 Oppsummering 

I feministisk teori forstås menns vold mot kvinner som en dominerende maktrelasjon i 

patriarkalske samfunn. I et likestillingsperspektiv er menns vold mot kvinner et stort 

samfunnsproblem. Johnson (1995: 284-286) presenterer partnervold som episodisk 

partnervold og intimterrorisme. Den førstnevnte trenger ikke å ha en klar kjønnsprofil, og kan 

like gjerne utøves av kvinner. 

Bredal (2013: 133) skiller mellom det hun referer til som den «vanlige» individuelle 

partnervolden, som er en ikke-kulturell vold, og den «spesielle» volden som er nært knyttet til 

«minoritetskultur». Forståelsen av «minoritetsvolden» som avvikende og spesiell kan 

underbygge «oss» og «dem»-kategoriseringen mellom majoritet og minoritet. Dette kan bidra 

til å forsterke majoritetskulturens dominans i møte med minoritetskulturen.   

Med henhold til vold mot minoritetskvinner er debatten om likestilling og multikulturalisme 

aktuell. Susan Okin (2002) er en sentral stemme i denne debatten. Hun er kritisk til at 

begreper som likestilling og multikulturalisme behandles som uproblematiske og forenelige.  

Hun begrunner med fremheving av kulturelle praksiser på bekostning av kjønn kan virke 

kvinneundertrykkende. Dette er i tråd med Wikan (2002) som hevder at enkelte typer vold 

mot minoritetskvinner behandles som noe kulturelt, og at det norske samfunn står i fare for å 

forsømme sine likestillingsplikter dersom vold legitimeres med bakgrunn i kultur. 

 

Med hensyn til likestillingsspørsmål kan ikke kjønn og etnisitet behandles separat.  
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Interseksjonalitetsperspektivet kan brukes som et verktøy for å forstå hvordan ulike faktorer 

spiller sammen for å påvirke individers livsbetingelser. I følge Crenshaw (1991) blir 

minoritetskvinner marginalisert innenfor flere dimensjoner, noe som gjør at deres utfordringer 

skiller seg fra både minoritetsmenn og majoritetskvinner. Interseksjonalitetsbegrepet kan 

derfor egne seg til å analysere de ansattes forståelser om eventuelle utfordringer voldsutsatte 

minoritetskvinner står ovenfor. 
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3 Bakgrunn og tidligere forskning 

Forskning på vold, krisesentre og voldsutsatte minoritetskvinner er ikke et nytt fenomen. Det 

har vært en bred forskningstradisjon de siste tiårene innenfor disse temaene. I dette kapitelet 

vil jeg gjøre rede for krisesentertilbudet, dets historie, bakteppe og utvikling. Det er 

nødvendig med en utdypning av hva et krisesenter er og dets historiske opphav, for å belyse 

informantenes forståelse av vold. Det er en institusjon med en unik historie som har hatt og 

har en sentral posisjon i arbeidet med å hjelpe voldsutsatte kvinner og barn, og i de senere år 

også menn.   

Videre vil jeg belyse utviklingen i voldsbegrepet. Jeg vil presentere overgangen fra fokuset på 

menns vold mot kvinner til en mer kjønnsnøytral forståelse om vold i nære relasjoner. Denne 

politiske utviklingen påvirker også hvordan krisesentrene og de ansatte opererer i dag. Utover 

at omtalen av vold er blitt kjønnsnøytral vil jeg redegjøre for innlemmingen av vold mot 

minoritetskvinner både på krisesentrene og i de offentlige dokumentene.   

 Krisesentrenes historiske utvikling  

På slutten av 1960-tallet satte krisesenterbevegelsen arbeidet mot vold mot kvinner høyt på 

prioriteringslisten i likestillingskampen. Det var dette som dannet grunnlaget for opprettelsen 

av Norges første krisesenter, «Camilla krisesenter», som ble opprettet i Oslo i 1978 (Bråten 

2007: 28). Opprinnelig var krisesentrene et privat tilbud drevet på frivillig basis, med en 

forankring i feministiske idealer som kvinnefelleskap og søstersolidaritet. Da krisesentrene 

først så dagens lys ble det i hovedsak fokusert på menns vold mot kvinner.  

Uoverensstemmelser innad i krisesenterbevegelsen resulterte i en todeling i organiseringen av 

krisesentrene. Ifølge Jonassen og Skogøy (2010: 33) var bakgrunnen for splittelsen at enkelte 

av krisesentergruppene hadde et ønske om en skriftliggjørelse av krisesenterbevegelsens 

verdier og ønsker for oppnåelse. Dette medførte at det ble vedtatt en ideologisk plattform på 

krisesenterbevegelsens landskonferanse i 1982. Denne plattformen tok utgangspunkt i at vold 

mot kvinner måses i et kjønns- og maktperspektiv, og at krisesentrene skulle ha fri stilling 

både religiøst og politisk. I tillegg fremmet plattformen et krav om full offentlig finansiering. 

I etterkant av landsmøtet ble to separate organisasjoner etablert. Norsk Krisesenterforbund 
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(NKF)6 ble opprettet i 1991 som et resultat av krisesentrene som gikk ut av bevegelsen. 

Krisesentersekretariatet (KS) ble opprettet i 1994 med utgangspunkt i den presenterte 

plattformen (Jonassen og Skogøy 2010: 33). 

Krisesentrenes opprinnelige visjon var å gi voldsutsatte kvinner hjelp i form av husly og støtte 

fra krisesentermedarbeidere og andre kvinnelige beboere (Smaadahl 2007: 175). 

Krisesentrene skulle bidra til at voldsutsatte kvinner gis mulighet til å gjenvinne kontrollen 

over eget liv. Denne «hjelp til selvhjelp» og «empowerment»-tankegangen har vært svært 

sentral gjennom krisesenterhistorien. Smaadahl (2007: 175) beskriver imidlertid at 

krisesentrene i dag har forskjellige brukere enn på slutten av 70-tallet, og at tilbudet derfor må 

forandres for å møte nye behov.  

I dag er krisesentertilbudet et akuttilbud for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i 

nære relasjoner. I 2010 ble krisesentertilbudet lovpålagt, noe som innebærer at enhver 

kommune i Norge er pliktig til å ha et krisesentertilbud eller et tilsvarende tilbud for 

voldsutsatte kvinner, menn og barn. Krisesesenterloven pålegger at «Tilbodet skal gi 

brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tenesteapparatet og skal 

omfatte: 

a) eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod, 

og 

b) eit gratis dagtilbod, og 

c) eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing 

per telefon, og 

d) oppfølging i reetableringsfasen, jf. § 4 (Krisesenterlova 2009 §2) 

 

Dette er kjernen i krisesentertilbudet voldsutsatte har rett på. Ulike sentre løser dette 

forskjellig i praksis. Et viktig moment i krisesenterloven, som også har vært et 

hovedargument siden det første krisesentertilbudet oppstod, er at det skal være et 

lavterskeltilbud. Det medfører at en ikke trenger henvisning for å oppsøke et krisesenter. Alle 

mennesker uavhengig av kjønn, seksualitet, etnisitet eller funksjonsnedsetting skal har rett på 

et krisesentertilbud. Dette gjelder også mennesker uten oppholdstillatelse eller uklar 

oppholdstillatelse (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015a: 11). Et svært viktig 

                                                 
6 Norsk Krisesenterforbund ble 1.juli 2015 avviklet og mener «de har oppnådd målsettingene sine og at 

oppgavene deres nå ivaretas av andre instanser» (Dagens Næringsliv 2015).   
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prinsipp innen krisesenterbevegelsen er at ingen skal utelukkes eller diskrimineres. Tjenesten 

er derfor gratis for brukerne. 

 «Rapportering fra krisesentertilbudene 2015» (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

2016a: 9) viser at det var 47 krisesentertilbud for kvinner, menn og barn i 2015. 1918 voksne 

oppsøkte krisesentrene for et botilbud dette året. Av disse var 125 menn. Det var 1570 barn 

som bodde på krisesentre i Norge i 2015. I loven nevnes barn eksplisitt, noe som medfører at 

barn regnes som selvstendige brukere med individuelle rettigheter. Dette er en brukergruppe 

som i de siste årene har fått større fokus (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2016b: 11). 

Krisesentrene er også pålagt å tilby et dag- og samtaletilbud. Brukere som benytter seg av 

dette tilbudet er den største brukergruppen på krisesentrene. I 2015 var det 2447 dagbrukere 

og 9744 på dagsbesøk. 

3.1.1 Et mangfoldig krisesenter 

Krisesentertilbudet i Norge er svært mangfoldig. Krisesenterbrukere med utenlandsk 

opprinnelse er i 95 prosent av tilfellene fra ikke-vestlige land (Jonassen 2007: 53). I 2015 var 

67 prosent, som utgjør 1248 beboere, personer med innvandrerbakgrunn (Barne-, ungdoms- 

og familiedirektoratet 2016a: 29). Dette viser at minoritetsbrukere er overrepresentert på 

krisesentrene. Det oppgis at blant minoritetsbrukerne var syv prosent utsatt for æresrelatert 

vold, to prosent utsatt for tvangsekteskap og fem prosent utsatt for menneskehandel (Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet 2016a: 32).  

I 2010 publiserte Jonassen og Skogøy rapporten «Et hjem for oss, et hjem for deg…» for 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapporten omhandlet 

endringer i brukersammensetning og bruk av krisesentre. Studien kom som en følge av at 

beboere med minoritetsbakgrunn hadde økt med 70 prosent fra 2001 til 2008. Studiens formål 

var å: 

 Avdekke mulige årsaker til disse endringene i brukersammensetningen, belyse 

 krisesentrenes funksjon som hjelpetilbud, og se på hvilke mulige konsekvenser 

 endringen i brukersammensetningen bør få for sentrenes innhold og 

 informasjonsarbeid (Jonassen og Skogøy 2010: 11).  

Hovedfunnene deres var blant annet at bruken av krisesentrene er stabil, men færre kvinner 

med norsk opprinnelse benytter seg av tilbudet. De viser til en nærmest fordobling av 

minoritetsbrukere og halvering av majoritetsbrukere siden 2001. De avdekket også at brukere 
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med minoritetsbakgrunn har et mer omfattende hjelpebehov. Det vil si at disse brukerne 

trenger annerledes og mer hjelp enn etnisk norske brukere (Jonassen og Skogøy 2010: 173). 

En av anbefalingene de presenterer omhandler kulturforståelse. Rapporten viser til at store 

deler av brukerne med minoritetsbakgrunn stiller krav til kulturforståelse i krisesentrenes 

arbeid. Jonassen og Skogøy (2010: 177) skriver at: 

 For kvinner med bakgrunn fra grupper eller samfunn med mer familieorienterte 

 verdier, kan det å bryte ut av et mishandlingsforhold innebære å etablerere en  

 tilværelse i kontrast med overordnede verdier. I tillegg til de rent praktiske og 

 økonomiske utfordringene, kan det stille kvinnene overfor store sosiale, moralske, 

 sikkerhetsmessige og identitetsmessige utfordringer.  

Dette viser at minoritetsbrukerne savner forståelse for kulturelle forskjeller på krisesentrene. 

Manglende kulturforståelse blant de ansatte kan bidra til å gjøre minoritetskvinners 

omfattende hjelpebehov mer omfattende. Bredal (2013: 139) viser til at tjenester som tilbys 

voldsofre bør være kultursensitive: «Velferdsstatens politikk og tjenestetilbud må tilpasses et 

samfunn preget av mangfold og maktforskjeller, også når det gjelder vold» (Bredal 2013: 

139).  

I årsrapporten til Oslo Krisesenter fra 2014 blir også minoritetsbrukere omtalt som en 

brukergruppe med omfattende hjelpebehov. Rapporten understreker hvor viktig det er at 

denne gruppen får tilstrekkelig informasjon fra andre instanser om at krisesentertilbudet er et 

lavterskeltilbud som gjelder for alle. I årsrapporten presenteres utfordringen om «å møte 

endringen i befolkningssammensetningen, og samtidig gi et godt tilbud til både 

minoritetskvinner og etnisk norske kvinner» (Oslo Krisesenter 2014: 30). Det vektlegges at 

disse brukergruppene har mange sammenfallende behov, men at det er nødvendig å 

differensiere tilbudet. Årsrapporten understreker at de to brukergruppene står ovenfor ulike 

utfordringer.  

 Forståelser av vold i endring 

 Vold mot kvinner ville aldri blitt et politisk tema om ingen hadde vært villige til å gi 

 volden et offentlig ansikt (Helseth 2015: 83). 

Forståelse av vold er viktig for å kunne gi god hjelp til voldutsatte personer. Den allmenne 

forståelsen av voldsbegrepet har gått gjennom en endring siden krisesenterets opprinnelse på 
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slutten av 60-tallet. Forståelsen om hvem som utsettes for vold, og hvem som utøver volden 

er forandret siden feminister satte vold mot kvinner på dagsorden. Problematikken berører 

mange, men den har ikke alltid vært en del av den offentlige debatten.  

«Det private er politisk» ble et viktig slagord for feministene. Tidligere ble vold i hjemmet 

gjerne sett på som et privat anliggende. Siden 1970-tallet, da vold mot kvinner ble satt på 

dagsorden, har problematikken fått prioritet i det offentlige rom. Fenomenet har riktignok blitt 

omformulert og betegnet på ulike måter. Det var først vanlig å omtale det som hustru- eller 

konemishandling, og etter hvert kvinnemishandling (Jonassen 2014: 39). Deretter ble 

mishandlingsuttrykket byttet ut til fordel for benevnelsen «vold mot kvinner». Det er gjennom 

flere levekårsundersøkelser stadfestet at kvinner i større grad enn menn blir utsatt for det som 

betegnes som «familievold». Forskning i senere tid har imidlertid bidratt til å rette fokus mot 

at menn også utsettes for vold i nære relasjoner (Grøvdal og Jonassen 2015). Ved å bruke 

betegnelsen «vold i nære relasjoner» unngås en kjønnsnormativ konnotasjon til begrepet. 

Dette synliggjør at barn og menn også blir utsatt for vold i familierelasjoner (Jonassen 2014: 

39).  Grøvdal og Jonassen (2015: 11) hevder likevel at det er en lang vei igjen for likestilling i 

forståelse av vold mot menn:  

 Det har imidlertid tatt tid og det vil trolig ta enda lengre tid før en slutter å se på 

 kvinners vold mot menn som en «detalj», en «kuriositet», og som et fenomen som i 

 særdeleshet ikke må ta oppmerksomheten bort fra det virkelig alvorlige, nemlig menns 

 vold mot kvinner.  

At Norge er et samfunn sammensatt av flere etnisiteter gjenspeiles i endrede forståelser av 

voldsbegrepet. Bredal (2013: 117) skriver at Norge har i «de siste tiårene fått dokumentasjon 

på og debatter om vold som synliggjør at vi lever i et flerkulturelt samfunn. Voldsbildet har 

blitt mer mangfoldig». Det er imidlertid vanskelig å få en helhetlig oversikt over omfanget av 

vold i minoritetsfamilier. I følge Skogøy (2008: 17) foreligger det ikke forskning på vold 

rettet mot minoritetskvinner i Norge. Denne gruppen, og generelt personer med 

innvandrerbakgrunn, er ofte underrepresentert i omfangsundersøkelser. Den tidligere nevnte 

krisesenterstatistikken kan gi en indikator, men denne statistikken gir ikke alene noe fullgodt 

bilde over omfanget av vold mot minoritetskvinner.  

Det foreligger noe forskning som omhandler voldsutsatte minoritetsbarn (Sommerfeldt et al. 

2014, Hofman 2011). Det fremkommer fra Hofman (2011: 6) at barn i minoritetsfamilier 

erfarer mange av de samme problemene og utfordringene som etnisk norske barn som 
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opplever vold i familien. Selv om det antydes at det finnes større likheter enn forskjeller på 

tvers av kulturelle grenser, viser det seg at det er tilleggsproblematikker som gjør situasjonen 

vanskeligere også for minoritetsbarn. Hofman (2011: 6) skriver at:  

 Utfordringene handler om visse kulturelle aspekter innenfor familien og kulturen 

 barnet kommer fra, og om visse tilleggsbelastninger som følge av at barnet er et 

 minoritetsbarn. Av kulturelle aspekter kan særlig nevnes: familiens hierarki, alders- og 

 kjønnsspesifikke familiestrukturer, patriarkalske systemer og tradisjoner, forventinger 

 om roller, respekt og lydighet, den kollektivistiske tankegangen, betydningen av 

 storfamilien og familiens ære. 

Hofman (2011) sine funn viser til likheter mellom tilleggsproblematikken som voldutsatte 

minoritetskvinner også opplever. Som vist i rapporten fra Oslo Krisesenter (2014: 29-30) kan 

kollektive normer i egen familie og nettverk prege både voldens uttrykk og hjelpebehov. Et 

eksempel kan være at man blir utstøtt fra familie og venner hvis man som minoritetskvinne 

bryter ut av et voldelig parforhold ved for eksempel skilsmisse.  

 Voldsforståelser i politikken  

Vold i nære relasjoner er et prioritert felt innen politikken og det bevilges mye ressurser til økt 

kunnskap om problematikken.  I den offentlige utredningen Et apparat for likestilling (NOU 

1995 nr. 15) nevnes ordet «vold» kun ni ganger i hele dokumentet. Når ordet nevnes er det 

utelukkende i forbindelse med vold mot kvinner. 16 år senere kom utredningen Struktur for 

likestilling (NOU 2011 nr. 18). I denne utredningen nevnes ordet «vold» hele 126 ganger, og 

vold mot kvinner er byttet ut med vold i nære relasjoner. I 2012 kom den mer omfattende 

utredningen Politikk for likestilling (NOU 2012 nr. 15). Her er vold et svært sentralt tema. 

Ordet nevnes 670 ganger i ulike kontekster. Temaet vold er i denne utredningen 

kjønnsnøytralisert, og det understrekes ettertrykkelig at det handler om «relasjoner», og ikke 

kun mann og kvinne.  

Interseksjonalitetsbegrepet er nå inkorporert i norsk likestillingspolitikk for å vise hvordan 

likestilling handler om mer enn bare maktrelasjonen mellom mann og kvinne:  

[…] interseksjonalitet er et grunnleggende begrep for å forstå hva statenes ansvar etter 

konvensjonen er, fordi diskriminering på grunnlag av kjønn er vevd sammen med 

andre faktorer, som rase og etnisitet, religion og tro, helse, sosial status, alder, klasse 

og kaste, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Kjønnsdiskriminering kan derfor 

ramme ulike kvinner ulikt. Statene må også rettslig anerkjenne at diskriminering kan 
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være interseksjonell, og etablere forbud mot slik diskriminering (NOU 2011 nr. 18: 

33). 

Bekjempelsen av vold i nære relasjoner nevnes spesifikt i utredningen Struktur for likestilling 

som et viktig likestillingsmål (NOU 2011 nr. 18). Likevel er arbeid mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse tidligere blitt flyttet fra deler av den offentlige forvaltningen som arbeider 

med likestilling til deler som fokuserer på integrering (NOU 2011 nr. 18: 59). Dette er et 

eksempel på at hvordan voldsproblematikken som berører minoritetskvinner faller mellom 

kategoriene «vold i nære relasjoner» og «integrering», og at likestillingsspørsmålet på mange 

måter blir utkonkurrert av det kulturelle aspektet.  

I likhet med norsk politikk på voldsfeltet påpeker Strid et al. (2013: 571) at voldsutsatte 

minoritetskvinner i Storbritannia må anses som en ekstra sårbar gruppe: 

 Black and ethnic minority women are named particular groups of concern. Gender 

 and ethnicity and gender and religion are understood as interconnected to the extent 

 that the inequalities shape each other and affect women's possibilities to live free from 

 domestic violence.  

Strid et al. (2013: 575) fremhever at fokuset på spesielle former for vold ikke automatisk vil 

føre til kulturalisering. Ved å erkjenne variasjonen i ulike erfaringer av vold blant kvinner, må 

eksistensen av spesielle former for vold synliggjøres. På denne måten vil det også bli mulig å 

bekjempe denne volden gjennom politiske tiltak. Interseksjonalitet kan således bidra til å 

styrke likestillingen ved at spesifikke utfordringer for ulike grupper av kvinner tas i 

betraktning. Strid et al. (2013: 575) hevder at dette vil bidra til at tjenestetilbud og tilfluktsted 

blir bedre rustet til å ivareta behovene til ulike brukergrupper.  

Det er imidlertid også nødvendig å være klar over risikoen for at kjønnsaspekt kan bli 

overskygget av kulturelle aspekt. Strid et al. (2013: 575) hevder dette er tilfelle i en rekke 

britiske policydokument. De hevder at denne overskyggingen kan innebære: «a risk that 

specific forms of violence become culturalised, etnicised, or racialized rather than gendered» 

(Strid et al.2013: 575). Den «ukjønnete» politikken problematiseres i lys av interseksjonalitet. 

Det påpekes at manglende kjønnsperspektiv kan bidra til å svekke likestillingsprosjektet 

ytterligere, og at den hierarkiske posisjoneringen av menn og kvinner gjøres usynlig. Dermed 

blir det også utfordrende å bekjempe vold mot kvinner.  En kan imidlertid unngå ensidig 

kulturalisering av vold ved å anerkjenne at både kulturelle aspekter og kjønnsrelasjoner 

påvirker minoritetskvinners situasjon. Strid et al. (2013: 575-576) konkluderer med at økt 
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fokus på flere ulikheter har ført til at likestillingsprosjektet er blitt styrket. De begrunner det 

med at dette bidrar til å forbedre kvaliteten på politikk mot vold mot kvinner: 

 There are conditions for the positive effects on the equality of violence against 

 women policy: gender neeeds to be a prioritised inequality ground in alliance with 

 other inequalities; there needs to be a dual strategy of naming and visibility both as 

 separate measures and as mainstreaming; and visibility should be understood as 

 process, as a means or method, and not as a goal in itself the goal is equality (Strid et 

 al. 2013: 575-576). 

 Oppsummering 

Feminister har jobbet for at vold mot kvinner skal bli sett som et offentlig anliggende. I dag er 

vold i nære relasjoner et stort satsingsfelt innen politikken og i forskningen.  

Krisesenteret er i en særstilling med henhold til arbeidsfelt og arbeidsmetoder. De ulike 

sentrene er mangfoldige ved å være svært forskjellige i både utforming, ideologi og praksis. 

De er også mangfoldige i lys av brukersammensetning. Krisesentrenes målsetting om å gi et 

likeverdig tilbud til minoritetskvinner og etnisk norske kvinner viser at det er forskjellige 

utfordringer og behov knyttet til de to ulike gruppene. 

Selv om voldsbegrepet har vært gjennom en endringsprosess kan meningsinnholdet fortsatt 

oppfattes å være det samme. Med andre ord: selv om terminologien er forandret, trenger ikke 

forståelsen av begrepet å være det. I praksis kan fortsatt «vold i nære relasjoner» gi 

assosiasjoner til menn som mishandler kvinner. Dette samsvarer med forskning knyttet til 

vold mot menn, og hvordan vold i nære relasjoner fortsatt primært forstås som vold mot 

kvinner (Grøvdal og Jonassen 2015: 11). 

I offentlig politikk vedrørende vold i nære relasjoner blir minoritetskvinner behandles som en 

ekstra sårbar gruppe. I likhet med hvordan Crenshaw (1991) presenterer politisk 

interseksjonalitet kan man sammenlikne dette med hvordan voldsproblematikken som berører 

minoritetskvinner faller mellom kategoriene «vold i nære relasjoner» og «integrering», og at 

likestillingsspørsmålet på mange måter blir utkonkurrert av det kulturelle aspektet.  
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4 Data og metode 

Some people become qualitative researchers for rather negative reasons. Perhaps they are 

not very good at statistics (or think they are not) and so are not tempted by quantitative 

research (Silverman 2001: 1). 

For min del, kjenner jeg meg ikke igjen i sitatet over. Kvalitativ metode handler ikke om å ta 

til takke med noe på bekostning av noe annet, men heller at det er den best egnede metodiske 

tilnærmingen til det man ønsker å finne ut. Kvalitativ metode er med andre ord et 

hensiktsmessig metodisk valg med tanke på hva som er formålet med denne masteroppgaven. 

