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Sammendrag 

Forfattere: Thea Kielland Allum og Marte-Lise Vilhelmshaugen 

Tittel: ”Jeg er her hvis du trenger meg” - En kvalitativ studie om erfaringer og refleksjoner 

knyttet til samtaleterapi med kvinner utsatt for æresrelatert vold 

Veileder: Nora Sveaass 

 

Formål: Formålet med denne undersøkelsen er å utforske betydningen samtaleterapi kan ha 

for kvinner utsatt for æresrelatert vold. Vi ønsker å belyse erfaringer og refleksjoner erfarne 

terapeuter har når det gjelder arbeidet med kvinner utsatt for æresrelatert vold, samt hvilke 

tanker og opplevelser kvinnene selv har i forbindelse med samtaleterapi.  

Metode: Materialet bygger på fem semistrukturerte intervjuer med erfarne terapeuter innen 

dette feltet og fem semistrukturerte intervjuer med kvinner utsatt for denne type vold som går 

i samtaleterapi. Alle terapeutene arbeider i familievernet. Kvinnene vi har intervjuet bor ikke i 

samme husholdning som personen(e) som har vært eller er kilde til trusler og vold. Alle 

intervjuene ble tatt opp med båndopptaker, transkribert og lagret i Tjenester for Sensitive Data 

(TSD). Vi gjennomførte en kvalitativ analyse av resultatene, der vi brukte elementer fra 

tematisk analyse og Consensual Qualitative Research (CQR). Undersøkelsen er et selvstendig 

forskningsprosjekt, og vi har selv utført alle steg i prosessen. Vi har mottatt et stipend fra 

Norges forskningsråd til gjennomføring av prosjektet, og prosjektet er godkjent av Regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

Resultater: Resultatene viser at samtaleterapi kan være et verdifullt tilbud til kvinner utsatt 

for æresrelatert vold. Mange har psykiske plager som følge av det de er blitt utsatt for. Den 

terapeutiske relasjonen fremstår som grunnpilaren terapien. Den kan anses som terapeutisk i 

seg selv, men også som en forutsetning for at kvinnene kan nyttiggjøre seg spesifikke 

intervensjoner. Det ser ut til at terapeutene er villige til å utfordre den ”tradisjonelle” 

terapeutrollen; bl.a. ved å gjøre seg mer tilgjengelige, engasjere seg i tverrfaglig samarbeid og 

la sosioøkonomiske problemer få plass i terapirommet. Dette understrekes som et viktig ledd i 

å etablere en god terapeutisk allianse, noe de fleste fremhever som avgjørende i arbeidet. Det 

kan være krevende å stå i dilemmaene som ofte oppstår i arbeidet med denne gruppen. 

Veiledning, tverrfaglig samarbeid og samtaler med kollegaer kan være måter å håndtere dette 

på. Resultatene tyder på at det er potensial for i større grad å inkludere familien i 
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behandlingen, og at samarbeid med politiet da kan være av betydning. Videre understrekes 

betydningen av å arbeide med et familieperspektiv også i individuelle samtaler. Funnene våre 

understreker et behov for videre undersøkelser av hvordan et psykisk helsetilbud bedre kan 

tilpasses denne gruppen.  
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”En stemme i natten.  
Ukjent farvann.  
Gi meg håp 
Fra tanker om døden til håp om en 
framtid 
Etter at midnattssola slår. 
Ser du meg? 
En stjerne skinner.” 
 
Skrevet av en beboer i Bokollektivet, et tilbud for 
unge som er på flukt fra familien grunnet tvang, 
trusler eller vold (Bokollektivet, 2017). 
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Forord 
Det har vært utrolig givende og spennende for oss å arbeide med denne undersøkelsen. Vi har 

lært så mye om mange viktige temaer, noe vi tar med oss videre inn i vårt fremtidige arbeid 

som terapeuter. Ikke minst har vi møtt mange flotte mennesker på veien, som det er veldig 

viktig for oss å takke.  