Jeg er interessert i å få et innblikk i de ansattes forståelser av vold i møte med 

minoritetskvinner som krisesenterbrukere. Dette er i tråd med et viktig mål innen kvalitativ 

metode, nemlig å oppnå en dypere forståelse av menneskers oppfatninger og erfaringer 

(Silverman 2001: 13). Jeg ville ikke fått den innsikten jeg var ute etter gjennom statistikk eller 

spørreundersøkelser.  

Jeg har utført kvalitative intervjuer med 10 krisesenteransatte og jeg vil i dette kapitelet 

utdype erfaringer rundt dette. Jeg vil videre redegjøre for og begrunne metodiske valg gjort i 

arbeidet med masteroppgaven. Begreper som reliabilitet, validitet og generaliserbarhet er 

sentrale i den forbindelse. En god analyse krever godt forarbeid. Derfor vil jeg gjengi 

fremgangsmåten og tilnærming til analysen gjennom beskrivelse av mitt empiriske materiale 

ved å redegjøre for transkripsjon og koding. Det er mange etiske hensyn å ta når man driver 

med kvalitativ forskning. En forskningsprosess kan være utfordrende, og jeg redegjør i dette 

kapitelet for utfordringer og forskningsetiske hensyn som har oppstått underveis i prosessen. 

 Intervju og supplerende datamaterialet   

Et intervju er mye mer enn en samtale. Det kvalitative forskningsintervjuet er et verktøy som 

gir en muligheten til å forstå verden sett ut fra intervjupersonene sitt ståsted (Kvale og 

Brinkmann 2009: 21). Jeg var interessert i å få et dypere innblikk i krisesenteransattes 

forståelser av vold mot minoritetskvinner. En god måte å undersøke dette på er å gå direkte til 

primærkilden, som i dette tilfelle er de ansatte som jobber med denne voldsproblematikken 

daglig.  



31 

 

I slutten av september 2016 deltok jeg på en workshop7 med 12 krisesenteransatte fra 11 

forskjellige krisesenter fra ulike deler av landet. Temaet for workshopen var utfordringer og 

løsninger innen «beskyttelse og sikkerhet» og «oppfølgingsforløp» i krisesenterarbeidet. 

Fokuset var ikke spesielt rettet mot voldsforståelser eller minoritetskvinner som 

brukergruppe, men denne gruppen ble flere ganger nevnt i sammenheng med utfordringer. Jeg 

kjente igjen mye fra mitt eget datamateriale, men også noen ulike vinklinger på enkelte 

momenter. Enkelte elementer og observasjoner fra denne workshopen vil brukes til å belyse 

allerede eksisterende funn i min empiri.  

Siden workshopen ikke bidro med nye elementer til datamaterialet, men som en nyansering, 

ser jeg ikke det som et problem at den fant sted sent i skriveprosessen. Det var en nyttig 

opplevelse og en forsikring om at mine funn er gjeldene for flere enn de 10 informantene jeg 

allerede har snakket med.  

4.1.1 Valg av design 

Valget om å gjennomføre kvalitative intervjuer ble gjort på bakgrunn av antagelsen om at 

dette ville gi best mulig innsikt i de ansattes forståelser. En annen metode som i tillegg kunne 

gitt innsiktsfull informasjon er deltakende observasjon. Dette var noe jeg vurderte for å få en 

mer omfattende forståelse om hvordan de ansatte faktisk jobbet og oppleve deres erfaringer på 

nært hold. I Atkinson og Coffey (2003) problematiseres ulike tilnærminger til forholdet 

mellom deltakende observasjon og intervju. De skriver om hvordan observasjon kan bli brukt 

som et korrigerende middel for å avgjøre hva som faktisk gjøres (Becker og Geer 1970: 138 i 

Atkinson og Coffey 2003: 112). Jeg er enig i at observasjon kan være en god metode for å 

forsikre seg om at det er en overenstemmelse i hva de sier og hva de gjør. Likevel valgte jeg 

det bort, da jeg mener at det ikke ville tilført oppgaven mer relevant informasjon enn jeg 

allerede fikk gjennom intervjuer, da jeg er interessert i deres forståelser.  

Beslutningen om kun å gjennomføre intervjuer og ikke deltakende observasjon ble også tatt 

basert på et etisk grunnlag. Et krisesenter skal være et trygt sted, og min antagelse er at det 

kunne bli oppfattet som en ekstra belastning hvis jeg skulle være tilstede under samtaler eller 

veiledning. Jeg tror også det ville vært vanskelig å få tilgang til å observere en så sårbar 

situasjon som de voldsutsatte kvinnene står ovenfor.  

                                                 
7 Workshopen var i regi av Voldsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  
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Det er flere grunner til at jeg valgte å intervjue ansatte på krisesentre i motsetning til 

voldsutsatte minoritetskvinner. For det første anså jeg det som mer tilgjengelig å snakke med 

ansatte som har et profesjonalisert forhold til et sårt og følsomt tema som vold i nære 

relasjoner. Det kan være vanskelig å få informanter til å stille opp på forskningsprosjekter når 

det omhandler nær og personlig tematikk (Thagaard 2009: 56). Hovedgrunnen var likevel at 

det var de ansattes forståelser jeg var interessert å få et innblikk i, og ikke et resultat av at jeg 

ikke fikk tilgang hos de voldsutsatte minoritetskvinnene. Med henhold til at minoritetskvinner 

på krisesentre tidligere har etterlyst bedre kulturforståelse blant de ansatte (Jonassen og 

Skogøy 2010), hadde det riktignok vært interessant å få et innblikk i minoritetskvinners 

forståelser av volden de blir utsatt for, og om disse forståelsene kan knyttes til et kjønnsmakts 

perspektiv eller et kulturelt perspektiv.  

4.1.2 Intervjuguide 

Det første jeg gjorde etter at jeg bestemte meg for å bruke forskningsintervjuer som metodisk 

verktøy var å lage en intervjuguide. Alle intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte 

intervjuer. Som intervjuer går man inn i en rolle, og for å mestre denne rollen på best mulig 

måte trenger man et manuskript. Det er dette intervjuguiden fungerer som og strukturerer på 

denne måten intervjuforløpet til en viss grad (Kvale og Brinkmann 2009: 143). Jeg valgte en 

semi-strukturert variant for å få med alle viktige punkter, men likevel ha en litt løs struktur 

slik at intervjuet kunne styres dit informantene hadde mest relevant informasjon. På denne 

måten styrte informantene i stor grad intervjuene, men likevel passet jeg på at intervjuguiden 

ble fulgt og at alle temaene ble gjennomgått. I likhet med Widerberg (2001: 61) mener jeg 

den fungerte som et hjelpemiddel og var en trygghet for meg, som igjen spilte inn på 

tryggheten hos informantene mine. 

Intervjuguiden er delt inn i temaer som: Bakgrunn og arbeidet/tilbud på krisesenteret, 

brukergrupper, minoritetskvinner, mangfoldig senter og føringer fra myndigheter. Strategisk 

valgte jeg å starte spørsmålene i intervjuguiden konkrete og enkle. I disse spørsmålene var det 

mye rom for informantene til å dele sine erfaringer. Jeg lot derfor informantene styre store 

deler av intervjuet. Under intervjuene passet jeg derimot på at hvis informantene uttrykte 

spesielt relevante eller interessante forståelser, at jeg stoppet opp for å få de til å reflektere 

rundt dette, eller kom med oppfølgingsspørsmål.  
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Jeg opplevde ved samtlige intervjuer at alle temaene i intervjuguiden ble kommet inn på uten 

at jeg nødvendigvis alltid styrte informantene dit. Dette ser jeg på som et godt tegn og at 

intervjuguiden er relevant og dekkende for å få fram de ansattes erfaringer og 

voldsforståelser.  

4.1.3 Utvalg og rekruttering  

Utvalget består av 10 informanter som alle er ansatt ved tre ulike krisesentre på 

Østlandsområdet. Dette utvalget er hva som kan betraktes som et strategisk utvalg, som 

innebærer ifølge Thagaard (2009: 55) «at vi velger informanter som har egenskaper eller 

kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen og undersøkelsens teoretiske 

perspektiver». I kvalitativ forskning og ved utførelse av intervjuer avgrenses ofte utvalgets 

størrelse når det når et «metningspunkt». Det vil si at utvalget betraktes som tilstrekkelig, da 

det ikke fremkommer ytterligere forståelser av det som studeres (Thagaard 2009: 59). Det vil 

være feil å si at et utvalg på 10 informanter når et metningspunkt, men jeg opplevde at de 

liknende fortellinger gikk igjen hos informantene. På denne måten anser jeg mitt empiriske 

materiale tilstrekkelig for å svare på problemstillingene.  

At de samme forståelsene gikk igjen hos de fleste informantene kan ha noe med å gjøre at jeg 

kun forholdt meg til krisesentre som er lokalisert på Østlandet, og at jeg muligens ville fått 

andre forståelser lenger ut i distriktene. Grunner til dette kan være flere, men en hovedgrunn 

kan være at brukergruppen er mindre mangfoldig i distriktene.  Med tanke på økonomi og tid 

valgte jeg likevel å holde meg til de mer sentrale sentrene.  

Et bevisst valg jeg gjorde når jeg tok kontakt med de aktuelle krisesentrene var at det skulle 

være representanter fra både NKF og KS. Dette var fordi deres ideologiske ståsted, som 

nevnt, er forskjellige og jeg var interessert i om dette ville påvirke de ansattes forståelser og 

erfaringer i møte med de voldsutsatte minoritetskvinnene.  

Tre av informantene er i lederstillinger, mens de syv andre er ansatte i ulike stillinger på 

sentrene og jobber mer «hands on» med de voldsutsatte kvinnene. Alle informantene er 

kvinner. Dette er det flere grunner til, blant annet etter mitt ønske om å snakke med kvinner, 

da jeg følte meg mer komfortabel med å snakke med kvinner om et så sensitivt tema. På en 

annen side er det generelt et mye større antall kvinner som jobber på krisesentrene, så med 

tanke på tilgang var det et naturlig valg. Aldersmessig var det et bredt spekter fra i 
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midten/slutten av 20-årene til tidlig 60-årene. Dette mener jeg er en styrke i utvalget. Det var 

interessant å høre ulike synspunkter på tvers av alder, men og vel så interessant at deres 

forståelser var like uavhengig av om de hadde jobbet der i 20 år eller i 5 år. En annen styrke 

med utvalget er at informantene har ulike landbakgrunner. Seks er etnisk norske som er født 

og oppvokst i Norge med norske foreldre. De resterende fire har ulik minoritetsbakgrunn, der 

noen er født og oppvokst i Norge med innvandrerforeldre, mens andre er kommet til Norge i 

senere alder. Denne fordelingen i utvalget gjorde at det oppstod ulike synspunkter og det kom 

fram interessante forståelser som jeg ikke tror ville kommet fram hadde utvalgsgruppen vært 

homogen med kun etnisk norske informanter. Det var med andre ord ikke like stor variasjon i 

intervjuene mellom de etnisk norske informantene, som det var mellom de etnisk norske og 

de ikke-etnisk norske.  

Alle informantene hadde et mer nyansert syn på feminisme og uttrykte i ingen grad misnøye 

mot menn på generell basis. Jeg er usikker på hva jeg egentlig forventet i forkant av 

intervjuene, men tror jeg hadde forventet enda mer stereotypiske hardbarkede feminister. Alle 

informantene anerkjente derimot at det fantes voldutsatte menn og snakket mye om at de også 

hadde tilbud til denne gruppen. Informantene fra NKF var i enda større grad opptatt av denne 

gruppen enn informantene fra KS. 

Rekrutteringen av utvalget forgikk nesten identisk på alle sentrene. Jeg sendte en e-post med 

informasjon om meg selv og prosjektet til kontaktadressen til det aktuelle krisesenteret. I 

denne mailen spurte jeg også om det var mulig å få direkte kontaktinformasjon til daglig leder 

ved senteret. I samtlige tilfeller fikk jeg svar av daglig leder eller den med ansvaret for slike 

henvendelser. Alle sentrene var vant til henvendelser fra studenter, forskere eller media, så det 

var ingen som stilte spørsmålstegn ved henvendelsen. Det var derimot enkelte av sentrene 

som ble kontaktet hyppigere enn andre, og ved dette måtte jeg «selge prosjektet mitt inn» i 

større grad enn hos andre for å få innpass. Etter en mailutveksling hadde jeg telefonkontakt 

med alle lederne. Ved to av krisesentrene var det jeg som tok kontakt per telefon og ved det 

siste ble jeg kontaktet. Jeg opplevde telefonsamtalene som svært positive og at jeg fikk 

kommunisert hvem jeg var og hva jeg ville på en forståelig måte. Vi avtalte hvor mange jeg 

skulle snakke med og om jeg hadde noen preferanser i hvem det skulle være. Jeg uttrykte et 

ønske om å få intervjue 3-4 ansatte, inkludert lederen selv.  

Videre uttrykte jeg at jeg ønsket de som har jobbet der over lenger tid, de som hadde spesielt 

erfaring med voldutsatte minoritetskvinner og at det ville vært interessant å snakke med 
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ansatte som selv har minoritetsbakgrunn. Allerede gjennom telefonsamtalene fikk jeg et 

inntrykk av at dette er folk med mye å gjøre. Da jeg foreslo at jeg gjerne kunne komme og 

informere om prosjektet, så de som var interessert kunne melde seg fikk jeg inntrykk av at det 

ble tungvint og vanskelig med tanke på tid. Det var sjelden de ansatte hadde ledig tid til å 

være med på slikt, og lederen slo derfor opp i timeplanen deres for å finne en dag og et 

tidspunkt som passet. Det endte derfor med at lederen selv plukket ut 2-3 ansatte fra hvert 

senter som jeg fikk snakke med på samme dag. Det var en vanskelig kabal å få til å gå opp. 

Når det derimot til slutt gikk, var det svært lettvint både for meg og informantene at jeg kunne 

utføre alle intervjuene over tre dager.  

Det er både positive og negative sider ved at informantene blir tildelt til deg på denne måten. 

Jeg opplevde det litt problematisk før første intervju, og var redd dette ville svekke 

validiteten. En bekymring var om dette gjøres og oppleves frivillig for informanten. 

Bekymringen bunnet i om informanten følte seg komfortabel til å snakke så fritt, som jeg i 

utgangspunktet håpet de ville. Likevel føltes det ikke problematisk etter intervjuene var 

gjennomført. Jeg opplevde at informantene var der av egen fri vilje og av genuin interesse. 

Mye av grunnen til den genuine interessen er at lederne har plukket ut de ansatte som jobber 

tett opp med slike saker, og derfor mente de ville ha interessante og relevante innspill. Det 

hadde de helt rett i og jeg ser på dette som positivt. Det var også viktig for meg å vise respekt 

overfor deres arbeid, og ydmykhet for at de lot meg bruke av deres tid. I en slik type 

forskningsprosess er man nødt til å inngå noen kompromisser for å få tilgang. Dette var et 

kompromiss som virket positivt både for meg og informantene.    

4.1.4 Om intervjuene 

I alt er seks intervjuer gjennomført. Ved første krisesenter ble det gjennomført et 

gruppeintervju med tre informanter. Det andre krisesenteret jeg besøkte gjennomførte jeg tre 

individuelle intervjuer. På det siste krisesenteret ble et individuelt intervju og et 

gruppeintervju med tre informanter utført. En positiv faktor med gruppeintervju er at det er 

«en effektiv form for datagenerering fordi man utvikler intervjudata fra flere informanter 

samtidig» (Tjora 2012: 122). I gruppeintervjuene var det tre informanter i hvert av 

intervjuene, og jeg fikk på denne måten seks informanters erfaringer ved kun to intervjuer. 

Tidsmessig er dette gunstig i lys av de tidsrammene en masteroppgave har.  
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Det er riktignok langt flere positive faktorer ved bruk av gruppeintervju, eller fokusgrupper 

som det også blir kalt. Kombinasjonen av individuelle- og gruppeintervjuer opplevdes som 

god, da dynamikken i gruppeintervjuene resulterte i litt andre typer fortellinger enn i de 

individuelle intervjuene. I utgangspunktet var jeg nervøs for om informantene i 

gruppeintervjuene ville «holde igjen» informasjon i møte med meg når de var sammen med 

sine kollegaer. Jeg opplevde det heller motsatt og ser på selve interaksjonen som skjer under 

et gruppeintervju som svært positiv. At informantene spilte på hverandre hadde en 

«aktiviserende og mobiliserende effekt» (Brandth 1996: 149 i Tjora 2012: 123) under 

intervjuene. Det er likevel en risiko ved gruppeintervju at en person kan være dominerende og 

«overkjøre» andres synspunkter. På denne måten er det en fordel hvis informantene er mest 

mulig samkjørte (Repstad 2007: 98-100 i Thagaard 2009: 90). Ved den ene gruppeintervjuet 

som ble gjennomført var det en informant som i starten sa betraktelig mindre enn de andre. 

Jeg leste situasjonen som at hun ikke var like komfortabel og frampå som de andre. Dette 

løste jeg ved å stille direkte spørsmål til denne informanten, og passet på at jeg hadde 

øyekontakt med henne, også når de andre snakket for å vise tydelig at jeg registrerte henne. 

Etter dette ble det en mye bedre flyt i intervjuet og de tre informantene snakket omtrent like 

mye.  

Varigheten på intervjuene varierte fra 40 minutter for det korteste til 90 minutter for det 

lengste. Alle intervjuene ble tatt opp med båndopptaker og transkribert med unntak av et. I det 

ene tilfellet sviktet båndopptakeren, og intervjuet var dermed borte når jeg skulle føre det over 

til datamaskinen. Dette ble oppdaget kort tid etter intervjuet var gjennomført, og jeg skrev 

derfor et utfyllende referat der jeg noterte alt jeg husket. Det var det siste intervjuet jeg hadde 

den dagen og det meste var friskt i minne. Det er likevel beklagelig da jeg ikke fikk mulighet 

til å transkribere intervjuet og vektlegge det like tungt i analysen som de andre.  

Intervjuene ble gjennomført i perioden fra oktober 2015 til februar 2016. Det gikk med andre 

ord en del tid fra første til siste intervjurunde. Dette kan være både positivt og negativt. På 

den positive siden utførte jeg intervjuene med såpass stort mellomrom at jeg fikk tid til å 

reflektere over intervjuene.. På den andre siden ser jeg at det kunne vært positivt med et 

kortere tidsperspektiv mellom intervjuene, og gjennomført alle når jeg allerede var godt inne i 

«rollen som intervjuer».  Med tanke på spørsmålsstillingen under intervjuene ble jeg 

betraktelig mer komfortabel med å «holde de pinlige pausene» fra de første til de siste 
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intervjuene. Det vil si at jeg ikke avbrøt informantenes tenkepauser. Jeg fant fort ut at folk 

trenger tid til å tenke seg om, og når de får denne tiden kommer det alltid mye fornuftig. 

Alle intervjuene ble utført på de aktuelle krisesentrene. Dette var jeg på mange måter ikke 

forberedt på da jeg gikk inn i prosjektet. Jeg har hatt forestillinger om at alt rundt krisesentre 

er svært hemmelighetsfullt og at alle hadde hemmelig adresse. Jeg regnet derfor med at hvis 

jeg skulle få gjøre noen intervjuer måtte det gjøres utenfor senteret. Der tok jeg helt feil, og 

fikk understreket Tjora (2012: 13) sitt poeng med at man kan oppdage at forholdene ikke 

nødvendigvis er sånn man hadde forestilt seg. To av sentrene har ikke hemmelig adresse, og 

det var fullt mulig å finne adressen ved å google «krisesenter + den aktuelle byen». Det siste 

har derimot hemmelig adresse, men det var aldri noe diskusjon om jeg fikk lov å komme dit 

eller ikke. Jeg fant det svært positivt å få utføre intervjuene på selve sentrene. Det ble lettere 

for meg å relatere meg til tematikken og få en forståelse av hvordan et krisesenter faktisk 

fungerer i praksis. På det ene senteret fikk jeg omvisning i hele bygget, og fikk se alt fra 

møterom til rommene der kvinnene og eventuelt barn og menn bor, til felles kjøkken og 

oppholdsrom. 

4.1.5 Min egen posisjon 

Vi må reflektere over hvordan tolkningene framkommer, eller rett og slett gjøre en 

tolkning av egen tolkning: Hvordan formes våre tolkninger av egne kognitive, teoretiske, 

språklige, politiske og kulturelle muligheter og omgivelser? […] For å gjøre forskningen 

refleksiv må vi undersøke denne tolkningen og hva som påvirker den (Tjora 2012: 217).  

I en forskningsprosess er det viktig å ta stilling til sin egen posisjon i ulike sammenhenger. 

Hvordan forholder man seg til informantene? Hvilke fordommer har man med seg inn i feltet? 

Hvilken rolle spiller faktorer som kjønn inn i intervjusituasjonen?  

Min rolle som intervjuer utviklet seg i en positiv retning fra første til siste intervju. Jeg ble 

tryggere på meg selv i intervjusituasjonen og på de ansatte som informantgruppe. Jeg 

oppnådde god kontakt med alle informantene, da jeg anser meg selv som en god lytter som 

virker oppriktig interessert. Selv om jeg var nokså trygg og rolig hele veien, og ikke hadde 

problemer med å presentere meg selv og de enklere standardspørsmålene, var det litt 

vanskeligere når jeg skulle stille mer sensitive spørsmål. Vold er sensitivt og jeg ville vise 

respekt. Denne ydmykheten kunne noen ganger resultere i litt usikre formuleringer. Jeg tok 
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meg selv i det der og da, og når jeg hørte på opptakene i ettertid, at jeg kunne fremstå litt 

nølende. Jeg har en tendens til å «gå rundt grøten» i visse tilfeller og redd for å virke 

fordomsfull og forutinntatt. Dette resulterte i et behov for å unnskylde meg og få fram at jeg 

ikke så på minoritetskvinnene som «ofre» fordi de var minoritetskvinner, men fordi de var 

voldsutsatte. Med andre ord gikk jeg i en «kulturrelativistiskfelle» som kan ses i sammenheng 

med hva Bredal snakker om som frykten for å bli stemplet som rasist (Bredal 2013: 123) eller 

virke fordømmende på bakgrunn av kultur. På denne måten kan man si at jeg var med på å 

forme intervjuene i den grad at det kanskje ville blitt litt ulike intervjuer hvis for eksempel en 

ikke-etnisk kvinne med egne voldserfaringer hadde stilt spørsmålene.  

Det skal riktignok sies at jeg opplevde min ydmykhet positivt også. Jeg uttrykte at det var 

informantene som satt på ekspertkunnskapen og at jeg var der for å lære av dem. På denne 

måten viste jeg at jeg ikke undervurderte mine informanters kunnskap. Dette bidro også til en 

mindre asymmetrisk maktrelasjon under intervjuene (Kvale og Brinkmann 2009: 52).  

Mitt kjønn spilte på mange måter en vesentlig rolle i intervjusituasjonen. For min egen del var 

jeg glad for at jeg var kvinne i denne kontekst, da jeg mistenker at jeg fikk enda mer åpne og 

ærlige uttalelser enn hva en mann kanskje ville fått. Statistisk er det et stort flertall menn som 

slår kvinner enn motsatt. Dette poengterte også informantene stadig. Noen av informantene 

brukte derfor ofte uttalelser og eksempler som «se for deg at du …», på denne måten spilte de 

på mitt kjønn for at jeg skulle få en nærere forståelse av hva de voldsutsatte kvinnene gikk 

gjennom. Jeg tror de ikke ville brukt den type retorikk til en mannlig intervjuer, da de ofte 

understreket hvor stor overvekt det er av kvinner som kommer til krisesentrene.  

 Kvalitet i kvalitativ forskning  

Kvalitetssikring av forskning er viktig. I kvalitativ forskning brukes ofte tre kriterier som 

indikatorer på kvalitet: reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Tjora 2012: 202). Disse 

begrepene betyr med andre ord troverdighet eller pålitelighet, gyldighet og overførbarhet 

(Thagaard 2009: 198-209).   

4.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handler i bunn og grunn om forskningens pålitelighet (Thagaard 2009: 190). 

Denne påliteligheten, eller troverdigheten, skal riktignok ikke forveksles med objektivitet 
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eller nøytralitet. Det er ikke nødvendigvis et ideal eller realistisk at en forsker skal gå inn i et 

felt nøytralt. Forskerens kunnskap og engasjement er en ressurs som kan og skal prege 

arbeidet, men det er viktig at dette engasjementet og forskerens perspektiv gjøres eksplisitt og 

synlig. Å gå inn i et felt som omhandler vold i nære relasjoner kan vanskelig gjøres nøytralt. 

Likevel var jeg forsiktig med å komme med egne synspunkter under intervjuene, og lot mine 

egne tanker og oppfatninger få vike i møte med de ansatte. En faktor som er med på å sikre 

troverdigheten til det empiriske materialet er at informantenes stemmer kommer fram, i og 

med at det gjengis direkte sitater i analysen. Dette gir leseren en mulighet til direkte å se hva 

som er blitt sagt under intervjuene.  

Et spørsmål man kan stille seg for å kvalitetssikre og teste påliteligheten til forskningen er: 

«Ville resultatene blitt den samme hvis en annen forsker gjorde den samme jobben?» (Tjora 

2012: 206). Dette er riktignok en omdiskutert tilnærming. Ser man det i lys av Kvale og 

Brinkmann (2009: 22) som ser intervjuet som en sosial interaksjon mellom intervjuer og 

intervjuede vil man kunne argumentere for at ulike intervjuere vil generere ulike samtaler. På 

denne måten vil man heller dra nytte av å stille kritiske spørsmål til sine egne fortolkninger 

for å sikre påliteligheten. Likevel skal man ikke kimse av Tjora sitt spørsmål. Han påpeker 

selv at svaret ikke trenger å være ja, men det må i så fall reflekteres over og gjøres tydelig for 

grunner til at analysen kan se annerledes ut ved denne forskeren. Med andre ord sier han: 

«Det blir viktig å fortelle om forhold internt i undersøkelsen for å styrke påliteligheten» 

(Tjora 2012: 206). Sett i lys av tidligere forskning (Skogøy 2008, Bakketeig et al. 2014, 

Jonassen og Skogøy 2010) på feltet som har kommet fram til liknende funn, vil jeg derfor 

argumentere for at resultatene i denne studien ville blitt det samme om en annen forsker 

gjorde jobben.  

4.2.2 Validitet 

Tidligere forskning er et viktig moment for å sikre validitet eller gyldighet i egen forskning. 

Tjora (2012: 206) snakker om viktigheten av å ha kjennskap til tidligere forskning på feltet og 

at man forholder seg til denne på en redelig måte. Videre argumenterer han for at man skal se 

på hvilke teorier og perspektiver forskere før deg har benyttet, og deretter sammenstille egne 

funn med andres.  

Validitet i forskning forsterkes også ved å være tydelig på praktiseringen og redegjøre for 

metodiske og teoretiske valg som er gjort i forskningsprosessen. En annen forsker skal kunne 
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klare å følge gangen i forskningsprosjektet ved en god gjenfortelling av prosessen underveis. 

Forskeren selv har en viktig rolle med hensyn til validitet fordi det handler om gyldigheten av 

tolkningene forskningen fører til (Thagaard 2009: 190).   

4.2.3 Generaliserbarhet 

Et omdiskutert tema innen kvalitativ forskning er om tolkningene eller funnene man finner 

kan generaliseres. Denne klassiske problemstillingen er ofte det som skiller kvalitativ 

forskning fra kvantitativ forskning. Det vil sannsynligvis alltid være en målsetting å kunne 

generalisere i en eller annen grad innenfor samfunnsvitenskapen (Tjora 2012: 207). Men hva 

kan man egentlig si i det store og hele med et utvalg på 10 informanter? Det er likevel viktig 

ikke å undergrave dets betydning. For selv om et prosjekt ikke kan generaliseres på grunn av 

et lite utvalg, betyr ikke det at det ikke har relevans i andre situasjoner eller utover det 

aktuelle prosjektet (Thagaard 2009: 190).  

I dette tilfelle kan ikke jeg konkludere på vegne av alle krisesenteransatte i Norge, men det er 

heller ikke formålet med oppgaven. Jeg ser på forståelser av vold og har sett noe variasjon i 

forståelsene som er uttrykt blant de ansatte. Det er likevel mye samstemt blant ansatte på 

samme krisesenter, men også på tvers av de ulike krisesentrene. På bakgrunn av dette kan det 

være grunn til å tro at oppgavens funn kan representere mange av de samme refleksjonene 

man finner blant andre krisesenteransatte rundt i Norge.   

En tilnærming til generaliserbarhet er konseptuell generalisering. Ifølge Tjora (2012: 215) er 

man i lys av denne tilnærmingen ute etter å framstille funn i form av blant annet konsepter, 

typologier og begreper. Dette trenger ikke nødvendigvis å knyttes direkte til empirien som 

ligger til bunn. På denne måten kan for eksempel konseptene man utarbeider ha relevans for 

andre caser. Tidligere forskning og teorier brukes derfor for å kvalitetssikre relevans utover de 

data som er analysert i prosjektet. Dette er med på å sikre gyldighet og generaliserbarhet 

(Tjora 2012: 215). Ved å tolke hva de ansatte har snakket om i intervjuene vil det være en 

sannsynlighet for at andre krisesenteransatte vil kunne kjenne seg igjen i forståelsene og 

problematikken som belyses og vil kunne overføre dette til sin egen situasjon.  
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 Analytisk tilnærming 

Kvalitativ analyse kan beskrives som noe som «krever mye intenst tankearbeid, sensitivitet 

for hva som finnes i empirien utover problemstillinger og forventninger, og en evne til å 

arbeide systematisk» (Tjora 2012: 174). Det handler om å skape troverdige resultater (Tjora 

2012: 217) og reflektere over dataens meningsinnhold (Thagaard 2009: 189). I likhet med 

tradisjonelle kvalitative studier kan man si at denne oppgaven heller mer mot en induktiv 

tilnærming enn en deduktiv tilnærming. I induktiv tilnærming utvikles det teoretiske 

perspektivet på bakgrunn av det empiriske datamaterialet (Thagaard 2009: 189). Det er likevel 

mer vanlig å bruke en form for blanding, da disse kategoriene er idealtyper, og man følger 

sjelden en analysestrategi slavisk. De går ofte over i hverandre og man benytter seg av ulike 

elementer fra de ulike strategiene.  

4.3.1 Transkribering og koding 

Intervjuene ble som nevnt tatt opp på båndopptaker og deretter transkribert. Lydfilene ble 

avspilt i VLC- media player og transkribert rett inn i Word. Dette fungerte godt da VLC har 

funksjoner som kan senke farten på avspillingen. Dette var et godt hjelpemiddel for å få med 

seg hva informantene sa på best måte. Funksjonen var spesielt nyttig under gruppeintervjuet. 

Transkriberingen ble gjort nærmest ordrett, og inkluderte tenkepauser, latter og liknende.  

Det er viktig å påpeke at sitatene er omformulert etter transkribering. Det vil si renskrevet og 

gjort mer grammatisk riktig for å passe inn i en skriftlig kontekst. Muntlig formulering og 

uttrykksmåte har mer unødvendige ord og stotring. Selve innholdet i sitatene er ikke 

forandret, de er kun skrevet grammatisk riktig og fjernet unødvendige ord som for eksempel 

«eeeh» og «liksom». Et vesentlig poeng for hvorfor jeg har gjort dette er hvordan 

informantene blir framstilt. Alle informantene var meget oppegående personer, og det er 

viktig for meg at de framstilles slik i analysen.  

Da transkriberingen var ferdig ble datamaterialet kodet. På dette tidspunktet jobbet jeg i tråd 

med hvordan Tjora (2012: 179) beskriver at det er hensiktsmessig å jobbe nært til empirien. 

Dette handler om å bruke allerede eksisterende begreper i datamaterialet og målet blir på 

denne måten å utvikle tekstnære koder ut fra empirien. Koding defineres som «ord og uttrykk 

som beskriver avsnitt eller enda mindre utsnitt av datamaterialet» (Tjora 2012: 179). Kodene 

som var relevante for problemstillingen ble videre kategorisert eller tematisert. På denne 



42 

 

måten kom det fram hva som utpekte seg som hovedtemaer. Det som Tjora snakker om som 

hovedtema ble i min koding kalt hovedforståelser. Gjennom tekstnær koding prøvde jeg i tråd 

med Tjora (2012: 182) å finne ut hva informanten sa, og ikke kun bare se hva informanten 

snakket om. På denne måten fant jeg enkelte setninger som skilte seg ut og virket svært 

relevante for problemstillingen. Et eksempel på kodingen som er gjort er ved dette sitatet fra 

en av informantene:   

 Nå er det et stort skille ikke sant. Det er fortsatt den rød knapp, det er jo for å stoppe 

 menns vold mot kvinner. Og terskelen for menn for å oppsøke krisesenter er høyere 

 enn for kvinner. Hvor mye høyere blir den ikke når du møter disse med den røde 

 knappen hver dag. Altså, ikke sant, det handler ikke om kjønn, etnistitet, alder,  

 religion, kultur eller noe som helst. Det er vold i nære relajsoner uansett. Og det er like 

 smertefult for alle.  

 

Koden her ble: handler ikke om kjønn, etnisitet, alder, religion, kultur. Etter hvert som jeg 

fant flere setninger som omhandlet samme tema, kategoriserte jeg dem under kategorien: 

universell forståelse av vold. Dette gjorde jeg gjennomgående i hele mitt datamateriale til jeg 

tilslutt satt igjen med tre voldsforståelser: universell, kulturell og interseksjonell. Deretter 

koblet jeg teori som kunne belyse funnene fra empirien. Analysen vil derfor deles opp i tre, da 

den første delen vil handle om det universelle voldsbegrepet. Deretter vil det kulturelle 

voldsbegrepet belyses, for så å se på det interseksjonelle. 

 Etiske betraktninger  

Når det gjelder all forskning så er det en del generelle etiske betraktninger som man må ta 

hensyn til. I lys av kvalitativ forskning handler dette først og fremst om aspekter som «tillit, 

konfidensialitet, respekt og gjensidighet» som bør ligge til grunn uavhengig av de formelle 

juridiske kravene til forskning (Tjora 2012: 39).  

Etiske hensyn i forbindelse med kvalitative forskningsintervjuer handler i stor grad om 

presentasjon av data, og spesielt knyttet til anonymisering (Tjora 2012: 39-41, 159). Det er 

viktig å informere informantene om informert samtykke. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009: 

88) betyr dette å gi en grundig informasjon om det overordnede formålet i undersøkelsen og 

hovedtrekkene i designen. Det er også viktig å opplyse om ens rett til å avbryte et 

forskningsprosjekt uten negative sanksjoner. Med hensyn til informert samtykke er det på den 

andre siden viktig å være bevisst på «hvor mye informasjon som bør gis, og når» (Kvale og 



43 

 

Brinkmann 2009: 89). Forskeren må derfor ta dette i betraktning ut i fra hva som er 

undersøkelsens spesifikke formål.  

Uavhengig av undersøkelsens formål er vanlig høflighet et nødvendig arbeidsverktøy i møte 

med informanter. Gjensidig respekt mellom informant og forsker er et godt redskap for et 

vellykket forskningsintervju.   

I alle intervjuene opplyste jeg om taushetsplikt, konfidensialitet, anonymisering. Jeg spurte 

om det var greit at jeg tok opp intervjuet på bånd, og samtlige godkjente dette og opplevde det 

uproblematisk. Det som derimot noen reagerte på var når jeg informerte om at deltakelsen var 

frivillig og at det er lov til å trekke seg når som helst fra prosjektet, både nå, under og etter 

intervjuet. Dette stilte noen seg litt uforstående til og forstod ikke helt hva jeg mente med det. 

Noen opplevde en «hva er det vi egentlig er med på?»-følelse og ble litt skeptiske. Jeg 

mistenker at jeg formulerte meg keitete som et resultat av å være nervøs under de første 

intervjuene. Jeg forklarte at det er noe jeg er pliktig til å opplyse om og at det selvsagt ikke er 

noe «farlig». Dette ble ikke et problem senere i intervjurekken. På tross av at noen reaksjoner 

på mine litt dårlige formuleringer fikk jeg inntrykk av at dette er en gruppe som er vant til å 

bli forsket på. De er klar over at mange synes de har en interessant jobb og er tydelig vant til å 

snakke om jobben de gjør. Dette gjorde at de var trygge i intervjusituasjonen, og jeg opplevde 

å få svært ærlige svar. Verken i de individuelle- eller i gruppeintervjuene fikk jeg inntrykk av 

at svarene var «innøvd». De var tydelige i det de sa og hadde en «jeg står for alt jeg sier»-

holdning. Likevel velger jeg å anonymisere navnene deres og hvilket krisesenter de tilhører. 

På en annen side kan man spørre seg om man som forsker er i posisjon til å vurdere såkalte 

«ærlige» svar. Det er ikke nødvendigvis sånn at «uærlige» svar er verdiløse eller ikke 

interessante. Dette er i tråd med Sandberg (2010: 462): «Instead of always searching for “the 

truth” one should appreciate the multitude of stories present in a social context». Et argument 

kan være at «innøvde» svar vil kunne gi informasjon om hva som er tillatt å si og ikke. Dette i 

seg selv ville vært et svært interessant funn.    

 Oppsummering  

Det empiriske materiale masteroppgaven baserer seg på ble samlet inn ved fire individuelle 

intervjuer og to gruppeintervjuer, med til sammen 10 informanter fra tre krisesentre. Alle 

intervjuene ble gjennomført på krisesentrene. Supplerende datamateriale er observasjoner jeg 
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gjorde under en workshop med 12 krisesenteransatte fra 11 forskjellige krisesenter fra ulike 

deler av Norge.  

 

Jeg brukte en intervjuguide som støtte under intervjuene. Intervjuene som ble utført var semi-

strukturerte. Intervjuguiden ble med andre ord ikke fulgt ordrett. Jeg lot informantene i stor 

grad styre intervjuene, og byttet kun tema hvis jeg følte intervjuet tok en retning som ikke var 

relevant for undersøkelsens formål.  

 

Kvalitet i kvalitativ forskning kan måles på bakgrunn av tre begreper: reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet. I mitt prosjekt er disse begrepene reflektert over og tatt hensyn til. I tillegg 

har jeg forsøkt å ivareta ulike etiske hensyn. Jeg var nøye med å informere informantene om 

anonymitet, informert samtykke og at de hadde mulighet til å trekke seg både under og etter 

intervjuene. Ingen av informantene ønsket å trekke seg.  

 

Samtlige av intervjuene ble tatt opp på båndopptaker, med unntak av et som viste seg i 

etterkant ikke å ha blitt tatt opp grunnet tekniske feil. De resterende ble spilt av i VLC og 

transkribert inn i Word. Videre ble det empiriske materialet kodet tekstnært etter relevante 

ord, og deretter plassert etter tematisk innhold. Tre forståelsesmåter ble så avdekket: 

universell, kulturell og interseksjonell.  
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5 Den universelle volden 

I analysekapitelene presenteres forståelsene av vold informantene uttrykte under intervjuene. 

Analysekapitlene vil deles inn etter de tre forståelsesmåtene som ble avdekket i mitt 

empiriske materiale. I dette analysekapitelet vil forståelsen av vold som universelt fenomen 

belyses. Forståelsene de ansatte utrykker kan ses i sammenheng med feministiske teori som 

fremhever strukturell kjønnsmakt- og et patriarkalsk perspektiv. Førstkommende 

analysekapitel vil derfor omhandle det de ansatte uttrykte som at «vold er vold, og kvinne er 

kvinne.» Med andre ord ser de vold som noe generelt som berører kvinner, og fokuserer på 

enhet og likhet fremfor ulikheter mellom majoritets- og minoritetsbrukergruppen.  

Krisesentrenes ideologi er fokusert på menns vold mot kvinner. For å forstå hva som regnes 

som vold i nære relasjoner og hvordan individer og grupper påvirkes av den, er det nødvendig 

å forstå begrepet og hvordan synet på vold har endret seg gjennom tidene. Begrepets 

betydning er flytende. Det medfører at vold kan forstås ulikt i forskjellige kontekster og av 

fortolkere i forskjellige sosiale posisjoner. I dette kapittelet vil det være fokus på de ansattes 

forståelser av vold mot kvinner som et universelt fenomen og hvordan de fortolker dette i 

møte med den mangfoldige brukergruppen på krisesentrene.  

 «Vold er vold» 

Mange av informantene stilte seg uforstående til å se på vold som noe annerledes eller noe 

«annet» når det gjaldt de forskjellige brukergruppene. De uttrykte at vold må forstås likt 

uansett kjønn og etnisitet. Når vi snakket om dette dreide flere av informantene samtalen over 

mot utfordringene knyttet til menn som gruppe.  

Det var ofte ord som endring eller forskjeller som fikk informantene til å snakke om 

voldsutsatte menn. Siden krisesenterloven trådte i kraft er menn også lovpålagt et 

krisesentertilbud i likhet med kvinner. Det er en kjent diskusjon innad i krisesenterbevegelsen 

om menn hører hjemme på krisesenter eller ikke. De fleste av mine informanter var tydelige 

på at vold mot menn i nære relasjoner er et alvorlig fenomen som krever et fullgodt 

krisesentertilbud. Ifølge informantene er det på den andre siden en del praktiske utfordringer 

som krisesentrene står ovenfor i å ha menn som brukere. Krisesenterloven pålegger at 

botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilte (Krisesenterlova 2009 §2) Dette gjør 

at de krisesentrene som ikke er fysisk utformet til å romme både kvinner og menn under 
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samme tak, må ha et «mannekrisesenter», som en av informantene refererte til, et fysisk annet 

sted. Informantene fra KS var i større grad skeptiske og opptatt av de praktiske utfordringene. 

Det kan bunne i at KS har en mer feministisk forståelse av vold, men også at sentret til NKF 

var i stor grad mer praktisk utformet for å huse begge brukergruppene. 

Selv om det var størst fokus på menn som brukergruppe blant informantene som tilhørte 

NKF, snakket informantene fra KS også mye om denne gruppen. Det er vanskelig å si hvorfor 

dette engasjerte informantene i den grad det gjorde, men det kan være en måte å ta avstand fra 

den opprinnelige feministiske tankegangen og på denne måten vise en universell forståelse av 

vold som går på tvers av kjønn.  

Enkelte av informantene som tilhørte NKF uttrykte misnøye over hvordan enkelte 

representanter for KS stilte seg til forståelsen av vold mot menn. De var klare på at uavhengig 

av KS sine forståelser om vold mot menn, var krisesentrene pliktet å ta imot menn. En 

informant avsluttet tematikken ganske bryskt ved å si: «Det er norsk lov som gjelder». Måten 

de ansatte fra NKF omtaler KS sin forståelse av vold som utdatert, viser at det fortsatt er ulike 

forståelser innad i krisesenterbevegelsen. Jeg spurte informantene fra NKF hva de mente var 

hovedforskjellen mellom dem og KS. Den ene informanten svarte: 

 Kanskje det største skillet har vel vært at krisesentersekretariatet har snakket om 

 menns vold mot kvinner, vi snakker om vold i nære relasjoner. Folk er folk. 

Under et annet intervju med en ansatt fra et krisesenter som tilhørte KS, forklarte hun 

forskjellen mellom de to organisasjonene på denne måten: 

  Hvis jeg skal si i grove trekk: Krisesentersekretariatet var de som begynte først med 

 krisesentre. Det var sånne ‘hardcore’ feminister. Etterhvert så ble det litt, sånn som 

 jeg har hørt, uenigheter mellom damene og sånn. Og da ble Krisesenterforbundet 

 startet, og de har en litt annen visjon. Noen av disse krisesentrene, jeg vet ikke om de 

 kaller det parterapi, men de har noen ganger møter med voldsutøver... Så ja, det er litt 

 annerledes måten de jobber på. Vi i Krisesentersekretariatet tar mest den kvinnelige 

 siden. Jeg tenker her i [stedsnavn] så er vi kanskje veldig åpne, men det er noen 

 krisesenter som fortsatt vegrer seg for å jobbe med menn. Fordi de tenker mer på den 

 feministiske siden. Så det varierer litt fra krisesenter til krisesenter. 

Dette tyder på at KS sine forståelser er mer i tråd med feministisk teori og et patriarkalsk 

perspektiv. Walby (1990) er et eksempel på dette perspektivet. Hun mener at menns 

dominerende posisjon i samfunnet systematisk undertrykker kvinner.  
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I tillegg til å problematisere kjønnsrelasjoner handler feministisk teori også om dominerende 

posisjoner og strukturell makt. Dersom man ser på ‘voldsutsatte’ som den underordnede 

parten i maktforholdet, kan også menn som er utsatt for vold innta den marginaliserte 

posisjon. Dette kan forstås i lys av den tidligere siterte informanten som jobber på et 

krisesenter tilhørende NKF. Som nevnt har dette forbundet en mindre markant feministisk 

tradisjon enn KS. I tråd med organisasjonens ideologiske utgangspunkt var de ansatte fra 

NKF i større grad kritiske til forståelser av vold som skiller mellom dens effekt på menn og 

kvinner. De uttrykte en forståelse av vold som et universelt fenomen med universelle 

konsekvenser, og var svært opptatt av at man må snakke om vold i nære relasjoner, og ikke 

menns vold mot kvinner. En ansatt uttalte følgende:  

  Altså, det handler ikke om kjønn, etnisitet, alder, religion, kultur eller noe som helst. 

 Det er vold i nære relasjoner uansett. Og det er like smertefullt for alle. 

I følge informanten har altså verken kulturell bakgrunn, kjønn eller andre sosiale faktorer 

betydning for hvordan volden føles. I lys av partnervoldbegrepet om episodisk partnervold 

viser Pape og Stefansen (2004: 8) at kvinner i like stor grad kan være voldsutøver. De ansatte 

fra NKF forklarte at de voldsutsatte mennene som kom til de ofte hadde fortellinger om at 

voldsutøver var psykisk syk, og det egentlig var mest synd på henne: 

 Det vi og ser er at mange menn som vi er i kontakt med, snakker om, og det blir lagt 

 veldig vekt på, at kona eller partneren er psykisk syk. Mens når vi snakker med 

 kvinner, snakker vi om volden. Så det tenker jeg at vi har en stor jobb å gjøre. Vi. 

 At vi er nødt til å snakke om at det også er vold. 

 

Informanten påpeker at også de som krisesenteransatte har en vei å gå i lys av å faktisk forstå 

volden mot menn som vold. Hun hevder at volden rammer alle tilnærmet likt, og at det derfor 

blir meningsløst å skape skiller mellom ulike grupper av voldsutsatte. Forståelsen av voldens 

virkning som universell kom også tydelig frem i følgende uttalelse fra en annen informant:  

  Forskjell? De reagerer jo på vold på samme måte. Det er jo universelt, ikke sant. 

 Redsel, trusler, så ser vi jo samme reaksjonene, naturligvis.  

Måten informantene ordlegger seg på viser at de stiller seg kritiske til påstander om at ulike 

sosiale grupper reagerer ulikt på vold. De var tydelige på forståelsen om at «vold er vold» og 

vold er ødeleggende, uavhengig av kjønn eller etnisitet.  
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 Fysisk og psykisk vold 

Samtidig som de ansatte fremhevet vold som universelt fenomen, var det også tydelig at de 

var opptatt av å differensiere mellom ulike typer vold. Det er vanlig å assosiere vold ensidig 

med ulike former for fysisk mishandling. De ansatte var imidlertid opptatt av å rette fokuset 

mot konsekvensen av psykisk vold, og at denne voldsformen ikke må undervurderes.  