Den aller største takken går til hver av de ti deltakerne våre. En stor takk til kvinnene, som så 

sjenerøst har delt sine erfaringer og refleksjoner med oss. Deres stemme er så viktig, og det 

har betydd mye for oss å få snakke med dere. Dere er en stor inspirasjon for oss. Hjertelig 

takk til terapeutene, som har delt av sine erfaringer og refleksjoner fra et så viktig arbeid. 

Deres bidrag har vært uunnværlig. Ikke minst, takk for det utrolig viktige arbeidet dere gjør.  

En stor takk til vår dyktige veileder, Nora Sveaass, for din hjelp og ditt engasjement gjennom 

hele prosessen. Tusen takk for at du har delt av din kunnskap, og for dine mange gode innspill 

og tilbakemeldinger. Vi vil også rette en stor takk til Agnes Andenæs for gode metodeinnspill.  

Tusen takk til Trine Eikrem, for at du gjorde denne undersøkelsen mulig. Takk for et godt 

samarbeid og betydningsfulle innspill underveis i prosessen. Vi vil også takke familievernet i 

Oslo, spesielt Enerhaugen familievernkontor, for viktige bidrag til undersøkelsen. 

Noen andre som fortjener en stor takk er familie og venner som har stilt opp for oss i denne 

lange prosessen, med støttende ord, oppmuntringer og viktige avbrekk. En spesiell takk til 

Ellen Kielland, Mary Karlsen Brøndalen og Åste Strand Jørgensen for korrekturlesing og 

kloke innspill.  

Til slutt vil vi takke hverandre for et fantastisk samarbeid, og ikke minst et unikt vennskap. 

Til tross for lange dager og mye arbeid har det vært mange hyggelige stunder. 
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1 Innledning 

1.1 Formål med undersøkelsen 

Hovedmålet med undersøkelsen er å utforske betydningen samtaleterapi kan ha for kvinner 

utsatt for æresrelatert vold, og belyse hvordan erfarne terapeuter arbeider med denne gruppen. 

For å utforske dette har vi gjennomført individuelle semistrukturerte intervjuer både med 

erfarne terapeuter innen dette feltet og kvinner utsatt for denne type vold som går i terapi. Vi 

ønsket å høre om kvinnenes subjektive opplevelse av terapi, tanker omkring det å be om hjelp 

og hvordan terapien har påvirket livene deres. I tillegg ville vi utforske erfaringer og 

refleksjoner erfarne terapeuter har om fokus i terapi, terapeutisk tilnærming, virksomme 

faktorer i behandling og egne følelsesmessige reaksjoner. Vi ønsket å innhente informasjon 

både fra klienter og terapeuter for å få ulike perspektiver på terapiprosessen. 

Terapeutdeltakerne er psykologer eller har master/høyskoleutdanning med videreutdanning i 

familieterapi. I oppgaven vil vi bruke begrepet samtaleterapi om den behandlingen de tilbyr 

kvinnene. Vi har valgt å fokusere på unge kvinner utsatt for æresrelatert vold, selv om dette 

ikke bare rammer kvinner. Det er imidlertid flere kvinner enn menn som utsettes for denne 

type vold, og volden arter seg ofte annerledes avhengig av kjønn (Bye, Eggebø, & Thunem, 

2016).  

Denne undersøkelsen er utforskende, og vårt håp er at den kan bidra til å stimulere videre 

forskning og til mer oppmerksomhet rundt tematikken i tiden fremover. Mer kunnskap kan 

bidra til økt kompetanse i hjelpeapparatet slik at behandlere kan tilpasse tilbudet til denne 

gruppen på en bedre måte.  