I følge mine informanter kan psykisk vold ha store negative konsekvenser for den 

voldsutsatte. Det var derfor svært viktig for flere av informantene å sidestille fysisk og 

psykisk vold. En av informantene eksemplifiserte konsekvensen av de to volsformene ved å 

fortelle om en kvinne som ble utsatt for både fysisk og psykisk vold. Informanten 

understreket hvor alvorlig fysisk mishandling er, men la vekt på at psykisk vold ikke vies nok 

oppmerksomhet. I sitatet under etterliknet informanten en voldsutsatt kvinne for å fremheve 

sitt poeng:  

 Jeg husker smerter fra noen slår, men det er all den psykiske volden som gjør at jeg 

 ikke fungerer […] Jeg hører den stemmen i hodet mitt at jeg faktisk ikke er noe verdt 

 … og det er det som har ødelagt meg. Alle de drapstruslene og alle de truslene om 

 lemlesting. Det slipper meg ikke.  

 

En forståelse som hun, og flere av informantene, uttrykte var at den psykiske og den fysiske 

volden bør likestilles. Et problematisk aspekt ved den psykiske volden er at den er vanskelig å 

bevise. Dette gjelder både majoritet- og minoritetskvinnene. Hun presiserte at den ikke er 

vanskelig eller nødvendig å bevise ovenfor de ansatte, fordi de forstår psykisk vold og dens 

kjennetegn. Det er imidlertid vanskelig å bevise denne voldsformen ovenfor politiet, som er 

avhengig av konkrete bevis for å føre en straffesak. Informantene fremhevet at saker som 

omhandler psykisk vold i større grad preges av motstridende påstander som mangler 

håndfaste bevis. Den fysiske og synlige volden er derimot lettere å håndtere for instanser som 

ikke nødvendigvis spesialiserer seg på psykisk vold. 

Informantene beskrev fysisk og psykisk partnervold som svært vanlig både for majoritet- og 

minoritetskvinner. Den psykiske volden ble imidlertid trukket fram som spesielt vanskelig. 

De ansatte beskrev flere situasjoner knyttet til minoritetskvinner som gjør den psykiske 

volden særskilt utfordrende for denne gruppen. Dette gjelder muligens spesielt 

minoritetskvinner uten oppholdstillatelse, og i tilfeller hvor det søkes selvstendig opphold 

med grunnlag i mishandlingsforhold. Dette vil belyst nærmere i senere i analysen. 
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 Den tabubelagte volden  

Flere av de ansatte uttrykte en forståelse av seksuell vold som universelt vanskelig for alle 

grupper. Dette er en voldsform som er tabubelagt, både på individuelt og samfunnsmessig 

nivå. De ansatte beskriver en ekstremt krenkende og nedverdigende følelse fra kvinnene som 

blir utsatt for seksualisert vold.  

Stefansen og Smette (2006) påpeker at kampen for kvinners rettigheter har rettet fokus på 

voldtekt som et alvorlig samfunnsproblem. Kampen har blant annet bestått i synliggjøring og 

tydeliggjøring av voldtekstbegrepet. Det var viktig for feminister at all seksuell omgang uten 

samtykke regnes som voldtekt, uansett relasjon mellom utøver og offer eller offerets atferd 

(Stefansen og Smette 2006: 34). Voldtekt blir her forstått som den ultimate form for 

undertrykkelse av kvinner.  

For mange kvinner kan det være vanskelig å vite hva som kan regnes som voldtekt. Dette 

gjenspeiler seg hos mine informanter, som forteller om voldutsatte kvinner som syns det er 

vanskelig å snakke om voldtekt når det gjelder sin egen mann.  

 Jo nærmere forholdet er mellom gjerningsmann og offer, og desto mer utydelig volds- 

eller trusselaspektet blir i handlingen, jo mer uenighet hersker det om hvorvidt det er 

voldtekt eller ikke (Skjørten 1988: 145 i Stefansen og Smette 2006: 36).  

Dette sitatet, som Stefansen og Smette gjengir fra Skjørten, er fra 1988, det vil si at det er 

skrevet for 28 år siden. Tematikken er imidlertid like aktuell i dag. Under workshopen med 

krisesenteransatte ble seksuell vold tatt opp som tema. En av de ansatte snakket om en 

kartleggingssamtale med en voldsutsatt kvinne. Gjennom samtalen forsøkte hun å kartlegge 

hva slags type, omfang og alvorlighetsgrad av vold kvinnen var blitt utsatt for. Seksuell vold 

ble først ikke nevnt av kvinnen, men etter mange spørsmål fra den ansatte fortalte kvinnen om 

et seksuelt overgrep hennes mann hadde begått mot henne. Det var tydelig vanskelig for 

kvinnen å innrømme at episoden hadde funnet sted. Den ansatte påpekte at: «det kom fram 

ved senere anledninger at kvinnen hadde vært utsatt for flere seksuelle overgrep og voldtekter 

av mannen».  

De krisesenteransattes fortellinger viser forståelser om at seksuell vold er en universelt 

tabubelagt voldsform. Dette relateres til Stefansen og Smette (2006: 45-46), som understreker 
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at kvinnene sjelden forstod hendelsene som involverte deres partner som voldtekt. Dette til 

tross for at beskrivelsene passet de juridiske definisjonene av voldtekt og seksuelle overgrep.  

I feministisk teori forklares dette ved patriarkalske forestillinger om kvinnen som mannens 

eiendom. Det vil si det urgamle patriarkatet og den ekteskapelige kontrakt der kvinnen skal 

være seksuelt tilgjengelig for mannen (Russell 1982, 1990 i Stefansen og Smette 2006: 50). 

De ansattes forståelser kan således relateres til en feministisk diskurs hvor seksuell omgang 

tolkes som mannens rett og kvinnens plikt.  

 «Hjelp til selvhjelp»  

Krisesentrenes ideologi er bygget på feministiske idealer og søstersolidaritet. Disse 

grunnverdiene har bidratt til sentrenes fremvekst og medarbeidernes arbeidsmoral. «Hjelp til 

selvhjelp» har på mange måter vært krisesentrenes motto og drivkraft. Denne forståelsen fant 

jeg igjen i mange av informantenes utsagn når jeg stilte spørsmålet «Hva mener du er den 

viktigste hjelpen dere gir til kvinnene?». Her er det flere av informantene som trekker frem 

selvhjelp som et svært viktig moment. En av de ansatte fremhevet dette når hun redegjorde for 

hva hun mente var den viktigste hjelpen hun gir til kvinnene: 

 Det tror jeg må være selvhjelpen. At man gjør folk selvstendige på en måte. Ikke 

 sånn selvstendig at man skal klare alt alene, men sånn at du veit veien […] Du har en 

 trygghet, ikke sant. Trygghet gjør det jeg jo litt selvstendig, fordi du tør mer. 

En annen av de ansatte uttrykte at den viktigste hjelpen krisesentrene gir til kvinnene er: 

 Hjelp til å stole på seg sjøl. Det tror jeg også egentlig vi er alene om, for det ser jeg 

 veldig klart. Både barnevern, politi og også NAV, de vil gjerne ordne for.  

Informantene snakket mye om at de voldsutsatte kvinnene i mange tilfeller manglet 

selvstendighet. Denne forståelsen var spesielt knyttet til de voldsutsatte minoritetskvinnene.  

Samtlige informanter påpekte viktigheten av at kvinnene selv tok del i prosessen mot et liv 

uten vold. I følge Solbrække og Aarseth (2006: 68) er kvinner undertrykt i egenskap av å 

være kvinne. Denne påstanden har bakgrunn i en universalistisk forståelse av menns 

dominans og kvinners underordnede posisjon. Siden krisesentrene opprinnelig er bygget på 

disse feministiske grunnprinsippene kunne en tenke seg at universalistiske forståelser av 

voldsbegrepet og voldens konsekvenser vil være mest fremtredende blant de ansatte. Det 

faktum at de ansatte fremhevet arbeidet med å gjøre de voldsutsatte kvinnene selvstendige 
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vitner om at kvinnene ble forstått som marginaliserte, og i en underordnet posisjon. Dette 

antyder at den universalistiske feministiske forståelsen av kjønnsrelasjoner fortsatt oppleves 

relevant for informantene. Likeledes forstås menns vold mot kvinner i stor grad som et 

universelt fenomen med universelle konsekvenser.  

 Oppsummering  

Et definerende trekk ved den universelle forståelsen av vold er fokuset på likhet. De ansatte 

fremhevet en forståelse av vold hvor sosial posisjon, kulturelle faktorer og kjønn spiller en 

underordnet rolle. Vold i nære relasjoner er like smertefullt for alle som rammes, og det vil 

derfor være meningsløst å differensiere verken forståelser eller konsekvenser av vold mellom 

ulike grupper voldsutsatte. Det er interessant å se hvordan enkelte av informantene hadde 

klare forståelser om vold på bakgrunn av de ideologiske standpunktene krisesenterbevegelsen 

er bygget på.  

Samtidig som vold ble forstått universelt, understreket de ansatte at det finnes ulike 

voldsformer, som er forbundet med ulike utfordringer. Den psykiske volden er i mange 

tilfeller like alvorlig som fysisk mishandling, men er ofte vanskeligere å bevise i etterkant. De 

ansatte uttrykker forståelser om at den psykiske volden må likestilles med den fysiske. 

Seksuell vold er spesielt tabubelagt, og derfor vanskeligere å avdekke. Dette gjelder spesielt i 

tilfeller der minoritetskvinner opplever seksuelle overgrep fra partner. Seksuell vold blir 

forstått av de ansatte som universelt vanskelig for alle berørte. Denne voldsformen forstås i 

lys av feministisk teori om patriarkalske maktstrukturer som menns dominans over kvinner 

kropp og seksualitet (Stefansen og Smette 2006: 50).  

Forståelsen av vold, og de ulike voldsformene, kan knyttes til klassisk feministisk teori hvor 

menns dominans over kvinnen regnes som universell og strukturell. Dette tydeliggjøres av at 

de voldsutsattes behov for selvstendighet og hjelp til selvhjelp ble fremhevet som viktig. 

Samtidig var flere av de ansatte nøye med å påpeke at både kvinner og menn undertrykkes av 

vold. Således skilte de ansattes forståelser av vold som dominansform og 

undertrykkelsesmiddel fra klassisk feministisk teori ved at voldsutsatte menn kan innta rollen 

som undertrykt, på lik linje med voldsutsatte kvinner. Forståelsen er altså mindre innrettet 

mot å se kjønnsrelasjoner som grunnleggende undertrykkende, og mer fokusert på vold som 

universelt ødeleggende.   
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For mine informanter, som jobber i et svært politisert krisesentermiljø, kan det være 

nærliggende å tenke at kjønnsperspektivet vil dominere forståelsen av vold. Det er imidlertid 

også grunn til å tro at forståelsen av vold har vært gjennom en endringsprosess og nå favner 

bredere, i samfunnet så vel som på krisesentrene. I tråd med dette inneholdt også forståelsen 

av vold som et universelt fenomen spenninger. Riktignok ga informantene uttrykk for at vold 

må forstås universelt og behandles likt i starten av intervjuene, men det fremkom også 

forståelser av vold som kulturbetinget. Dette skal utdypes i neste analysekapittel. 
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6 Den kulturelle volden  

I dette analysekapittelet vil forståelsen av «spesiell» vold belyses. I denne kontekst ses det 

«spesielle» som det kulturelle aspektet ved vold mot minoritetskvinner. Bredal (2009: 38) 

skriver om «kultur som overgeneralisering». Hun forklarer det som en spesifikk måte å 

snakke om kultur på: «hvis man sier at noe er kulturbetinget, så betyr det at «alle gjør det, og 

de gjør det på den samme måten, fordi de må»» (Bredal 2009: 38).  

Informantene uttrykte forståelser om viktigheten av å fokusere på likheter i motsetning til 

forskjeller. Dette kan ses i sammenheng med at det er viktigere «å analysere etniske 

minoriteters livssituasjon […] enn å analysere deres opprinnelseskultur» (Rugkåsa 2008: 86). 

Med andre ord handler det ikke nødvendigvis om det kulturelle aspektet, men å se kvinnene 

individuelt og ta voldens spesifikke konsekvenser på alvor for det den er. De ansatte uttrykte 

seg likevel på måter som ikke var forenlige med den universelle forståelsen. Det var 

forståelser som var knyttet spesielt til minoritetskvinner som brukergruppe og flere av 

informantene uttrykte at flere aspekter ved volden ikke kunne ses i sammenheng med «den 

norske kulturen».  

Informantene fremhevet at brukergruppen på sentrene er svært mangfoldig, og på denne 

måten uttrykte de forståelser om at de til en viss grad var nødt til å tenke annerledes. Den ene 

informanten uttrykte hvordan de ansatte ble nødt til å omstrukturere forståelsesmåten når 

minoritetskvinnene begynte å komme til krisesentrene: 

I den fasen hvor det begynte å bli flere minoritetsbrukere, så var vi liksom tunet inn 

på det norske og det skal snakkes om volden og det er den vi skal bearbeide, men det 

går ikke an å bearbeide volden hvis det eneste du tenker på er at jeg vet at jeg skal bli 

sendt ut av landet. 

De var innstilt på «norsk vold», eller «generell vold», og måtte derfor omstille seg for å forstå 

«minoritetsvolden» eller den «spesielle volden». Informanten fremhever at denne volden har 

spesielle konsekvenser, og snakker implisitt om oppholdstillatelse. Dette temaet utdypes 

nærmere i neste analysekapittel.  
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 «Er det vold eller er det ikke vold?»  

De ansatte fokuserte mindre på kultur enn hva jeg i forkant av intervjuene hadde forestilt. 

Dette kan ha sammenheng med krisesentrenes institusjonelle historie, som nevnt er knyttet til 

en sterk feministisk tradisjon. Dette gjelder spesielt krisesentrene som tilhører KS, som er 

dypt forankret i feministiske idealer og motsetter seg det patriarkalske samfunnet. Således kan 

det være nærliggende for de ansatte å forstå vold i et kjønnsperspektiv og ikke som et 

kulturelt betinget. De ansatte forsøkte i stor grad å unngå kulturelle forklaringer, slik Helseth 

(2015: 67) beskriver dem: 

 Når k-ordet brukes, så sklir man lett avgårde inn i et uklart landskap hvor ulike 

 former for essensialisering av muslimer som gruppe ofte er resultatet. Kultur blir så 

 lett forstått som noe evigvarende, noe du er født inn i og aldri slipper unna, som 

 klistrer seg til deg som et stempel eller et stigma. Kulturelle forklaringer fører altfor 

 lett til overdrevne generaliseringer.   

Det faktum at de ansatte forsøkte å unngå kulturelle forklaringer i sine forståelser av vold mot 

minoritetskvinner kan ha bakgrunn i frykt for generalisering, som Helseth skriver om. Frykten 

for generalisering er basert på en erkjennelse om at kultur må forstås ut ifra dens premisser. 

Med andre ord kan man ikke bruke egen kultur som norm eller ha en universell verdiskala til 

grunn for hvordan noe skal gjøres, vurderes eller rangeres (Siverts og Johannessen 2013). 

Således kan vold i nære relasjoner ha ulik betydning og sanksjoneres forskjellig i ulike 

kulturer.  

Frykten for å generalisere kan medføre at det føles ubehagelig å snakke om kultur. Jeg merket 

selv at jeg nølte med å bruke ord i intervjusituasjonen som fremstilte minoritetskvinner som 

«noe annet» enn «vanlige kvinner». Dette kan relateres til Wikans (2002: 63) kritikk mot 

frykten for å snakke om kultur. Frykten kan medføre at kulturen gjøres immun mot kritikk, og 

at kulturelt betinget vold legitimeres. Som poengtert i forbindelse med debatten om 

likestilling og multikulturalisme er Wikan (2002: 63) kritisk til hvordan frykt for kultur kan 

føre til at minoritetskvinner mister sin posisjon i integrasjonspolitikken.  

Jeg ønsket å undersøke om de ansatte hadde reflektert over det særskilte politiske fokuset på 

tvangsekteskap, eller om de opplevde dette som problematisk. En av informantene stiller 

spørsmålstegn ved organiseringen av de ulike politiske satsingsfeltene. Hun uttrykker at det 

ikke gir mening at to ulike departement har ansvar for vold i nære relasjoner og 
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tvangsekteskap. Hun mener dette bidrar til å skape forvirring rundt hvorvidt tvangsekteskap 

kan defineres som vold, og at praksisen dermed skilles ut og «annetgjøres» i forbindelse med 

«ordinær» vold:  

 

 Tilbake igjen til det vi snakket om i stad i forhold til det med at man har begynt  å 

 kalle det vold i nære relasjoner og når man fremdeles tenker at det er partnervold – 

 det er jo helt riv ruskenes gærent. Og det at tvangsekteskapsproblematikken fremdeles 

 da er igjen på Barne- og familiedepartementet [Barne- og likestillingsdepartementet] 

 og alt det andre er på Justis [Justis- og beredskapsdepartementet]. Hvorfor det liksom? 

 Er det vold eller er det ikke vold? Litt som den samme diskusjonen i forhold til det 

 med tvangsgiftede, hva gjør man med disse barnebrudene når de kommer til Norge? 

 Altså, er det vold eller er det ikke vold? Skal vi skjønne det eller skal vi ikke skjønne 

 det?  

 

Informantens uttrykker seg i likhet med Wikans (2002: 63) tankegang om at det har vært 

eksempler på at norske sosial arbeidere har vært i tvil om man skal gripe inn i 

«minoritetsvold» eller ikke. Informanten uttrykker frustrasjon over om signalene som sendes 

ut fra myndighetene.    

I et av gruppeintervjuene kom vi inn på samme tema om at det lages egne handlingsplaner for 

å forhindre tvangsekteskap (Barne- og likestillingsdepartementet 2007, 20138). I denne 

forbindelse ble nødvendigheten av å tørre å snakke om temaet fremhevet: 

 Ansatt 1: Jeg har jo lest handlingsplaner mot tvangsekteskap i alle år. Helt siden jeg 

 begynte her omtrent. Men det er jo ikke færre sånne saker for det. Så for oss, jeg har 

 ikke merket noen stor forskjell i apparatet rundt ... 

 Ansatt 2 bryter inn: etter disse handlingsplanene tenker du? 

 Ansatt 1: Ja. 

 Ansatt 2: men det ville vært feil å ignorere det og, tenker jeg. Man må jo ha et fokus 

 på det. Det er jo ikke-etnisk norske det handler om. Ikke oss. Eller oss blir jo feil å si 

 da…  

 Ansatt 3: Det handler om å bruke ordene. Det å tørre å si det høyt. Det at det kan 

 stå på en handlingsplan. Det er jo sånn som jeg kan se hvis jeg holder et foredrag. Når 

 jeg skal fortelle om hvem som kan bruke advokatvakta vår. Det handler om målgruppa 

 vår. De som er psykisk eller fysisk utsatt for vold. Eller de som står i fare for 

 tvangsekteskap eller kjønnlemlestelse. Og da ser jeg jo noe skjer i den salen. Bare det 

 å si det. Men det å ha fokus på det. At det er faktisk vold. Det er vold. 

                                                 
8 Tidligere kalt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, refereres videre med nåværende navn.  
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Når de snakker om det referer de ansatte til vold mot minoritetskvinner, eller 

«minoritetsvold». Samtalen i gruppeintervjuet kan relateres direkte til det forrige sitatet, hvor 

den krisesenteransatte påpeker at organiseringen av de ulike handlingsplanene kan bidra til å 

skape forvirring om hvorvidt tvangsekteskap faller inn under den generelle og politiske 

forståelsen av vold. De ansatte som deltok i gruppeintervjuet var klare på at det er nødvendig 

å tydeliggjøre at tvang og mishandling som har sitt opphav i særskilte kulturelle tradisjoner og 

tankeganger også må regnes som vold. 

 

Jonassen (2007: 54) problematiserer hvordan den offentlige debatten fremstiller vold mot 

minoritetskvinner som noe vanlig og akseptert i enkelte kulturer. Hun begrunner dette med at 

en tredjedel av minoritetskvinnene som oppsøker krisesenter er utsatt for vold og overgrep av 

etnisk norske menn. Hvordan kan da kultur brukes som forklaring? Men hva er egentlig 

kultur? Østerberg og Engelstad (1984: 18) definerer begrepet på følgende måte: 

Med kultur forstår vi samfunnsnormer av alle slag, dets kunnskaper og 

trosforestillinger, dets oppfatninger av godt og ondt, stygt og pent, språket og andre 

tegnsystemer og lignende. 

Kulturalisering eller etnifisering handler om å definere minoritetsgrupper eller individers 

erfaringer primært ut ifra kulturelle termer (Brah 1994 i Kristiansen 2014: 55) I et minoritets-

majoritetsperspektiv blir ofte kultur behandlet ulikt. Det er sjelden snakk om 

«majoritetskultur», og hvis det snakkes om er det ofte i lys av noe som ikke må mistes. 

Majoritetskulturen får som regel bare oppmerksomhet når den «står i fare» for å bli utvannet 

på grunn av fremmede kultur som gjør inntog i samfunnet. Helseth (2015) beskriver på en 

humoristisk, men treffende, måte hvordan «majoritetskultur» ofte uteblir i det offentlige når 

man snakker om vold: 

Hvite etniske menns vold blir oftere forklart som en individuell familietragedie, og 

norsk kultur nevnes knapt. Når konferanser eller temadager om vold mot 

minoritetskvinner arrangeres, er det ofte et kulturelt innslag med afrikansk eller indisk 

dans og kanskje blir det servert eksotisk mat. Mens på konferanser om partnervold 

eller seksuelle overgrep er det ingen oppvisning med hallingkast og servering av lefse. 

Etnisk norske menns vold mot kvinner passer ikke inn blant skismøring, søndagstur i 

skogen og OL-pins fra 1994 (Helseth 2015: 68) 

Det norske samfunn sies å ha svake tradisjoner for annerkjennelse av at alternative kulturelle 

verdistandarder eksisterer. På denne måten er likhet og ulikhet ofte blitt sett i lys av normalitet 
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og avvik, der minoriteten blir betraktet som «det avvikende» i majoritetens verdistandarder 

(Rugkåsa 2008: 84-85). En av de ansatte reflekterer rundt hvordan vold eller partnerdrap blir 

framstilt forskjellig hvis det involverer minoritetsgrupper. Hun sier: 

 Det er dessverre slik, men jeg tenker også at noen drap som har skjedd i Norge, der 

 det har vært to etnisk norske som er involvert, er det kanskje en type ære der også. 

 Men det blir kanskje ikke veldig … det blir ikke sagt kanskje. Jeg vet ikke, men de er 

 ikke veldig opptatt av det da. At det handler om ære der og. Jeg tenker på et eksempel: 

 menn som har hatt en partner, og det blir slutt mellom dem og vedkommende velger å 

 finne seg en annen. For en minoritetsmann er det veldig vanskelig å se en annen på sin 

 plass og det går da utover æren. Den blir da skadet, og de må gjenopprette den igjen 

 ved å lage problemer for henne. For æren er jo ikke på plass! Men, hvis det skjer 

 mellom to etnisk norske, og mannen reagerer på at hun har funnet seg en ny mann – da 

 handler det om sjalusi. 

Informanten, som selv har minoritetsbakgrunn, uttrykker en forståelse om at volden som blir 

utøves av minoritet- og majoritetsmenn gjerne kan ha samme årsak. Allikevel blir 

minoritetsvolden oppfattet som noe annet, fordi kulturelle forklaringer i større grad blir 

anvendt for å forstå volden. Dette poengterer også Phillips (2007: 95), som skriver at: 

 The really distinctive characteristic of the cases described as honour killings is not 

 that they are premeditated or condoned by a minority cultural community but that men 

 kill what they view as sexually wayward sisters, cousins, or daughters. In the 

 noncultural (normal?) cases, the more typical pattern is a man killing his ex-lover or 

 wife. 

Det faktumet at ære tilsynelatende er et begrep som ikke gjelder i «norsk kultur», i alle fall 

ikke knyttet til vold. Dersom ære brukes i norsk sammenheng handler det ofte ifølge Wikan 

(2008: 10) om at «Norges ære står på spill» i forbindelse med en landskamp i fotball. På 

denne måten oppfattes begrepet forskjellig fra ulike kulturer. Ære som begrep er ikke noe de 

ansatte, som er etnisk norske, bruker i sine fortellinger om voldsutsatte majoritetskvinner.  

 Kulturelt mangfold i praksis  

Selv om de ansatte unngikk å bruke kulturelle forklaringer for å forstå volden mot 

minoritetskvinnene, hadde de likevel et bevisst forhold til kultur og kulturelle forskjeller. De 

snakket mye om mangfoldet på sentrene og hvordan dette fungerte fint i praksis, på tross av 

kulturelle forskjeller. Således uttrykte de forståelser om at det finnes forskjeller mellom 

majoritet- og minoritetskulturen, og at disse forskjellene er synlige på krisesentrene som huser 
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en mangfoldig brukergruppe. De ansatte fortalte imidlertid at de erfarte få konflikter mellom 

brukere med bakgrunn i kulturelle forskjeller:  

 Det funker veldig fint. Egentlig gjør det det, egentlig helt utrolig fint. Man må tenke på 

 hvor mange som bor her. Både i forhold til unger og i forhold til… ja, så går det helt 

 utrolig. Av og til oppstår det litt krangling om hvem som eide hvilken mat i 

 kjøleskapet, men så fikk de egne kjøleskap på rommene sine og da ble det rolig. Men 

 sånn er det privat også [ler]. 

Denne informanten mente at det var tilnærmet uproblematisk å ha så mange kulturer samlet 

på samme sted. Hun trekker fram relativt trivielle ting som hvem som eier hva i kjøleskapet. 

Med andre ord problematikker som kan oppstå i hvilket som helst bokollektiv eller 

fellesarealer på arbeidsplasser. En informant ved et annet krisesenter støtter opp under dette: 

 Det er bare sånn og det fungerer. Vanligvis har vi ikke noe problem. Det er mange 

 mennesker fra forskjellige land som bor tett sammen og det har som regel gått greit. 

 Enkelte ganger kan det skape noen misforståelser eller konflikter, men det er veldig 

 sjelden, vanligvis har det gått greit. 

 

På et av krisesentrene jeg besøkte hadde det oppstått en konflikt mellom to brukere rett før jeg 

skulle gjennomføre et intervju. Jeg spurte den ansatte jeg skulle intervjue om hun ville fortelle 

hva som hadde skjedd. Hun forklarte at: 

 Ansatt: Jeg har ikke alle detaljene enda, men vi har en dame fra Pakistan, som snakker 

 engelsk og noe norsk. Og en dame fra Syria, eller nord vest Afrika, eller.. jeg husker 

 ikke helt hvor hun kommer fra, men hun snakker arabisk og lite norsk. Omtrent ingen 

 norsk. Og begge to har barn. Moren fra Nord-Afrika har større barn og hun fra 

 Pakistan er barna litt mindre. Og da blir det konflikt da, i forhold til morsrollen og 

 barna og sånn da. 

 Intervjuer: Åja, konflikt de imellom? 

 Ansatt: Ja, mellom barna og mellom mødrene. Det går mye på kommunikasjon. For 

 hun fra Nord-Afrika forstår ingenting av det de andre sier. Så hun mistenker noen 

 ganger at folk snakker om henne. Noen ganger stemmer det, noen ganger stemmer det 

 ikke. Men hun forstår ikke hva som blir sagt, men [barna hennes]9 forstår noe norsk, 

 men de er ikke flytende. De mestrer ikke språket 100%, men det de mestrer snakker de 

 veldig  bra. Så vi får, hvis vi ikke kjenner dem veldig godt, et inntrykk av at de kan 

 mye mer enn det de egentlig kan. Når de da ser ting som skjer, så går de og forteller til 

                                                 
9 Informanten snakket her ganske eksplisitt om barna hennes, og i fare for gjenkjennelse valgte jeg å ta bort 

denne delen. Meningen i sitatet blir ikke forandret av den grunn.  
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 mor. Ikke sant, og de har kanskje misforstått og tolket spørsmålene på en feil måte. 

 Også forteller de mor hva som har skjedd og da blir mor irritert på situasjonen og 

 prøver å formidle det, men klarer ikke. Men ja. Hun er også analfabet, så vi kan ikke 

 bruke google. Så hehe [ler av den litt håpløse situasjonen]. 

 

Informanten snakker her om konflikter som kan oppstå som følge av kulturelle forskjeller. En 

av de ansatte med minoritetsbakgrunn påpeker at det i slike situasjoner kan være en styrke for 

krisesentrene at det finnes ulike etnisiteter blant de ansatte: 

 Men det reagerte jeg på, fordi det er enkelte ting som jeg ser her i hverdagen når man 

 sitter og prater med en person og personen forteller om hvor komplisert relasjonen kan 

 være i den kulturen. Jeg skjønner og kjenner til det. Og noen ganger ser at når jeg 

 forstår den lille biten som kanskje er usynlig, men jeg ser det for jeg har vokst opp i en 

 annen kultur og jeg er kjent med den kulturen. Og mange av de i Østen, Midtøsten, så 

 forteller jeg til mine kollegaer: «det er sånn hun mener», og jeg tenker også sånn at er 

 vi flere fra andre land som jobber her og har forskjellig utgangspunkt og mangfoldet 

 hjelper veldig mye for vi støtter hverandre i ulike sammenhenger og vi kan gi 

 hverandre tips og veksle erfaringer og kompetanse og det syns jeg er viktig fordi vi 

 jobber med mange kvinner fra mange ulike land og det er veldig greit å ha den 

 kompetansen fordi det blir veldig feil når man snakker med en som … at man har to 

 forskjellige utgangspunkt og vi jobber her for brukerne våre og hvis vi ikke forstår 

 dem helt, vet jeg ikke om vi kan hjelpe dem på best mulig måte. for å si det sånn. Så 

 jeg er veldig glad for at vi har det mangfoldet her nå og det syns jeg er både når det 

 gjelder språk, for noen ganger bruker vi hverandre som tolk og noen ganger er det 

 sånn at vi hører «nei, men det er sånn i den kulturen. De gjør sånn i den kulturen». Så 

 vi hjelper hverandre, også lærer vi noe nytt fra hverandre og fra brukerne våre. Det 

 syns jeg er veldig fint, jeg er veldig glad for det. 

 

Informanten peker på at kulturelle forskjeller kan føre til kommunikasjonsproblemer, og 

således være utfordrende for de ansatte. Hun mener at det kan løses ved at mangfoldet blant 

brukerne gjenspeiles av mangfoldet blant de ansatte. På slutten av sitatet viser hun til at de 

bruker kulturelle forklaringer på adferd, men at den kulturbetingede adferden ikke 

nødvendigvis oppleves problematisk.  

For de ansatte er det viktig å være bevisst hvordan yrkesutøvelsen kan påvirkes av elementer 

som makt, ideologi og marginaliseringsprosesser (Rugkåsa 2008: 78-79). Som det 

fremkommer i tidligere forskning har minoritetsbrukere ved krisesentre selv etterlyst større 

grad av kulturkunnskap og kulturforståelse hos de ansatte (Jonassen og Skogøy 2010: 177). 

Rugkåsa (2008: 79) påpeker imidlertid at strukturelle maktforhold kan blir mindre tydelige 
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hvis fokuset er for sterkt på kultur. Med andre ord kan det oppstå et «majoritet - minoritet 

forhold» dersom de ansatte fortolker minoritetsbrukernes situasjon på bakgrunn av egen 

kultur og verdiorientering. Dersom de ansatte utelukkende fortolker minoritetsbrukernes 

problemstillinger i lys av majoritetskulturens normer og verdier kan det oppstå en skjev 

maktrelasjon mellom sosialarbeidere og etniske minoriteter. Rugkåsa (2008: 78-79) skriver at: 

Minoritetsgrupper preges og påvirkes av strukturelle maktforhold, og de har mindre 

makt til selv å påvirke disse strukturene enn sterkere grupper. Minoriteter influeres 

derfor i stor grad av majoriteters interesser og virkelighetsforståelser.  

Hun snakker om nødvendigheten av å forstå ulike kulturer, men at det vil gi en ny og kanskje 

bedre innsikt i minoritetsbrukernes situasjon hvis kultur blir forstått i sammenheng med 

strukturelle maktforhold (Rugkåsa 2008: 79). 

 Minoritetskvinner i storfamilier 

Kultur ble spesielt vektlagt av informantene når de snakket om minoritetskvinner som levde i 

storfamilier. Dette er en familieform som strekker seg utover kjernefamilien, og over flere 

generasjoner. Denne måten å organisere husholdningen på er ikke så vanlig i Norge i 2016. 

Når informantene snakket om minoritetskvinner som bodde i storfamilier refererte de til 

kvinner som var gift med «minoritetsmenn». En av informantene reflekterte rundt temaet på 

denne måten:  

 Ja, men det er akkurat som vi er i et skille nå, tenker jeg i forhold til integrering og i 

 forhold til at du har en del av storfamiliekulturen, som er integrert og som på en måte 

 ønsker å leve i tiden og som står frem. Altså vi har jo sånne fanebærere, som for 

 eksempel Shabana Rehman og Abid Raja og alle disse. Også er det akkurat som at de 

 som ikke er der blir enda mer lukket. Og det blir en sånn sementert kultur, og når det 

 plutselig blir avdekket, så er det sånn 100 år tilbake i tid. Det går jo en stor sak nå, 

 sånn æresdrapssak og man tenker jo at dette er i Norge ass. I 2015. meeen, jeg vet ikke 

 om det er 2. eller 3. eller 4. generasjons innvandrere. Men det er skummelt. Det er 

 skikkelig skummelt.  

 

Informanten skiller mellom minoritetsfamilier som hun beskriver som integrert i det norske 

samfunn og de som ikke er det. Hun uttrykker at kulturen sementeres for minoriteter som ikke 

integreres, og at den således får større betydning. Dette kan bidra til at minoriteter distanseres 

fra majoritetskulturen.  
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I forståelsene knyttet til minoritetskvinners situasjon, var ære et mye omtalt begrep. Noen av 

informantene knyttet ære veldig fort til minoritetsbefolkningen, mens andre stilte seg mer 

uforstående til om det blir riktig å forstå det utelukkende som et «kulturelt begrep». En av 

informantene, som selv hadde minoritetsbakgrunn, snakket om ære på denne måten: 

 

            Jeg har skjønt det at ære betyr noe i mitt land og betyr noe annet i et annet land.  Altså 

 nivået, hvor viktig det er, hvor viktig det er for meg, hvor viktig det er for en annen 

 person, det er veldig forskjellig. 

 

Ære er et komplisert begrep. Det kan forstås som et kjønnet begrep i den forstand at menn er 

bærere av ære, mens kvinner kun kan være bærere av eventuell vanære (Bjørlo 2014: 137). 

Det blir således svært viktig for mannen å kontrollere hans nærmeste kvinner, og med det 

verne om æren. Wikan (2008: 12) snakker om hvordan skam ofte ses som en motpart til ære, 

men hevder at skam-begrepet ikke kan sammenliknes eller beskrive vanære på en måte som 

kan understreke begrepets betydning. Dette kan relateres til hvordan enkelte av informantene 

problematiserer både ære og vanære: 

 

 For menn er det mye viktigere, men som kvinner, for eksempel mødre eller 

 svigermødre, har jo også mye virkning på æren. Når de skal påvirke for å 

 beskytte æren, men menn er mest opptatt av æren. Og det er jo sånn at det er et 

 veldig komplisert ord, og jeg må innrømme at etter jeg begynte å jobbe på krisesenter 

 så ble jeg veldig opptatt av det ordet, så fordi jeg visste hva æren er, men ... her ... det 

 er veldig stort og veldig komplisert ord. Jeg føler den brukes veldig negativt da. Det 

 har blitt brukt på negativ mot mange kvinner og da skapes det æresrelatertvold og drap 

 og veldig mange ting som jeg syns er veldig uheldig. For meg virker ikke det ordet 

 ære, så negativt, før jeg begynte å jobbe på krisesenter, men nå er det et veldig stort 

 ord da. Men hva det betyr? Det er veldig vanskelig å si […] Men jeg ser at den 

 brukes mest på negativ måte. 

 

Informanten stilte seg undrende til at ære var noe som var så nært knyttet til 

«minoritetskultur», og mente at også «majoritetssamfunnet» også hadde ære, men det ble bare 

ikke omtalt som det. Ingen av informantene med etnisk norsk bakgrunn reflekterte over ære 

på denne måten, men behandlet ære som noe utelukkende «minoritetskulturen» har. På denne 

måten blir ære forstått og behandlet på en spesiell måte. Den ene ansatte understreker at 

arbeid med æresrelatert vold krever forsiktighet, og at det kan få store konsekvenser hvis man 

ikke handler rett. Hun uttrykte seg på denne måten: 
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Du skal vite hva du gjør! Når du begynner å jobbe med en sak hvor det handler om 

æresvold, og der ære er det viktig begrep, da skal du vite hva du driver med. Det er 

kjempeviktig! Fordi det er stor risiko og det er farlig. […] Du må skynde seg sakte. 

Ikke gjøre noe overilt, ta kontakt, ta den tiden det tar. Det er mye som står på spill. 

 

Hun uttalte at de æresrelaterte sakene ofte omhandlet unge jenter som fortsatt bor med 

foreldrene sine, og som gjerne er uvitende om hva som faktisk skjer, eller er i ferd med å skje. 

Informanten beskrev videre at det kan være vanskelig for kvinnene eller jentene å forstå hva 

de utsettes for: 

 

Hun har ikke forstått det selv. Fordi det handler om dine nærmeste. Det handler om 

mamma og pappa, de som skal ivareta og passe på deg. De skal elske og sørge for deg, 

og da tenker man bare ikke tanken… 

 

Når vold mot jenter blir utført av foreldre i minoritetsfamilier er det ofte blitt omtalt som 

«dattervold». Dette er en av voldsformene Bredal (2007: 58) beskriver som «annetgjort», slik 

at dattervolden blir forstått som en kulturelt betinget «spesiell vold». Motsetningsvis blir det 

omtalt som «vold i nære relasjoner» dersom foreldre i en majoritetsfamilie utøver vold mot 

sin datter. 

 

Informantene nevnte at svigerfamilien, og spesielt svigermor, i mange tilfeller var 

voldsutøver. En av informantene var tydelig på at hennes krisesenter hadde hatt flere 

minoritetsbrukere som var utsatt for vold fra svigerfamilie: 

 Ja, det har vi. Dessverre er det veldig typisk i enkelte kulturer. Vi får noen kvinner fra 

 spesielt disse kulturene og det er veldig typisk at det er både han og hans familie som 

 utsetter henne for vold. Det er kanskje mannen som utsetter henne for både fysisk og 

 psykisk vold, trusler og ja... Og familien utsetter henne for veldig mye psykisk vold og 

 trusler. Mye verbalt. Noen ganger også er det fysisk, men veldig sjeldent. Mest 

 psykisk. Både fra storfamilien som bor sammen i Norge og de som ikke har 

 storfamilien i Norge, men de har stor påvirkning fra familien. 

 

En informant uttalte at vold fra svigerfamilie i all hovedsak rammer minoritetskvinner, og at: 

 

Det er jo ikke akkurat ofte vi hører om det med de norske. At det er svigermor som 

slår. 
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Familieverdier er viktige for mange minoritetskvinner. De har gjerne vokst opp i et miljø, 

enten i Norge eller et annet land, som preges av kollektivistiske familie- og 

samfunnsstrukturer. Dette er en faktor som bidrar til at minoritetskvinner fra storfamilier i 

mange tilfeller har behov for en annen type oppfølging enn andre brukere av 

krisesentrene. Dette bidrar til at deres situasjon blir «spesiell» og at volden mot dem forstås 

som noe annet enn den «vanlige» volden i nære relasjoner.  

 Oppsummering  

Informantene fremhevet at volden mot minoritetsbrukere må forstås ved hjelp av det 

«ordinære» voldsbegrepet, og at behandlingen av «spesielle» voldsformer i særskilte 

handlingsplaner kan skape unødige skiller. Det ble poengtert at majoritet- og minoritetsvolden 

gjerne kan ha samme årsak, men at den ofte annetgjøres gjennom vektleggingen av kulturelle 

forklaringer. 

Samtidig som de ansatte unngikk å bruke kulturelle forklaringer for å forstå vold mot 

minoritetskvinner var de oppmerksomme på at det finnes kulturelle faktorer som de må ta 

hensyn til i sitt arbeid. Informantene vektla nødvendigheten av å ha forståelse og kunnskap 

om ulike kulturer for å kunne hjelpe brukerne best mulig, og at det således var nyttig at det 

også fantes etnisk mangfold blant de ansatte. På denne måten forsøkte de ansatte å løsrive seg 

fra en forståelse av minoritetskultur som utelukkende baserer seg på majoritetskulturens 

verdier og normer. 

De ansattes behov for å forstå ulike kulturer ble tydeliggjort i omtalen av «æresrelatert vold» 

og «svigervold». Dette er voldsformer som særskilt rammer minoritetskvinner, og som 

således kan regnes som kulturelt betinget «spesiell» vold. De ansatte understreket også det 

spesielle og annerledes ved disse voldsformene, og at det krevde spesiell forståelse og 

spesielle fremgangsmåter for å behandle slike saker best mulig. Selv om de ansatte 

understreket at minoritetsvolden må forstås ved hjelp av det ordinære voldsbegrepet, uttrykte 

de altså også forståelser av denne volden som noe «annet».  
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7 Vold i et 

interseksjonalitetsperspektiv 

I offentlige dokumenter som omhandler vold i nære relasjoner blir minoritetskvinner ofte 

referert til som grupper som er utsatt for en ekstra sårbarhetsfaktor (Justis- og 

beredskapsdepartementet 2013: 13). I mitt empiriske materiale kommer det fram forståelser 

om at minoritetskvinner ofte står ovenfor andre typer utfordringer enn majoritetskvinner. 

Denne tilleggsproblematikken fører til belastninger i møte med majoritetssamfunnet.  

De ansattes forståelser av minoritetskvinners utfordringer baserer seg ikke utelukkende på 

kulturelle forklaringer. I uttalelsene vektlegges også strukturelle forklaringer som peker på 

minoritetskvinnenes samfunnsmessige posisjon. Dette kan ses i lys av hva Helseth (2015: 68) 

skriver: 

 Kulturelle forklaringer som forsøker å forklare komplekse fenomener ved hjelp av én 

 faktor, uavhengig om det er allmenne teorier om maskulin dominans eller ukritisk 

 bruk av begrepet æreskultur, er ikke tilfredsstillende for å forstå streng sosial kontroll 

 eller tvangsekteskap. 

Minoritetskvinnene forstås sårbare både som voldsutsatt kvinne og som en minoritet i et 

majoritetssamfunn. Informantenes forståelser baserer seg ikke på årsaksforklaringer hvor 

kjønn eller etnisitet oppfattes som dominerende faktorer. De ansatte viser med andre ord 

tendenser til å uttrykke en interseksjonell forståelse av utfordringene som er spesielt knyttet til 

de voldsutsatte minoritetskvinnene. Det medfører at deres forståelser er mer komplekse enn 

forståelser som utelukkende oppfatter vold som universell, eller enhetlig fokuserer på 

kulturelle forklaringer. Det handler om at kjønn og etnisitet ikke kan ses som separate 

størrelser. Som Orupabo (2014: 331) påpeker må man forstå minoritetskvinnenes situasjon i 

lys av interaksjonen mellom kategoriene. 

De ansatte vektla strukturelle forhold som forklaringer for minoritetskvinnenes marginaliserte 

posisjon. Med andre ord ble samfunnets maktstrukturer i større grad enn «minoritetskulturen» 

ansett som årsaken til at minoritetskvinner møter ulike typer utfordringer enn 

majoritetskvinner. Dette kan tyde på at det var lettere for de ansatte å snakke om forskjeller 

mellom de ulike brukergruppene, når disse forskjellene kunne forklares ved å vise til 
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samfunnsmessige strukturer. Med andre ord er det ikke minoritetskvinnens ulike kulturer som 

gir opphavet til deres særskilte utfordringer, men deres underlegne posisjon i samfunnet.  

 Utfordringene minoritetskvinnene møter i en 

majoritetsverden  

I dette analysekapittelet vil de ansattes fortellinger om utfordringer knyttet til volden mot 

minoritetskvinner utdypes. For voldutsatte minoritetskvinner er det mange 

tilleggsproblematikker og utfordringer knyttet til volden. Informantene snakket mye om 

utfordringene de selv sto ovenfor i sitt møte med minoritetskvinnene på krisesentrene. 

Minoritetskvinnenes sårbare posisjon gjør at de på mange måter blir mindre mottagelige for 

«hjelp til selvhjelp». Som nevnt er selvhjelp på mange måter grunnprinsippet i 

krisesenterbevegelsen, og de ansatte var tydelige på at en tilleggsproblematikk ved 

minoritetskvinner er knyttet til selvstendighet. Denne mangelen på selvstendighet ble blant 

annet tydeliggjort når de ansatte beskrev minoritetskvinners utfordringer i møte med det 

norske byråkratiet:  

 Ansatt 3: Du spurte i stad om forskjeller i forhold til at vi må hjelpe folk der dem er, 

 altså individuelt. Da nevner jo [Ansatt 1] her at hvis du for eksempel skal ha en tolk 

 som skal oversette noen dokumenter. Når for eksempel [Ansatt 1] hjelper en 

 minoritetskvinne og søke NAV for eksempel så får kvinnen det vedtaket sendt på 

 norsk. Det er jo et språk [formelt eller byråkratisk språk] som kan være vanskelig for 

 oss å forstå. 

 Ansatt 1: Mmm, men det er helt gjennomgående fra alle etater altså, svarbrev fra UDI, 

 ja eller nei – avslag på opphold? Er det utsending? Altså, hva står det her? Så vi har jo 

 noen minoritetskvinner som blir dagbrukere i etterkant av at de har bodd her, som kan 

 komme tre år etter de har vært her og si, nå har jeg fått dette brevet også vet de jo at … 

 det er deres erfaring, at dette kan vi ordne opp i da, men det er .. og det ganske viktig, 

 for eksempel i disse NAV-vedtakene da at dette med at hvis du får deg en jobb, må du 

 melde fra alle de … alt det du plikter å gjøre sjøl, som du ikke forstår noen ting av. 

 Så, jeg tror ikke jeg har sett et NAV-vedtak på engelsk engang jeg. De kommer på 

 norsk… 

Informantenes utsagn er i tråd med tidligere forskning (Jonassen 2007, Jonassen og Skogøy 

2010), som viser at voldsutsatte minoritetskvinner står ovenfor flere og mer komplekse 

problemer enn etnisk norske kvinner. Utfordringene kan sies å være et resultat av hva Strid et 

al. (2013: 558) referer til som samspillet mellom ulike identitetsmarkører. Konsekvensen av 
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dette samspillet, mellom det å undertrykkes som kvinne og minoritet, medfører at voldsutsatte 

minoritetskvinner er i en særskilt sårbar posisjon.   

7.1.1 Lite kjennskap til systemer og rettigheter 

Samtlige av informantene trekker fram manglende kjennskap til norske systemer og egne 

rettigheter i Norge som en av de største utfordringene til minoritetskvinner. Denne 

tilleggsproblematikken medfører at minoritet- og majoritetskvinner må behandles ulikt ved 

krisesentrene. Enkelte av informantene påpeker riktignok at flere av majoritetskvinnene ikke 

har fullstendig oversikt over sine egne rettigheter, men at disse utfordringene som regel er på 

et helt annet nivå enn for minoritetskvinnene.. En av de ansatte uttrykker det på denne måten: 

Når det gjelder minoritetskvinner så kommer det an på hvilket grunnlag de har. Hvor 

mye norskkunnskap de har og hvor mye vet de om det norske samfunnet. Er de kjent 

med systemet i det hele tatt? Altså vi får kvinner som ikke vet hva krisesenteret er, 

selv om de har bodd her i mange år, men de har aldri visst om tilbudet. 

I Norge har man rett på et liv uten vold (Justis- og beredskapsdepartementet 2013: 21). Dette 

er riktignok ikke alle klar over. I etniske minoritetsfamilier kan toleransen for vold være 

annerledes enn i norsk kulturell kontekst (Jørgensen og van der Weele 2009: 62). Aksepten 

kan i noen tilfeller begrunnes i æresspørsmål (Barne- og likestillingsdepartementet 2013: 11). 

For disse kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter man har og hvilke handlinger som er 

ulovlige. Informantene vektla at det i dag jobbes mer med å informere om rettigheter enn 

tidligere. En av de mest erfarne blant informantene uttrykte at norske brukerne som regel har 

mer informasjon i dag enn for 30 år siden:  

 Det er klart at opplysning om at det ikke er greit å leve i vold det er jo noe som blir 

 snakket om i mye større grad nå. En etnisk norsk, ung kvinne er mer opplyst i dag i 

 motsetning for 30 år siden. De tenker: kanskje er det greiere at jeg ikke finner meg i 

 det her? Jeg vil ikke ha det sånn. Så kommer den unge dama hit for råd og veiledning; 

 hvordan skal jeg kommer meg ut av det her? Men, den ikke-etnisk norske, unge dama 

 derimot som kanskje bare har den mannen og kanskje den mannen er norsk. 

Informanten påpeker her at majoritetskvinner som kommer til krisesenteret ofte kun trenger 

en hjelpende hånd for å ta det første steget til et liv uten vold. For minoritetskvinner er det 

derimot ofte mer komplisert.  
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De ansatte hadde flere eksempler på at menn utnytter minoritetskvinners manglende 

kjennskap til det norske samfunn. Som et resultat av lite kjennskap til systemer og rettigheter 

er mange av minoritetskvinnene svært redde for å bli kastet ut av Norge og miste barna. 

Informantene vektla derfor av å opplyse rettigheter og gi dem grunnleggende kunnskap om 

det norske samfunn: 

 Altså, det viktigste syns jeg er at de som ikke er kjent med samfunnet og med sine 

 rettigheter, blir kjent med sine rettigheter og at de klarer å bryte ut. Det er veldig  

 vanskelig å ta det valget å gå fra mannen sin, og det er ikke så enkelt i enkelte kulturer 

 at de skal finne seg ny mann. Og det er sånn at det å forstå at man som et menneske 

 ikke skal bli behandlet sånn som de har blitt behandlet i mange år. At de er et individ 

 som må respekteres og de må ta sine egne valg i livet sitt og at de klarer å stå på egne 

 bein. Hvis de bare tar det siste steget. 

Informanten snakker om hvor vanskelig bruddet med partner er for mange minoritetskvinner 

og at det gjerne er spesielt vanskelig å gå ifra mannen når man vet så lite om samfunnet rundt. 

Hun fremhever at det er nødvendig å hjelpe minoritetskvinnene med å forstå at det er riktig å 

ta dette valget, men at en bør være klar over tilleggsproblematikken disse kvinnene opplever. 

Dette aspektet vil utdypes nedenfor.  

7.1.2 Blir jeg kastet ut av landet? 

Oppholdsstaus var et hyppig tema under intervjuene. Dette er en problematikk som særskilt 

angår minoritetskvinner som er innvandrere og mangler oppholdstillatelse. I følge 

utlendingsloven § 53 er det mulig å søke om opphold på selvstendig grunnlag hvis man er i et 

mishandlingsforhold. Det fremgår av Utlendingsdirektoratets (UDI) retningslinjer for 

behandlings av søknad om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag at: 

 Formålet med utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, er at utenlandske borgere 

 med oppholdstillatelse i familieinnvandring ikke skal se seg tvunget til å forbli i et 

 ekteskap/samboerforhold hvor han/hun eller eventuelle barn blir mishandlet, av frykt 

 for å miste oppholdstillatelsen i Norge. Det stilles ikke krav om årsakssammenheng 

 mellom mishandlingen og samlivsbruddet. Det er også uten betydning hvem av 

 partene som har tatt initiativ til samlivsbruddet (Utlendingsdirektoratet 2010). 

Sett i lys av retningslinjen virker det nokså uproblematisk for voldsutsatte minoritetskvinner å 

søke opphold på selvstendig grunnlag. Videre definerer UDIs retningslinjer begrepet 

mishandling på følgende måte:  
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 Hva som kan betegnes som mishandling, beror på en helhetsvurdering. 

 Mishandlingen kan være av fysisk art, f.eks ved bruk av vold eller annen 

 legemskrenkelse, eller av psykisk art, f.eks trusler om bruk av vold. Hendelsene må ha 

 ført til at søkerens livskvalitet har blitt redusert. Skaden kan være av fysisk eller 

 psykisk art eller en kombinasjon av begge (Utlendingsdirektoratet 2010).  

Det legges vekt på at både fysisk og psykisk vold regnes som mishandling. Som tidligere 

nevnt er det ofte vanskelig å bevise psykisk vold og trusler. De ansatte opplever derfor denne 

voldsformen som svært problematisk, da de er klar over hvor utfordrende det er å få opphold 

på selvstendig grunnlag, dersom volden ikke er svært tydelig og lett å bevise.  

Inntrykket en får fra UDIs retningslinje, om at det er relativ uproblematisk å søke opphold på 

selvstendig grunnlag med bakgrunn i mishandlingsforhold, samsvarer ikke med 

informantenes oppfatning av situasjonen. De ansatte fremhevet at spørsmålet om 

oppholdstillatelse i mange tilfeller brukes for å skremme minoritetskvinner fra å melde fra om 

vold og bryte ut av voldelige forhold. En av de ansatte uttalte følgende:  

 En ting er jo den fysiske volden, og der det er skader og der det er bevis. Det skal kan 

 jo anmeldes, men vi har jo mange stygge eksempler på at i det kvinner har kommet til 

 landet, giftet seg for eksempel med en norsk mann, så ligger separasjonspapirene som 

 en trussel på kjøkkenbenken. Der som det er psykisk vold, der som det er trusler om å 

 bli sendt tilbake og der det ikke er noe å komme tilbake til. Der er det ikke bevis. Der 

 er det ord mot ord. 

Informantene fremhevet psykisk vold som en spesielt problematisk voldsform. Dette gjelder 

spesielt for minoritetskvinner, da denne voldsformen svært ofte ble nevnt i sammenheng med 

oppholdstillatelsesproblematikk. Årsaken til denne sammenhengen er at psykisk vold ofte er 

så vanskelig å bevise. Minoritetskvinner kan søke opphold på selvstendig grunnlag hvis de er 

utsatt for vold – eller mer riktig: hvis de kan bevise at de er utsatt for vold. De ansatte 

understreket at bevisspørsmålet ofte er en stor utfordring. Oppholdstillatelse blir av en annen 

ansatt framstilt som den største utfordringen de står ovenfor på krisesenteret: 

 Dette her er vel en av de aller største utfordringene, og det å holde tritt med 

 endringene i lovverket: hva gjelder nå? […] Så det er klart at det er en

 kjempeutfordring. Så det er ofte det som står er lengst fremst i panna, at de ikke har 

 vært gift i tre år. Okey, så må vi ta det derfra og begynne å jobbe ut ifra  det. Det er jo 

 lettere å få gjennomslag på en søknad hvis du har innstillingen og anmeldelsen i bunn, 

 men den veien er vanskelig å gå. Det er vanskelig å anmelde sin nærmeste, og større 
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 frykt for represalier fra storfamilien, det vil det ikke være i Norge eller med etnisk 

 norske. 

Problematikken tilknyttet oppholdstillatelse ble oppfattet som spesielt utfordrende av flere av 

informantene. De ansatte følte seg forpliktet til å opplyse minoritetskvinner om at det kan 

være vanskelig å få oppholdstillatelse med mindre mishandlingen kan bevises. En av de 

ansatte forklarte at dette opplevdes vanskelig, da det i noen tilfeller førte til at 

minoritetskvinner reiste tilbake til voldsutøver: 

 Det er mange som tåler å være med mennene sine i tre år, for de vet at etter det blir 

 det lettere for meg å få opphold. For de kvinnene som kommer til oss og som ikke har 

 vært i landet lenge og kommer til oss før det blir 3 år, så opplyser vi om at før det har 

 gått 3 år, og hvis vi ikke kan bevise at det har vært utsatt for grov vold, så sjansene for 

 at du for bo her i landet er kanskje ikke så store, ikke sant. Mange av dem velger å 

 reise tilbake til mennene sine og tenker 1 år til. Og de tåler å bo i et voldelig ekteskap 

 for å kunne få opphold. 

I likhet med Crenshaw (1991:1247) er problematikken tilknyttet oppholdsstillatelse også 

relevant på krisesentrene I USA: «When faced with the choice between protection from their 

batterers and protection against deportation, many immigrant women chose the latter». Flere 

av informantene snakker om minoritetskvinner som velger å holde ut med en voldelig partner 

for å sikre sitt opphold i Norge. En informant beskrev dette på følgende måte: 

 Jeg har hatt brukere som selv om at de har hadde det veldig vanskelig hjemme, men 

 likevel så valgte de å være sammen med han for å få opp i Norge. Fordi de har ikke 

 noen vei tilbake, og hvis de skal bli her i landet, så er de nødt til å gyldig 

 oppholdstillatelse og det å få det på selvstendig grunnlag, det kan være litt 

 utfordrende. Så da tenker de det er den enkleste vei. Ja, det har jeg hørt, altså fra  

 brukere: «ja, jeg vet det er vanskelig med han og jeg har det ikke godt, men det er bare 

 3 år.  

 

I lys av denne problematikken var informantene svært kritiske til regjeringens forslag om å 

heve botid fra 3 til 5 år for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. Det skal allikevel 

fortsatt være mulig å søke opphold på selvstendig grunnlag, men de ansatte påpekte at dette er 

et unntak svært få har kjennskap om. En av informantene mente at regjeringens forslag er 

urettferdig ovenfor minoritetskvinner, og presiser at denne gruppen er utsatt for en spesiell 

type vold i form av trusler om å bli sendt ut av landet:  
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 Jeg syns det er urettferdig, altså at kvinnene skal tåle det for at de skal bli i landet og 

 det er snakk om mange av dem. Mange som kommer som familiegjenforening, spesielt 

 fra Thailand og Filipinene, det er veldig mange av dem. Og dessverre så blir akkurat 

 det brukt mot dem, at det er en type vold mot dem som vi opplever at de blir truet hele 

 tiden «vi kommer til å sende dere tilbake, hvis dere ikke gjør det og det, hvis dere ikke 

 oppfører dere. 

En annen av de ansatte utrykker også sin frustrasjon over forslaget: 

 Ja, heve fra 3 til 5 år. Et kjempeproblem. Og nå blir det jo enda verre. Det som er 

verst er jo at så lenge du kan bevise, hva nå enn det betyr, at du har vært voldsutsatt, så 

skal du få opphold på selvstendig grunnlag, men det er det jo ingen som vet om. 

Bortsett fra vi som kan det og de advokatene som kjenner til bestemmelsen. Så det er 

jo veldig mange som ikke tør å gjøre noe ting eller gå ut av forholdet fordi de ikke vet 

om det. Så det er jo igjen en av disse rettighetene som har ligget veldig brakt da – om 

det er 3 eller 5 år du ikke vet om, så spiller jo ikke det noen rolle. Også ja, vanskelig å 

bevise. Det kan hjelpe å være her da. Vi har hatt mye med UDI å gjøre og de ble jo 

helt himmelfalne når de snakket med en av våre brukere om hvor vanskelig det var å 

søke om selvstendig grunnlag eller opphold på eget grunnlag. 

Informanten påpeker at få kjenner til bestemmelsen, og understreker derfor at det er svært 

vanskelig for minoritetskvinnene som står ovenfor problematikken å vite hva de skal gjøre. 

Crenshaw (1991:1248) viser til samme tilleggsproblematikk for minoritetskvinner i USA: 

«immigrant women are also vulnerable to spousal violence because so many of them depend 

on their husbands for information regarding their legal status». Med tanke på at 

minoritetskvinner i mange tilfeller må støtte seg på sin partner som hovedkilde for kunnskap 

om det norske samfunnet, er det lett å forstå at mange ikke vet det er mulig å søke opphold på 

eget grunnlag.  

7.1.3 Majoritetsvold mot minoritetskvinner 

Mange av de ansatte var opptatt av å påpeke at rundt halvparten minoritetskvinnene som 

kommer til krisesentrene har en partner som er etnisk norsk. Det faktum at de ansatte var 

opptatt av å presisere dette kan tolkes som en måte å unngå generaliseringer med bakgrunn i 

kulturelle forklaringer. Med bakgrunn i at minoritetskvinner utgjør størsteparten av deres 

brukere, ønsker de ansatte å tydeliggjøre forskjellene innad i gruppen. De skilte derfor 

mellom minoritetskvinner som lever i storfamilier og minoritetskvinner som lever i 

transnasjonale ekteskap. Sistnevnte henviser i denne sammenhengen til minoritetskvinner som 

bor i Norge og er gift med en etnisk norsk mann.  
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Det kan hevdes at vold mot minoritetskvinner gjerne assosierer med ikke-vestlige kulturelle 

praksiser. Denne volden handler dermed om minoritetskultur, og kan således regnes som noe 

fraskilt og annerledes enn majoritetskulturen. En kan si at det handler om «dem» og ikke 

«oss», og at volden skyldes kulturelle «særegenheter». De ansatte var opptatt av å nyansere 

denne oppfatningen av vold mot minoritetskvinner. Informantene påpekte derfor stadig 

viktigheten av å huske at minoritetskvinner også blir mishandlet av etnisk norske menn: 

For det skal vi aldri glemme: ca. 50 prosent av mennene til minoritetskvinnene, som 

kommer hit for å bo, er norske. 

En annen av informantene uttalte at:  

 Jeg føler at vi har fra begge gruppene like mye kanskje, mer eller mindre. Vi får 

 veldig mange kvinner som gifter seg med etnisk norske menn og får problemer 

 hjemme. Det er mange av dem. Også har vi mange familier som blir utsatt, altså 

 minoritetsfamilie. Hele familien. Så jeg føler vi har like mye nesten av begge 

 gruppene.  

 

En grunn til at mange av informantene var spesielt opptatt av denne brukergruppen kan være 

at den ikke passer sammen med kulturelle forklaringer om vold mot minoritetskvinner. Det 

blir problematisk å oppfatte volden mot minoritetskvinner som «spesiell» eller annerledes når 

denne utøves av etnisk norske menn. Dette kan relateres til Helseth (2015: 68) som beskriver 

det manglende kulturelle aspektet ved vold utøvd av menn fra majoritetskulturen. Med andre 

ord oppfattes ikke vold utøvd av hvite etniske menn som et fenomen knyttet til ære eller 

kultur, men som en sosialt uakseptabel handling.  

 

Fremstillingen av kultur og kulturelle forskjeller i voldssaker mot minoritetskvinner i 

likestilling og multikulturalisme-debatten kan sies å bidra til å skape større skiller mellom 

ulike grupper enn nødvendig. Måten kultur snakkes om i en slik debatt kan være med på å 

forsvarliggjøre volden, ved at den anses som «noe de bare gjør i den kulturen». Dette kan 

være en forklaring på hvorfor de ansatte prøvde å fokusere på likheter og ikke forskjeller, og 

unngikk kulturelle forklaringer. Selv om kultur også ble vektlagt ved flere anledninger.   
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7.1.4 Mangel på nettverk  

Når normen er at kvinner skal utholde (en viss grad av) vold, trenger en voldsutsatt kvinne 

ikke forklare eller forsvare at hun blir, mens hun risikerer sosial utstøtelse om hun går 

(Bredal 2013: 134).  

Samtlige av mine informanter har trukket fram nettverk, og mangel på dette, som en stor 

utfordring for mange minoritetskvinner. Mangelen på nettverk og risikoen for ikke å kunne gå 

tilbake til tidligere nettverk er også vektlagt i tidligere forskning på voldsutsatte 

minoritetskvinner (Skogøy 2008: 17). Informantene knyttet behovet for nettverk direkte mot 

at minoritetskvinner ofte har liten gard av selvstendighet. En av de ansatte uttalte: 

 […] mange av disse har vært isolert og kontrollert, sånn at de aldri har vært ute og 

gått alene. Så det å i det hele tatt å vite at det går an å ha et selvstendig liv – det er den 

store forskjellen. Men når det er sagt, så er det veldig mange av de norske kvinnene så 

ødelagte av den volden de har levd med også. De er kuet så mye at de har heller ikke 

det handlingsrommet som de egentlig skulle hatt også er det egentlig ingen av dem 

som vet noe om egne rettigheter, men minoritetskvinnene vet selvfølgelig minst. 

En annen av de ansatte fremhevet mangelen på nettverk som en viktig utfordring som er 

spesiell for minoritetskvinner: 

 Du har kanskje fortsatt jobben din, du har kollegaene, du snakker språket, du har 

 gjerne venninnene dine, du har familien din, du har til og med kanskje svigerfamilien 

 for det kan hende han alltid har vært en drittsekk, mens for disse minoritetskvinnene: 

 veldig veldig mange av dem, så har de ingenting. Og da mener jeg absolutt ingenting. 

 Så skrekken for å flytte herfra er faktisk ganske reell. For vi sier jo at mens du er her, 

 skal vi være den mammaen, den søsteren, den tanta eller overhodet i stammen som du 

 ville hatt hvis du var hjemme skal vi nå prøve å være mens du er her, men når du skal 

 utenfor så er det ingen der. Da har de ikke noe nettverk, de har ingen naboer, ingen 

 venner for de har kanskje ikke fått lov til å gå ut, de har antakeligvis ikke 

 svigerfamilien, og veldig ofte heller ikke sin egen familie i hjemlandet.  

Informantene knyttet mangelen på nettverk til kulturelle særegenheter. I Norge er det 

akseptabelt og forventet at kvinner forlater voldelige partnere. Skilsmisse er i stor grad 

akseptert, og særlig i mishandlingstilfeller. Dette er ikke tilfelle for mange av 

minoritetskvinnene som kommer til krisesentrene. En informant uttalte om skilsmisser at: 

 Ja, altså, det er jo i mange kulturer helt tabu. Haram i Islam eller hva du vil kalle det. 

 Altså, så det også er fryktelig fryktelig vanskelig.  
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Det bør påpekes at vold i nære relasjoner er likevel ikke et tema uten tabu for 

majoritetskvinner. Det er mye skam knyttet til vold, både for ofre og utøvere (Bredal 2013: 

134). De ansatte snakket om at de ulike brukergruppene har forskjellige grunner til å bli i et 

voldelig parforhold. Overordnet sett handler det om tabuet rundt vold, men det er likevel noen 

vesentlige forskjeller. For majoritetskvinnene kan det skyldes at mannen har klart å bryte ned 

hennes egenverd, og at hun derfor ikke makter å forlate forholdet. Hovedforskjellen vil i 

mange tilfeller være at en etnisk norsk kvinne som forlater sin voldelige mann ikke blir regnet 

som æreløs. For majoritetskvinnene kan det være tilfelle at «volden normaliseres i relasjonen, 

mens den fordømmes av omgivelsene» (Bredal 2013: 134). Minoritetskvinnene står imidlertid 

ofte i fare for å bli møtt med negative sanksjoner dersom de bryter ut av et voldelig forhold. 

Denne ulikheten kan knyttes til motsetningen mellom individualistisk og kollektivistisk 

orienterte samfunn. I individualistiske kulturer handler om at man skal sette seg selv som 

individ over et eventuelt parforhold. Mens i kollektivistiske kulturer kan familiestrukturene 

bli så dominerende at de overskygger kvinnens posisjon som selvstendig individ. En av 

informantene uttrykte eksempelvis at mange minoritetskvinner som drar til krisesentrene 

allerede har bestemt seg for å forlate sin partner, til tross for at dette innebærer at de mister 

sitt nettverk: 

 Jeg tror at de kvinnene som ikke er etnisk norske er ganske bestemt når de kommer 

 til krisesenteret: de skal gå fra mannen. Fordi noen ganger har de et litt uoffisielt 

 nettverk, som passer litt på og ser til at ting er som det skal være. Så derfor vet de når 

 de kommer hit, at de må bryte med det uoffisielle nettverket […] De hadde kanskje 

 mange tanter, onkler og familievenner, men de kan ikke være der, fordi hun ikke vil 

 være med mannen sin. Når da kulturen ofte ikke tillater hun å gå i fra mannen, da blir 

 det vanskelig for dem [minoritetskvinnene] å opprettholde kontaktene, så da er det 

 enda vanskeligere å gå fra, fordi da er de mye mer alene. 

 

En annen av informantene uttrykte derimot at minoritetskvinner noen minoritetskvinner er 

frem og tilbake mellom krisesenteret og mannen. I følge informanten kan disse kvinnene 

bruke lang tid på å bryte ut av voldelige forhold fordi de er oppdratt i en patriarkalsk kultur:   

 Jeg tenker det er noen som kommer mange ganger til oss, også reiser de tilbake, men 

 jeg tenker det får de bare gjøre, til slutt at de kommer til det punktet at: nei, nå orker 

 jeg ikke mer. Så jeg tenker at de kvinnene trenger veldig mye støtte, for at de skal se at

 de er likeverdig som alle andre. At mennene ikke er på en måte her [viser med  

 hendene at mennene ikke er over kvinnene], og de er under dem, og de skal 

 undertrykkes fordi de er kvinner, for de er kanskje vant med det fra hjemlandene sine. 
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 De har blitt oppdratt på den måten, så det å forstå hva er deres rolle i samfunnet og hva 

 de kan få til hvis de bare står i det, det syns jeg er veldig viktig. 

Her uttrykker informanten en forståelse om at minoritetskvinner ofte er gjenstand for 

strukturell undertrykking i form av patriarkalsk kjønnsmakt. Dette medfører at det er 

vanskeligere for mange minoritetskvinner å bryte ut av voldelige forhold. 

7.1.5 Bolig og økonomi  

Som et resultat av manglende nettverk fremhevet informantene at minoritetskvinner har 

betraktelig lenger botid på krisesentrene enn majoritetskvinner. Dette underbygges av 

tidligere forskning (Jonassen 2007: 53).  En del av det lovpålagte kjernetilbudet til 

krisesentrene er at det skal være et midlertidig botilbud (Krisesenterlova 2009 §2). Det er ulik 

praksis fra senter til senter for hva som legges i begrepet «midlertidig». Alle sentrene jeg var 

på opererte med en maks botid. Den varierte fra 4 uker til 8 uker. De ansatte presiserte likevel 

at noen brukere ble lengre på sentrene i enkelte tilfeller. Det ble påpekt at nesten samtlige av 

disse tilfellene gjaldt minoritetskvinner. En av informantene mente at dette skyldtes at 

minoritetskvinnene ofte har vanskeligheter med å skaffe seg bolig: 

 De er ikke så populære i boligmarkedet når de skal først ut og finne seg en bolig. 

 Fordi de ikke har arbeid og da må de søke NAV. Det er forskjellig praksis fra 

 kommune til kommune, men i det siste har vi fått det til at vi får depositumlån, men 

 før var det NAV-garanti, og det er forskjell i noen kommuner, og da er det ikke så 

 populært blant, altså de kandidater som søker er ikke veldig populær, så da er de ikke 

 øverst på lista, altså det gjør at de blir boende her.  

Denne forklaringen på minoritetskvinnenes lange botid ved krisesentrene ble også støttet av 

andre informanter: 

 Absolutt. Det er ingen tvil om. Ingen tvil om. Utleiere vil ikke ha lønnsgaranti, så 

 hvis det er norsk kvinne som har lønnsgaranti som kommer med ytelse fra NAV så vil 

 de ikke ha det heller. Det handler ikke om etnisitet, men om at ikke utleiere vil ha 

 kommunalgaranti. Men det er flest kvinner som ikke er norske som har det. Men jeg 

 tror ikke det gjør .... (her har informanten en lang tenkepause) jo, det gjør en forskjell. 

 Det er vanskeligere for kvinner som ikke er norske og få bolig. Vi liker bare ikke å 

 innrømme det, men det er sant. Det er vanskeligere for minoritetskvinner å finne seg 

 leilighet. En kvinne som ikke snakker norsk og har tre barn med seg. Så det tar tid før 

 hun finner seg leilighet. Det vil ta tid. 
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Økonomi var et aspekt informantene trakk fram ved flere anledninger, og spesielt i 

forbindelse med bolig. De ansatte mente minoritetskvinner som kom til krisesenteret ofte var 

dårligere stilt økonomisk enn majoritetskvinner. Noen minoritetskvinner som kommer til 

krisesentrene er også utsatt for økonomisk vold, som i stor grad handler grad om å unnlate 

partner tilgang til egen eller felles økonomi. Dette er en form for dominans som gjør at 

minoritetskvinnene frarøves økonomisk frihet, som kan føre til en følelse av manglende frihet 

generelt. Flere av informantene mente at minoritetskvinner ofte velger å bli i voldelige 

forhold på grunnlag av det økonomiske aspektet og mener de ikke kan klare seg på 

selvstendig økonomisk grunnlag.  

Informanten påpeker her at minoritetskvinnenes manglende popularitet på boligmarkedet 

både skyldes dårlig økonomi og det faktum at de tilhører en minoritet. Således benytter 

informantene seg av et interseksjonalitetsperspektiv for å forstå hvordan flere sammenfallende 

faktorer bidrar til at minoritetskvinner inntar en marginalisert posisjon i boligmarkedet. 

Vanskeligheten med å skaffe seg bolig ble på mange måter brukt som et symbol på 

minoritetskvinnenes underlegne posisjon i samfunnet. En informant eksemplifiserer dette: 

 Jeg tror det handler mye om å aldri ta noe, aldri ta noe som en selvfølge og det 

 gjelder for både norske og minoritetskvinner selvfølgelig. Men som et eksempel: det å 

 skaffe seg en bolig. Det er vanskelig nok for et etnisk norsk med jobb og barn i 

 barnehage. Er du da somalisk alenemor med seks barn, med ingen inntekt og aldri gått 

 på skole, så er det bortimot umulig. Og da må hun jo gå på nettet og finne seg en bolig, 

 men hun kan jo ikke lese, og det er akkurat som det er: «Oi? Går det an?». Ja, det er 

 altså en stor del av verdens befolkning kan ikke lese og en stor del kan ikke klokka.  

Informanten viser til at det i utgangpunktet er vanskelig å skaffe seg bolig for alle, men 

trekker fram tilleggsfaktorer som gjør det spesielt utfordrende for minoritetskvinner. Å hjelpe 

minoritetskvinnene med å skaffe bolig var noe de ansatte uttrykte at de brukte mye tid på og 

enkelte mente at dette var en av de største utfordringene de ansatte stod ovenfor i sitt arbeid 

på krisesenteret. 

 De ansattes utfordringer  

Som et resultat av de særskilte utfordringene minoritetskvinner står ovenfor, uttrykte de 

ansatte noen utfordringer i deres arbeidshverdag som var nært knyttet til minoritetskvinner 

som brukergruppe. Det var spesielt to utfordringer som ble trukket frem. Disse aspektene 

omhandler språk og tillitt, og er nært relatert til det de ansatte uttrykker som 
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minoritetskvinnenes særskilte utfordringer. Informantene påpekte at som følge av disse 

utfordringene brukte de mye mer tid på sakene som omhandlet minoritetskvinner.  

7.2.1 Språklige utfordringer  

Manglende språkkunnskaper kan føre til misforståelser og vanskeliggjøre de 

krisesenteransattes arbeid med å hjelpe voldsutsatte minoritetskvinner. Utfordringen med å 

forstå og bli forstått ble trukket hyppig fram av informantene under intervjuene. Tolk er en 

sentral del av krisesentertilbudet. I krisesenterloven § 3 som omhandler tilrettelegging av 

tilbud står det eksplisitt at: 

 Kommunen skal sørgje for at brukarar av bu- og dagtilbodet får tilgang til kvalifisert 

 tolk dersom det er nødvendig for at dei skal få eit fullgodt tilbod. Kommunen skal 

 sørgje for rutinar for kvalitetssikring, bestilling og betaling av tolketenester 

 (Krisesenterlova 2009 § 3).  

At tolketilbudet er blitt lovpålagt er et viktig skritt i retning av et likeverdig tjenestetilbud for 

alle grupper. De ansatte understreker viktigheten av tolketilbudet, til tross for at bruk av tolk 

også fører med seg visse utfordringer:   

 Det er en treningssak. Det er noe man må lære å bli gode på, men det er lovpålagt, så 

 tolk bruker vi. Du har krav på å forstå det som blir fortalt deg, og du har krav på å bli 

 forstått. Vi bruker stort sett utelukkende telefontolk. Ikke fysisk tolk. 

Det er flere årsaker til at telefontolk foretrekkes fremfor tolk som er fysisk i rommet. 

Informantene understreket at arbeid med minoritetskvinner ofte er tidskrevende, og at 

telefontolk fungerte som et tidsbesparende hjelpemiddel. I tillegg ivaretar bruken av 

telefontolk i større grad minoritetskvinnenes anonymitet og sikkerhet. Som en av 

informantene uttalte:  

 Det handler om sikkerhet. For når det er så få tolker i et språk er sjansen for at de 

 kjenner hverandre, eller kjenner noen som kjenner noen, veldig stor. Når de ikke er 

 fysisk tilstede, ikke vet hvordan personen ser ut eller vet hva den andre heter, da er 

 sikkerheten også ivaretatt. 

Dersom tolken ikke er fysisk i rommet, slipper også vedkommende å forholde seg til 

omgivelsene, og kan fokusere på det som blir sagt. Når personer oppsøker et krisesenter er de 

ofte i en såkalt akuttfase i et kriseforløp (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2013: 7). 

Telefontolk har mulighet til å distansere seg fra situasjonen, og kan unnlate å involvere seg 
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følelsesmessig. Altså kan bruken av telefontolken være positivt både for minoritetskvinnenes 

sikkerhet og tolken selv. En informant ved et annet krisesenter understreket også 

usikkerhetsmomentet ved bruk av fysisk tolk: 

 Vi bruker ganske mye tolk her. Veldig veldig sjelden fysisk tolk. Vi bruker veldig 

 ofte telefontolk. Fordi det er veldig mange innvandrere her i [stedsnavn] og alle 

 kjenner hverandre. Så vi kan som oftest ikke bruke lokal tolk, fordi til og med selv om 

 vi ikke bruker navn og sånn i tolkesamtale kan de kjenne igjen familie ved 

 beskrivelser eller stemmen eller sånne type ting. Så da kan det skape problemer for 

 kvinnen. 

Informanten problematiserer derimot det å ikke ha tolken fysisk tilstede med fare for å gå 

glipp av viktig informasjon: 

 Selv om de ikke skal tolke kroppsspråk, så kan det noen ganger være et pluss å ha en 

 tolk som er tilstede. Men vi er ikke politiet, vi må høre på det kvinnen sier og ta det 

 på alvor. Jeg er klar over at vi sjelden får hele historien og i hver konflikt er det to 

 sider, men vi er her for kvinnen og vi hører på det hun sier. Mer enn det kan ikke vi 

 gjøre. Vi er her for å støtte henne i sine valg. 

Informanten påpeker at de som krisesenteransatte sjelden får høre den andre siden av 

historien. Likevel understreker hun at det handler om å være der for kvinnen og ta henne på 

alvor. Språklige utfordringene kan imidlertid noe ganger resultere i et større tap av 

informasjon. Utfordringene knyttet til sikkerhet i forbindelse med bruk av tolk var et 

gjennomgående problem på alle krisesentrene. En informant understreker at de ikke kommer 

unna å bruke tolk, men uttrykker problematiske aspekter ved det: 

 

  Ja, må jo det. Vi må være helt sikre på at hun skjønner hva vi sier. Det er selvfølgelig 

 problematisk i forhold til (spesielt i forhold til) de små språkgruppene, små 

 kulturgruppene hvor folk kjenner hverandre. Vi har vært nødt til å svarteliste ganske 

 mange tolker, på grunn av det at de har ikke oppført seg profesjonelt. Og hun er 

 livredd for å bli stigmatisert av en i eget miljø og hva kommer til å komme videre her 

 og det er jo snakk om liv og død av og til. Det er det ene. Det andre er at det aldri er 

 lett å snakke gjennom tolk sånn i forhold til å få tillit. 

Avslutningsvis snakker informanten om at det kan være vanskelig å oppnå tillit gjennom bruk 

av tolk. Relasjonsbygging og et gjensidig tillitsforhold er momenter informantene uttrykker 

kan være problematiske i møte med minoritetskvinnene. 
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7.2.2 Tillitsspørsmål 

Det er ulike forventinger knyttet til møte mellom den voldsutsatte og den ansatte. Disse 

forventningene kan være styrt av kulturforståelser og verdisyn. En utfordring i arbeidet med 

minoritetskvinner, som ble påpekt spesielt i et av gruppeintervjuene, handler om tillit. Graden 

av tillitt ble fremhevet som en stor forskjell mellom majoritets- og minoritetskvinner:  

 Man må rydde alle disse tingene på plass først da, også tenker jeg også at 

 relasjonsbyggingen kan være mer krevende. De som kommer fra land hvor der det 

 ikke er noen systemer som fungerer, de som kommer fra land der du ikke kan stole på 

 noen hvis du ikke betaler. Hvorfor i all verden skal de stole på meg? Jeg må bevise. 

 Jeg må aldri det, eller sjelden, det for en norsk. De vet jo ikke sant at på krisesenteret 

 der får  du hjelp, der har de taushetsplikt og de er til å stole på. Det er det mange 

 minoritetskvinner som ikke vet. Jeg må bevise at jeg er til å stole på, at jeg kan det jeg 

 driver med. Så alt tar lenger tid… 

En av de andre ansatte skyter så inn: 

 og hvis vi tar det med tolk tar det dobbelt så lang tid… 

 

De ansatte snakker her om relasjonsbygging, og påpeker at dette krever mer innsats og tid når 

de arbeider med minoritetskvinner. Når informanten snakker om at «alle disse tingene må på 

plass først» handler det om de nevnte utfordringene minoritetskvinnene står ovenfor. 

Minoritetskvinnene mangler ofte en grunnleggende tillit til systemet og krisesenteret. Dette 

kan ses i sammenheng med gruppens manglende kjennskap til det norske systemet, og 

krisesenteret som hjelpetilbud. Det er utfordrende å bygge tillit hos brukere som kommer fra 

land der de fleste systemer er preget av korrupsjon. Skogøy (2008: 49) fremhever at ulike 

kulturer kan ha forskjellige mål og prioriteringer, og at dette kan spille inn på relasjonen og 

samspillet mellom hjelperen10 og kvinnen. I veilederen hevdes det videre at «I møtet mellom 

hjelperen og kvinnen bringer begge med seg kulturelle verdier som er usynlige for den andre 

og som man i varierende grad er klar over selv» (Skogøy 2008: 50). 

Et annet tillitsmoment som ble nevnt av en av informantene var knyttet til seksuell vold. Som 

nevnt er dette en voldsform som oppleves svært sårbar blant brukerne. De kom blant annet 

med historier om minoritetskvinner som var utsatt for seksuelle overgrep, men som ikke ville 

snakke om dette med den ansatte fordi den ansatte ikke var gift. Informanten uttrykte at dette 

                                                 
10 Veilederen gjelder flere yrkesgrupper enn krisesenteransatte, derav den brede definisjonen.  
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kunne skyldes kulturelle forskjeller i synet på samliv, og at disse forskjellene kunne være 

problematiske med hensyn til relasjonsbygging og tillit.  

Under flere av intervjuene og på workshopen ble tillitsforhold fremhevet som et av de 

viktigste arbeidsverktøyene en krisesenteransatt kan ha.  Flere påpekte at de kulturelle 

forskjellene kunne gjøre dette vanskeligere, og informantene som selv hadde 

minoritetsbakgrunn antydet at de kunne ha en fordel i motsetning til de ansatte med 

majoritetsbakgrunn. Dette understreker igjen at de anså kultur som et fenomen å ta hensyn til.  

 Ulike utgangspunkt 

En felles forståelse som uttrykkes blant de ansatte er at majoritetskvinner og 

minoritetskvinner ofte har helt forskjellige utgangspunkt når de kommer til krisesentrene. 

Minoritetskvinner marginaliseres i lys av både å være voldsutsatte kvinner og minoritet i et 

majoritetssamfunn. Deres underlegne posisjon er et resultat av flere faktorer som ikke kan 

forstås adskilt fra hverandre.  De ansatte viste i stor grad forståelser som er i tråd med et 

interseksjonelt perspektiv når de omtalte de særskilte utfordringene minoritetskvinner står 

ovenfor. Informantene tok, i motsetning til Crenshaws (1991: 1245) kritikk av 

krisesenterbevegelsen, høyde for at voldsutsatte kvinner er en heterogen gruppe. De ansatte 

erkjente at det handler om helt ulike utgangspunkt, og at det er strukturelle faktorer som fører 

til en «dobbel undertrykking» av voldsutsatte minoritetskvinner. 

De ansatte understreker at de ikke kan ta noe for gitt i saker med minoritetskvinner, fordi 

denne brukergruppens utfordringer setter dem i en særstilling. Elementer i hverdagen som 

majoritetskvinner i stor grad ser på som en selvfølge, kan være en stor utfordring for 

minoritetskvinner. En av informantene eksemplifiserer dette med det å ta toget: 

 For eksempel så kan det jo være sånn at det kommer en minoritetsbruker hit som 

 aldri har tatt toget. Og det mennesket må ta toget for å komme seg til den kommunen 

 der hvor hun skal gjennomføre norskopplæring som hun er pålagt å gå på. Da kan en 

 del av den individuelle oppfølgingen vår være å følge denne dama til toget og lære hun 

 bruk av den billettgreia og følge hun til den kommunen hun skal, ikke sant? Det kan 

 være en del av det. Mens andre har tatt tog siden dem kom hit. Noen får seg leilighet 

 ved å sette inn en annonse eller ringe på leilighet, andre får ikke det. Dem trenger mer 

 hjelp. Så hver sak må behandles eller følges opp individuelt.  
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De ansatte er opptatt av å tilpasse hjelpen de gir til hver enkelt kvinne. De understreker derfor 

at de må gi et annerledes tilbud til brukere som mangler grunnleggende hverdagslig kunnskap 

og ferdigheter enn til brukere som utviser større grad av selvstendighet. Denne individuelle 

tilpasningen er i tråd med et interseksjonalitetsperspektiv, som på mange måter vektlegger det 

særskilte i hvert tilfelle, i motsetning til forståelser om at «vold er vold, og kvinne er kvinne».  

En av de ansatte uttrykte at den voldelige mannen ofte er en årsak til at minoritetskvinner har 

et annet utgangspunkt:  

Det er en veldig stor utfordring. Fordi det som ofte skjer er jo at den mannen har 

veldig ofte gitt denne kvinnen feilinformasjon. Så i stedet for å starte på 0, så starter de 

på minus 10, også må vi først opp til 0, så skal vi begynne å orientere. Så veldig 

mange i den kategorien tror jo at de mister barna og at de blir sendt tilbake til 

hjemlandet og de kommer ikke til å klare det. Og de er helt sikre på det her, fordi den 

norske mannen som jo er eksperten fordi han er norsk, har sagt det. Gjentatt og 

gjentatt og gjentatt og gjentatt. Så det er jo mye større jobb. 

Informanten omtaler her flere av de nevnte utfordringene som minoritetskvinner står ovenfor. 

Blant annet påpeker hun at «ekspertisen» til voldelige majoritetsmenn har stor innvirkning på 

minoritetskvinners oppfatning av det offentlige norske systemet. Feilinformasjon og løgner 

fra majoritetsmennene medfører at minoritetskvinnene mangler grunnleggende tillit til 

offentlig tjenester og frykter konsekvensene av å bryte med partneren. I dette sitatet 

understreker informanten i stor grad forståelsen av ulike utgangspunkt ved å si at 

minoritetskvinner allerede har en ulempe før de kommer til krisesentrene og derfor må starte 

på minus 10, mens majoritetskvinner starter på 0. Det at de to brukergruppene stiller så ulikt 

fra start, gjør at de vanskelig kan komme i mål likt.  

Informantene var likevel, som nevnt tidligere, opptatt av å fokusere på likheter mellom 

voldsutsatte minoritetskvinner og majoritetskvinner, og unngikk i stor grad bruk av kulturelle 

forklaringer. Til tross for dette vedkjente de ansatte at det finnes en del vesentlige forskjeller 

mellom disse gruppene. De benytter seg ikke ofte av ordet kultur eksplisitt, men forståelsene 

de uttrykker bunner ofte i et kulturelt aspekt:  

 Vi begynner veldig fra bunn av med de utenlandske kvinnene. Også går det noen 

 ganger mye fortere i sakene når det er norske kvinner. Dessverre så gjør det det. Jeg 

 har en kvinne her nå som er ganske høyt utdannet og hun er norsk. Ikke sant: avhør, 

 voldsalarm – alt gikk veldig fort [knipser med fingrene]. Datteren hadde plutselig en 

 psykiatrisk sykepleier, det er hun som ordner alt ikke sant. Det gikk veldig fort. Så det 
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 er ikke bare det utenlandske fenomenet, men det er det økonomiske fenomenet også. 

 Vi liker kanskje ikke å innrømme det, men det er ofte det som gjør at det går litt 

 fortere i sakene. Ikke fordi de bruker pengene sine, men fordi de ser at dette er en 

 norsk dame, hun er utdannet og det går bare fortere. 

Informanten sammenligner de ulike brukergruppenes utgangspunkt og posisjon ved å legge til 

flere faktorer som hun anser som utfordrende og vanskeliggjørende for minoritetskvinners 

situasjon. Hun påpeker at de ansatte ved krisesentret ikke liker å innrømme disse forskjellene, 

men at de ikke kan overses.  

En annen informant understreker viktigheten av å fokusere på likheter og ikke forskjeller: 

 

Ja, altså styrke henne og styrke henne ut ifra hva det er hun trenger styrke på. Om det 

er i forhold til morsrollen, om det er økonomisk, altså det å hjelpe henne på denne 

veien. I forhold til det å bli selvstendig, og du kan si det at jo lengre vei for 

minoritetskvinnene som kanskje har levd i et kollektivt samfunn som plutselig skal bo 

helt alene. Hun har aldri tenkt på seg selv som et individ som kan kunne greie seg 

alene. Så her er det jo lengre vei å gå, men det betyr ikke at det er annerledes, det bare 

tar litt lenger tid. Jeg tror vi skal bli mer og mer dyktige på å se likhetene her, enn å se 

forskjellene. 

I dette sitatet fremkommer det ulike forståelser. På den ene siden benytter informanten seg av 

en «forskjellsforståelse» som vektlegger at minoritetskvinner ofte har levd i kollektivistiske 

samfunn, og i noen tilfeller aldri har ansett seg selv som et selvstendig individ. Dette er en 

svært kulturell forståelse, som fremhever forskjellsdiskursen mellom majoritet- og 

minoritetskvinner. På den andre siden sier hun at dette ikke betyr at disse brukerne er 

annerledes, men at arbeidet med dem bare tar litt lengre tid, og at en likhetsforståelse dermed 

bør få prioritet. Det er med andre ord ambivalens i det informanten sier. Dette kan tolkes som 

en måte å unngå de kulturelle forklaringene som ofte er blitt presentert i likestilling og 

multikulturalisme-debatten. Videre kan det relateres til Holst (2008: 146) som beskriver 

Nancy Frasers argumenterer for at ingen skal påføres ekstra byrder ved å bli tilskrevet 

kulturell forskjellighet. På en annen side er det viktig at kulturelle minoriteter ikke 

usynliggjøres. Fraser beskriver videre multikulturalisme som en bekreftende 

anerkjennelsespolitikk (Holst 2008: 146). Hun mener denne politikken kan bidra til en 

oppvurdering av misanerkjente gruppers kultur. Dette kan også anses som de multikulturelle 

politiske strategienes målsetting. Faren er at dette kan fungere som en bekreftelse ovenfor de 

mekanismene som bidrar til å marginalisere utsatte grupper (Holst 2008: 147).  
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Denne spenningen, mellom å anerkjenne særskilte utfordringer og unngå kulturelle 

forklaringer, kommer tydelig frem i de ansattes forståelser av vold mot minoritetskvinner.  

 Oppsummering  

Informantene var opptatt av å fokusere på likheter mellom gruppene, og prøvde å unngå 

kulturelle og generaliserende forståelser mellom voldsutsatte majoritet- og minoritetskvinner. 

Likevel pekte de på en rekke særskilte utfordringer som kun minoritetskvinnene stod ovenfor. 

Et interessant aspekt er at de ansatte var mer komfortable med å snakke om forskjell når 

forskjellene kunne begrunnes strukturelt. Med andre ord vektla informantene utfordringer 

knyttet til samfunnsmessige strukturer som gjør det vanskelig å være minoritet i et 

majoritetssamfunn.  

Informantene uttrykker at minoritetskvinnene har lite kjennskap til norske systemer og egne 

rettigheter i Norge. De understreker at i mange av tilfellene er det den voldelige partner som 

hovedkilden til minoritetskvinnenes kunnskap om det norske samfunn. I denne sammenheng 

ble det påpekt at minoritetskvinner som er sammen med etnisk norske menn er en spesielt 

sårbar gruppe. Hans «ekspertise» og kjennskap til systemet blir brukt for å marginalisere 

kvinnene og hindre at de bryter ut av relasjonen.  

De ansatte fra samtlige krisesentre var svært raske med å poengtere at mange av 

minoritetskvinnene som oppsøkte dem var sammen med etnisk norske menn. Det virket som 

om de ansatte påpekte dette for å motbevise kulturelle forklaringer for volden mot 

minoritetskvinner. Til tross for dette uttrykte informantene ved flere anledninger forståelser 

som kan relateres til kulturelle forklaringer. Disse kulturelle forståelsene kom tydelig fram når 

informantene snakket om utfordringer knyttet til skilsmisse og manglende nettverk.  

Oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag i mishandlingsforhold er en stor utfordring ifølge 

samtlige av informantene. Det kan i lys av UDIs retningslinjer virke nærmest uproblematisk å 

få opphold på selvstendig grunnlag hvis du blir utsatt for fysisk eller psykisk vold, men dette 

samsvarer ikke med informantenes oppfatning av situasjonen. Dette medfører at 

minoritetskvinner uten oppholdstillatelse, som for eksempel er i Norge gjennom 

familiegjenforening, er en brukergruppe med særskilte utfordringer.  
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Vanskelig boligmarked gjør at minoritetskvinnene blir boende lenger på krisesentrene enn 

majoritetskvinner. Dette er gjennomgående for alle krisesentrene jeg har besøkt. Den lange 

botiden kan skyldes manglende nettverk, i og med at minoritetskvinner ofte mister sitt 

tidligere nettverk dersom de bryter ut av et forhold.  

Minoritetskvinners særskilte utfordringer gjenspeilte seg i de ansattes arbeid. Alle poengterte 

at arbeid med minoritetskvinner ofte er mer tidskrevende sammenliknet med 

majoritetskvinner. Tidsaspektet ble trukket fram spesielt med hensyn til språk og arbeid med 

tolk. Informantene påpekte flere problematiske aspekter ved bruk av tolk, men alle var 

samstemte om at det er høyst nødvendig for å kunne gi minoritetskvinnene et likeverdig 

tilbud. Tillit var også et moment som ble nevnt i forbindelse med tid. Informantene uttrykte at 

det ofte kunne ta tid å bygge en tillitsrelasjon med minoritetskvinner.  

Hvordan forklarer de ansatte kompleksiteten med både å være voldsutsatt kvinne og 

minoritet? Informantene forklarte de særskilte utfordringene minoritetskvinnene står ovenfor, 

og dets påvirkning på deres arbeid, som et resultat av at majoritet- og minoritetskvinner har 

svært ulike utgangspunkt når de kommer til krisesentrene. Erkjennelsen av at det er flere 

faktorer som må tas hensyn til i forståelsen av vold mot minoritetskvinner er i tråd med et 

interseksjonelt perspektiv. Minoritetskvinnene forstås med andre ord ikke som minoritet, 

voldsutsatt og kvinne, men som voldsutsatt minoritetskvinne.  
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8 Avsluttende betraktninger 

Innledningsvis presenterte jeg hovedproblemstillingen: Hvilke forståelser av vold gir 

krisesenteransatte uttrykk for i sine fortellinger om voldsutsatte minoritetskvinner? Jeg 

avdekket i mitt empiriske materiale tre forståelser som de ansatte uttrykte. Disse kan 

karakteriseres som forståelsen av vold som noe universelt, forståelsen av vold som noe 

kulturelt og forståelsen av vold som noe interseksjonelt.  

Forståelsen av vold som noe universelt handler om at alle kan bli utsatt for vold, og at 

voldsutøvelse ikke bør ses i sammenheng med kjønn, etnisitet, kultur eller andre faktorer. 

Utsagn som «vold er vold og kvinne er kvinne» og «folk er folk» understreker dette. Dette 

kan ses i lys av at krisesentrene som institusjon er bygget på et feministisk ideal om 

søstersolidaritet og «hjelp til selvhjelp».  Krisesenterbevegelsen var i første omgang opptatt 

av den strukturelle og dominerende makten menn har hatt over kvinner. Dette er i tråd med 

feministisk teori, som fremhever at samfunnets er innrettet for å sikre menns dominans over 

kvinner (Walby 1990: 20).  

Feministiske perspektiver på menns vold mot kvinner er imidlertid omdiskutert i 

krisesenterbevegelsen. Informantene fra NKF understreket at det var den sterke feministiske 

forståelsen av vold som resulterte i todelingen i krisesenterbevegelsen. Disse informantene 

var kritiske til et ensidig fokus på menns vold mot kvinner. Ingen av informantene fra KS 

avfeide en forståelse om at menn også blir utsatt for vold. De var derimot mindre opptatt av 

dette, og understreket at krisesenteret opprinnelig var ment for kvinner. De påpekte at det ikke 

er helt uproblematisk å ha menn som brukere på krisesentrene, da de må holdes adskilt fra 

kvinnelige brukere. Flere av informantene understreket også at det er kvinner som i aller 

størst grad er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Informantene trakk fram ulike voldsformer og understreket de universelle reaksjonene og 

utfordringene som oppstår som følge av vold. De ansatte var opptatt av at psykisk vold må 

likestilles med fysisk vold, og at den psykiske volden oppleves som en stor påkjenning for 

mange brukere. Seksuell vold ble også forstått som universelt vanskelig, både for majoritet- 

og minoritetskvinner. Denne volden var tydelig tabubelagt på tvers av kulturelle skiller, og 

opplevdes vanskelig uavhengig av etnisitet eller andre faktorer.  
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Samtlige av de ansatte trakk fram «hjelp til selvhjelp» som et overordnet tema når de snakket 

om krisesentrenes viktigste hjelp til brukerne. Dette gjaldt både majoritets- og 

minoritetsbrukere. Selvstendighet var for flere av informantene den universelle løsningen på 

mange av brukernes problemer.  

De ansattes forståelser handlet mye om likheter mellom majoritet- og minoritetskvinner. 

Informantene var nølende til å påpeke forskjeller mellom gruppene. Selv om informantene 

fokuserte på det universelle, bar deres forståelser preg av å være motstridende med henhold til 

brukergruppenes ulike situasjon. Det ble blant annet påpekt at psykisk vold kan være særskilt 

problematisk for minoritetskvinner, blant annet i situasjoner der oppholdstillatelse er et 

aspekt. Informantene omtaler i denne forbindelse minoritetskvinnene som ekstra sårbare for 

denne type vold.  

 

Seksuell vold oppleves krenkende for begge brukergruppene, men informantene påpekte at 

også denne volden gjerne er spesielt utfordrende for minoritetskvinner. Informantene 

opplevde at minoritetskvinner hadde vanskeligere for å snakke om de seksuelle overgrepene. 

De uttrykte at dette kan skyldes ulike verdisyn og kulturelle forskjeller i synet på samliv.  

 

Fremhevelsen av selvstendighet som en viktig faktor på veien mot et liv uten vold ble 

problematisert ved at de ansatte påpekte at minoritetskvinner ofte er mindre mottagelige for 

«hjelp til selvhjelp». Informantene begrunnet dette med at minoritetskvinner står ovenfor flere 

tilleggsproblematikker. Dette leder til følgende underproblemstilling: Hvordan forstår de 

denne brukergruppens særskilte utfordringer? De ansatte forstår minoritetskvinners særskilte 

utfordringer ved hjelp av både kulturelle og strukturelle forklaringer. Informantene var 

imidlertid mer tilbøyelige til å benytte strukturelle forklaringer når de snakket om forskjellene 

mellom voldsutsatte majoritet- og minoritetskvinner. 

Mitt inntrykk er at informantene var opptatt av ikke å støtte seg til kulturelle forklaringer for å 

forstå vold mot minoritetskvinner. Dette kan vitne om et ønske om å distansere seg fra det 

store fokuset på kultur og kulturelle forklaringer som har preget debatten rundt likestilling og 

multikulturalisme (Helseth 2015). Således forsøkte informantene å unngå å fremstille 

minoritetskvinners utfordringer i lys av «kvinnefiendtlige holdninger i minoritetsmiljøene 

eller fordomsfulle holdninger i majoritetsbefolkningen» (Helseth 2015: 69).  
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På en annen side var de ansatte opptatt av det kulturelle mangfoldet på krisesentrene. 

Informantene med etnisk norsk bakgrunn gav uttrykk for at samhandlingen på tvers av 

kulturelle forskjeller fungerer tilnærmet uproblematisk på sentrene. De ansatte som selv har 

minoritetsbakgrunn fremhevet imidlertid behovet for at de ansatte har nok kulturkunnskap til 

å forstå hva ulike situasjoner dreier seg om. På denne måten ble forskjeller mellom majoritet- 

og minoritetskulturer anerkjent.  

Det var når de ansatte snakket om minoritetskvinner som levde i storfamilier at den kulturelle 

forståelsen var tydeligst. Problematikken rundt denne brukergruppen ble i stor grad knyttet til 

kulturelle forskjeller. Betydningen av ære ble forstått som noe som skilte minoriteten fra 

majoriteten. De ansatte med minoritetsbakgrunn tilnærmet seg begrepet ære på en annen måte 

enn de etnisk norske ansatte. Disse informantene var kritiske til at ære utelukkende ble 

behandlet som et fenomen som omhandler minoritetsgrupper, og at dette ikke angår 

majoritetskulturen.  

I forbindelse med æresrelatert vold snakket flere av informantene om minoritetskvinner som 

lever i storfamilier eller minoritetsfamilier som kommer fra mer kollektivistiske samfunn. De 

presiserte at de ikke har vært borte i en etnisk norsk kvinne som har blitt utsatt for fysisk eller 

psykisk vold av svigermor, noe som gjerne kan være tilfelle for minoritetskvinner. På denne 

måten understreker de den kulturelle annerledesheten ved å poengtere at dette ikke 

forekommer i «norsk kultur». De ansatte var likevel mer komfortable med å snakke om 

forskjeller i lys av en mer sammensatt forståelse som kan ligne interseksjonalitetsperspektivet.  

Informantene var tydelige på at det er enkelte utfordringer som er særskilte for voldsutsatte 

minoritetskvinner. De snakket om utfordringene som et resultat av flere faktorer som ikke kan 

ses separat fra hverandre, men må behandles som en helhet. De særskilte utfordringene var 

knyttet til blant annet mangel på kunnskap om sine egne rettigheter. Denne utfordringen blir 

gjerne forsterket dersom minoritetskvinnen er sammen med en etnisk norsk mann som 

fremstår som en ekspert på det norske samfunnet. De ansatte påpekte også at samfunnet 

legger lite til rette for minoritetskvinner. Kontakt med velferdsinstitusjoner som NAV er 

eksempelvis svært utfordrende for minoritetskvinner som ikke kan språket eller har forståelse 

for det norske byråkratiske systemet. Således anså de ansatte minoritetskvinner som dobbelt 

undertrykt. Minoritetskvinner blir undertrykt av partner i form av å bli utsatt for vold og 

utnyttet på grunn av manglende kunnskap, men også av systemet som er innrettet mot 

«norske» brukere.  
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Forståelsen om dobbel undertrykking gjaldt også minoritetskvinner som står ovenfor 

utfordringer knyttet til oppholdstillatelse. Disse kvinnene kan bli værende i voldelige forhold 

fordi de frykter å bli sendt ut av landet dersom de bryter med mannen. Informantene påpekte 

at det ofte er utfordrende å få innvilget opphold på selvstendig grunnlag med bakgrunn i 

mishandlingsforhold. Spesielt dersom volden er psykisk, og dermed vanskelig å bevise. Igjen 

karakteriseres minoritetskvinners utfordringer som doble. Disse kvinnene er både minoritet i 

et majoritetssamfunn som ikke tilrettelegger godt nok, og undertrykt av sin partner.  

Minoritetskvinners underordnede posisjon i samfunnet blir ifølge informantene spesielt synlig 

i møte med det norske boligmarkedet. De ansatte fremhevet flere faktorer som i sin helhet 

gjør det svært vanskelig for minoritetskvinnene å flytte fra krisesenteret til egen bolig. Igjen 

forstår informantene dette i lys av strukturelle maktforhold. I denne forbindelse påpekes det at 

mangel på nettverk er utfordrende for minoritetskvinner. I beskrivelsen av denne utfordringen 

trekker informantene frem kulturelle forklaringer om tabuet rundt skilsmisse i ulike kulturer, 

og at det for minoritetskvinner gjerne ikke er akseptert å forlate en voldelig partner. De 

ansatte bruker således kulturelle forklaringer til tross for at de samtidig prøver å unngå dette. 

I størst grad uttrykkes forskjellene mellom minoritet- og majoritetskvinner gjennom 

strukturelle forklaringer. Informantene gir uttrykk for at problematikken rundt voldsutsatte 

minoritetskvinner bedre kan forstås ved å kombinere flere perspektiv – og ved å unngå 

overgeneraliseringer. En må tilnærme seg problematikken ved hjelp av et perspektiv som 

tillater å se minoritetskvinner som ofre for «generell» vold, samtidig som de «spesielle» 

aspektene ved deres situasjon anerkjennes. Det vil si at en bør være forsiktig med å hengi seg 

til kulturelle forklaringer, samtidig som en må være oppmerksom på at det finnes 

problematikker som er kulturrelatert. De ansattes perspektiv viser at det er nødvendig å forstå 

vold både som et universelt og kulturelt fenomen, for å jobbe med denne brukergruppen. 

Dette bør også gjenspeiles i styringsdokumenter og politikk. Som vist i statistikken fra 

krisesentrene er tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre voldsformer som knyttes direkte 

til «minoritetskulturer» bare i noen få tilfeller oppgitt som voldsårsaker av minoritetskvinner 

som oppsøker krisesenter. Dette kan indikere at «generell vold» også er vanligst blant 

minoritetskvinner. Et interessant funn er at informantene sjelden brukte ord som 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. På en annen side er det viktig å ta i betraktning at 

minoritetskvinner som blir utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ikke nødvendigvis 
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oppsøker krisesentrene, fordi de kan ha andre tilbud som er mer spesialisert med henhold til 

denne problematikken.  

Den siste problemstillingen spør: Hvilke konsekvenser får forståelsen av denne 

brukergruppens situasjon for arbeidet ved krisesentrene? De ansatte forteller at de særskilte 

utfordringene knyttet til minoritetskvinner i praksis handler mest om tid. Sakene tar lenger tid 

på grunn av mange faktorer. De trekker fram språklige utfordringer, og arbeidet knyttet til 

tolk som tidskrevende. Tillitsaspektet er grunnleggende i hjelpearbeidet, og de ansatte 

påpeker at det ofte kan ta lenger tid å oppnå en tillitrelasjon med minoritetskvinner på grunn 

av kulturelle forskjeller. Dette er også et eksempel på at de ansatte erkjenner at kultur spiller 

en sentral rolle i deres møte med minoritetskvinner.  

Tid blir imidlertid også brukt for å forklare at majoritet- og minoritetskvinner egentlig er like. 

Den eneste forskjellen er at minoritetskvinnene trenger litt mer tid. En informant utrykker det, 

som nevnt, på denne måten: «Så her er det jo lengre vei å gå, men det betyr ikke at det er 

annerledes, det bare tar litt lenger tid».  

Volden minoritetskvinner blir utsatt for er ikke, i de ansattes fortellingers «spesiell» eller 

kulturelt betinget i stor grad. De ansatte vektlegger at det ikke er store forskjeller mellom 

denne volden, og den «generelle» volden majoritetskvinner blir utsatt for. Det som imidlertid 

er spesielt er den samfunnsmessige posisjonen minoritetskvinnene er i. Både som «minoritet», 

som «innvandrer» og «kvinne». Denne posisjoneringen bestemmes ikke av kulturelle forhold 

som stammer fra kvinnenes «hjemland», men oppstår som en følge av å være minoritet i et 

majoritetssamfunn med patriarkalske strukturer. Med andre ord er ikke nødvendigvis volden i 

stor grad «spesiell», men minoritetskvinnene er ofte i en posisjon som medfører at også den 

«generelle volden» får «spesielle» konsekvenser. Dette har gitt krisesentrene nye utfordringer.  

 Videre forskning  

Under intervjuene merket jeg et brennende engasjement blant flere av informantene som 

omhandlet vold mot menn i nære relasjoner. Det ble viet noe plass til denne tematikken under 

samtlige av intervjuene, enkelte mer enn andre. At menn også blir utsatt for vold i nære 

relasjoner er også blitt viet mer oppmerksomhet de siste årene, men denne volden kan fortsatt 

regnes som svært tabubelagt. Grøvdal og Jonassen (2015: 11) påpeker at det fortsatt er en lang 

vei igjen før vold mot menn i nære relasjoner oppfattes i samme alvorlighetsgrad som vold 
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mot kvinner i nære relasjoner. En av informantene uttrykte viktigheten med å se på vold mot 

menn som nettopp vold. Hun mente at selv krisesenteransatte måtte bli flinkere til dette. 

Informantene understreket at menn som brukere av krisesentre er en betydelige mindre gruppe 

enn kvinner, men de finnes.  De ansatte påpekte hvor vanskelig det er for mange menn å 

oppsøke et krisesenter, men at det er enda mer utfordrende for minoritetsmenn:  

Vi opplever vel at terskelen for minoritetsmenn er enda høyere. For en muslimsk mann 

og komme hit og fortelle at han blir slått av kona, og i tillegg sitte og fortelle dette til 

en norsk kvinne. Deeeet. Ja, det er ikke en terskel, men en trapp. 

Denne gruppen som voldsutsatt finnes det ingen forskning på, og det ville vært svært 

interessant å finne mer ut av utfordringer som møter de i veien til et liv uten vold.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Krisesentrenes møte med en mangfoldig voldsproblematikk  

- de ansattes erfaringer” 

 

Bakgrunn og formål 

Krisesentrene har hatt en betydelige rolle i bekjempelsen av vold mot kvinner, barn – og nå 

menn – i en årrekke. I den senere tiden har det vært stor mediedekning angående den økende 

andelen etniske minoritetskvinner som tyr til krisesentrene. Formålet med studie er å 

undersøke hvordan de ansatte opplever og håndterer den mangfoldige brukermassen på 

krisesenteret. Er det andre problematikker de må forholde seg til i møte med voldsutsatte 

etniske minoritetskvinner sammenlignet med etnisk norske kvinner? Har politiske 

retningslinjer og tiltak for krisesentre tatt i betraktning denne flerkulturelle endringen i 

brukermassen? En målsetting ved studie vil være å se dette i lys av et integrasjonspolitisk 

rammeverk. Prosjektet er en mastergradsstudie ved Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi. Prosjektet gjennomføres med hjelp av veileder Anniken Hagelund fra 

Universitetet i Oslo og biveileder Anja Bredal fra NOVA – Norsk Institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring.  

Prosjektets informanter rekrutteres som følge av at de er ansatt på de aktuelle krisesentrene 

som inngår i prosjektet. Din deltakelse er ønsket som følge av dette.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer et intervju om din rolle som ansatt på krisesenteret. 

Spørsmålene vil omhandle dine erfaringer og håndteringer av ulike sider ved å jobbe med en 

mangfoldig brukermasse. Dataene fra intervjuet vil registreres ved hjelp av lydopptak og 

notater, såfremt du tillater bruken av disse hjelpemidlene. Intervjuets lengde vil ikke overstige 

en time. Alle sitater vil, om du ønsker, bli sendt til godkjenning før bruk. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som foretar 

intervjuene som vil ha direkte tilgang til lydopptak, notater og transkripsjon. Dataene vil 

lagres på min personlige PC som er beskyttet av passord og som alltid er innelåst i skap i et 

rom med adgangskort. Lydopptaker vil oppbevares på samme måte. 
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Informanter vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. Prosjektet skal etter planen avsluttes 

30.juni 2016. Masterprosjektet vil i etterkant publiseres på universitetets hjemmesider og kan 

også bli omarbeidet til vitenskapelige artikler. Når prosjektet avsluttes og publiseres vil 

lydopptak slettes og all data anonymiseres.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Ina Storkjørren på 

telefon: 91841138, eller e-post: inastor@student.sv.uio.no. Prosjektets veileder, Anniken 

Hagelund, kan kontaktes på e-post: anniken.hagelund@sosgeo.uio.no.  

 

Studien er godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

Jeg samtykker til å delta i intervju 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:inastor@student.sv.uio.no
mailto:anniken.hagelund@sosgeo.uio.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

Semistrukturert intervjuguide for ansatte på krisesenter 

Kort om prosjektet: 

 Intervjuene vil inngå som en del av min masteroppgave i sosiologi på Universitetet i 

Oslo.  

 Masteroppgaven vil først og fremst handle om krisesenterets ansatte og deres arbeid, 

erfaringer og håndteringer av det som blir omtalt som ”en ny brukermasse” – fra blant 

annet myndigheter og media sin side.  

 Intervjuene er ment for å belyse erfaringer og kunnskap til dere som jobber praktisk 

med dette hver dag – og jeg setter pris på det dere vil dele denne kunnskapen.  

 

Anonymitet og frivillighet: 

 Frivillighet: Deltakelsen i prosjektet er frivillig, du kan trekke deg når som helst både 

i løpet av intervjuet og i ettertid.  

 Taushetsplikt og konfidensialitet: Jeg har taushetsplikt og vil behandle 

intervjumaterialet og lydfiler konfidensielt. Gjøre oppmerksom på at taushetsplikten 

ikke skal brytes fra deres side, men at de gjerne kan bruke anonymiserte 

case/eksempler underveis for å belyse spørsmålene.  

 Anonymisering: Alt vil bli anonymisert så godt det lar seg gjøre. Senteret, navn, 

stillingstittel vil alt være anonymt. Det vil med andre ord være helt anonymt for folk 

”utenfor”. Riktignok kan det være enkelte sitater som kan virke gjenkjennelig hvis 

andre ansatte på senteret leser masteroppgaven. Dette er det vanskelig å gjøre noe 

med.  

 Prosjektets sluttdato er 15.05.16. Innen denne datoen vil alt datamateriale 

anonymiseres og båndopptakene slettes.  

 Forhøre om tillatelse til lydopptak.  

 Har du noen spørsmål/uklarheter som du lurer på? 

 

Bakgrunn: 

Hvor lenger har du jobbet her på senteret? 

Har du tidligere erfaring fra krisesenter? 

Hvilken stilling har du her på krisesenteret?   

 

Arbeidet: 

Kan du prøve å beskrive ”en vanlig dag på jobben”? 
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Hva vil du si er dine viktigste arbeidsoppgaver? 

Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med? 

Er det noe du syns er vanskelig med jobben? 

 

Brukergrupper: 

Har du sett endringer i brukergruppen på krisesenteret den tiden du har jobbet her? 

Hvordan er fordelingen minoritet/majoritetsbrukere hos dere?  

Hvis det har vært en endring, hvilke konsekvenser har det fått for ditt arbeid?  

- For senteret?  

- For kvinnene/brukerne? 

 

Tilbud/tiltak: 

Kan du fortelle litt om hva slags tilbud dere tilbyr her på senteret? 

- Dagtilbud/botilbud osv.  

- Forklare hva de ulike tilbudene innebærer i praksis?  

 

Er det forskjeller mellom gruppene som benytter seg av de ulike tilbudene?  

- I så fall: Hvorfor tror du fordelingen er slik? 

 

Hva mener du er den viktigste hjelpen kvinnene får på krisesenter? 

Ser du noen spesielle behov for bistand for kvinner fra ulike brukergrupper?  

Har dere noen spesielle tiltak som er beregnet spesielt på etniske minoritetskvinner som er 

utsatt for vold? 

Minoritetskvinnenes utfordringer?: 

Møter dere noen særlige utfordringer eller hjelpebehov blant kvinner med 

minoritetsbakgrunn? 

- Det er store forskjeller også innen denne gruppen, men ser dere noen fellestrekk i 

form av utfordringer? Hvilke utfordringer gir det dere som ansatte?  

- Kvinnens oppholdsstatus – er det en viktig problemstilling for mange? (Her kan 

kravet om hevet botid være aktuelt å spørre om) 
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Mht. sikkerhet, er det noen vesentlig forskjell i utfordringene i samarbeidet med kvinner med 

minoritetsbakgrunn etter hvorvidt det dreier seg om partnervold eller overgrep fra 

foreldre/egen familie? 

Kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har gjennomgående lengre oppholdstid ved  

krisesentrene, har du noen tanker på hva grunner til dette kan være? 

Ser du behov for nye typer bistand overfor noen brukergrupper? I tilfelle hvilken? 

Ser du noen forskjeller i ditt arbeid overfor ulike brukergrupper? 

 

Tolk: 

- Bruker dere tolk i arbeidet? 

- Hvordan fungerer det for deg å bruke tolk? 

- Har dere fått noen form for opplæring i bruk av tolk? 

- Er det tilgjengelige tolker? 

- Er tolkene kvalifiserte, etter din mening? 

- Hvordan fungerer det med tolk (egne grupper, taushetsplikt, etc.)? 

 

Mangfoldig senter: 

- Hvordan får krisesentrene det varierte mangfoldet til å fungere i praksis?  

- Hva er det dere gjør/har gjort, helt praktisk?  

- Er det noen utfordring med tanke på mangfoldet som utpeker seg?  

- Føler du at du har den kunnskapen som er nødvendig for å håndtere en mangfoldig 

brukergruppe? 

 

Føringer fra myndigheter -  

Krisesenterlova: 

- Så langt, hva er erfaringene med denne loven?  

- Opplever du at loven påvirker deg på noen måte i arbeidet du gjør? (Hvis personen har 

jobbet der siden før loven trådte i kraft: hvordan oppleves det i motsetning til før loven?) 

 

- Har loven ført til at dere må forholde dere til mange retningslinjer? 
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- Hvis ja, har dere ulike retningslinjer når det kommer til etniske minoritetskvinner 

sammenlignet med etniske norske kvinne? Hvis ja, kan du utdype dette? 

 

Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner: 

- I hvilken grad forholder dere ansatte dere til disse handlingsplanene?  

- Hva slags signaler oppfatter du at dere får fra myndighetene? 

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen voldsproblematikk som ofte forbindes med 

etniske minoriteter blir ofte behandlet av myndighetene i egne handlingsplaner. 

- Hva tenker du om dette?  

- Syns du at handlingsplaner osv. tar hensyn til det mangfoldet dere opplever i deres 

hverdag?   

- Hva mener du er nødvendige tilpasninger i tilbudet for at alle kvinner som har 

behov for tilbudet skal oppsøke krisesenter? 

- Hva mener du er nødvendige tilpasninger i arbeidet for at alle kvinner som 

oppsøker krisesenter skal få god bistand? 

 

Er det andre ting du ønsker å ta opp?  

 

Eventuelle spørsmål i etterkant av intervjuet kan du ta kontakt med meg – kontaktinformasjon 

står skrevet i infoskrivet. Informere om innlevering og publisering. Takke for meg og at de 

stilte opp på intervju. 

 

 