1.2  Hva er ære? 

For å få en forståelse av hva æresrelatert vold er og hva det innebærer, er det nødvendig å 

forklare begrepet ære. Ære kan ha ulike betydninger og implikasjoner i ulike samfunn og til 

ulike tider. Det er gjort feltstudier på hvordan ære fungerer i praksis, men langt fra nok for å 

få en tilstrekkelig god forståelse av det (Wikan, 2003). Det er også stor variasjon i hvordan 

individer innenfor en gitt kultur eller gruppe forholder seg til forventninger og tradisjoner 

knyttet til ære (Bjørlo, 2014; Wikan, 2003). 
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Ære er et begrep som ofte assosieres med noe positivt, samtidig er det et komplisert og 

paradoksalt begrep. Vi forbinder ære med det å ha verdi i egne og andres øyne; det handler 

om selvrespekt og sosial respekt (Brandon & Hafez, 2008; Wikan, 2008). Ære er knyttet til 

både noe personlig og noe kollektivt. Det personlige aspektet ved ære handler om en rett til å 

bli behandlet som et likeverdig individ. Samtidig er ære noe som er felles for slekten, klanen, 

stammen og i noen tilfeller hele nasjonen. Dette innebærer at én persons handlinger eller rykte 

kan føre til vanære for hele kollektivet som tar del i samme ære (Wikan, 2003). 

1.2.1 Namus og shirif 

På mange språk har man forskjellige ord for å beskrive ulike former for ære, i hovedsak to. 

Begge oversettes til ære på norsk (Wikan, 2008). Det er relevant å ha kjennskap til disse 

ærebegrepene for å forstå fenomenet æresrelatert vold. Vi vil ta utgangspunkt i ordene på 

tyrkisk, kurdisk og persisk for å forklare dette. 

Det ene æresbegrepet er namus. Namus er som en slags egenskap og kommer ikke i grader; 

enten så har man den eller så har man den ikke. Namus knyttes til kvinners seksualitet og 

rykte. Mister du namus, mister du alt. Tap av namus kan føre til utfrysning fra familie, 

fellesskap og samfunn. Namus kan imidlertid gjenopprettes ved at noen som har del i samme 

ære (ofte familie) gjør noe drastisk for å ”reparere skaden” (Bjørlo, 2014; Brandon & Hafez, 

2008; Wikan, 2008). Dette kan innebære ulike typer vold og i verste fall drap. Den andre 

formen for ære kalles shirif. Shirif kommer i grader, man kan ha mer eller mindre av den. 

Shirif kan være knyttet til gode idrettprestasjoner, gode forretningsavtaler, høy utdanning eller 

materielle verdier. Dette ligger kanskje nærmere vår umiddelbare forståelse av ære på norsk. 

Innenfor mange æreskulturer hjelper det ikke å ha shirif, om man ikke har namus (Bjørlo, 

2014; Wikan, 2008). Når vi i denne oppgaven omtaler ære, referer vi først og fremst til 

æresbegrepet namus.  

1.2.2 Æreskodeks og samfunnet vurderinger 

Det som karakteriserer ære i mange ikke-vestlige samfunn i dag, er tilstedeværelsen av en 

æreskodeks. Dette er et sett av regler som spesifiserer hva som gir ære og hva som kan føre til 

tap av ære (Wikan, 2003). Det å utfordre foreldres autoritet, ”bli vestlig” (klær, atferd, 

holdninger), at en kvinne har forhold før ekteskap (både seksuelle og ikke-seksuelle), 

kvinnelig utroskap, mistenkt graviditet utenfor ekteskapet, voldtekt, bruk av rusmidler/alkohol 
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og rykter, er eksempler på ting som kan føre til tap av ære (Brandon & Hafez, 2008; Elakkary 

et al., 2014). Ære handler i stor grad om omverdenens vurderinger, mer enn personens egne 

moralske standarder. En umoralsk handling fører ikke med seg vanære før den blir offentlig 

kjent (Brandon & Hafez, 2008). Vanære ligger ikke i handlingen, men i omgivelsenes 

reaksjon (Wikan, 2003).   

1.3 Æresrelatert vold 

Æresrelatert vold er blitt et internasjonalt begrep. Det er imidlertid ikke enighet om hvordan 

begrepet bør defineres og det er blitt møtt med en del kritikk (Elakkary et al., 2014; Wikan, 

2008). Noen argumenterer for at begrepet er utformet på utøvers premisser, fordi ære ofte 

assosieres med noe positivt.  Bl.a. er ”skamvold” blitt foreslått som et mer passende begrep 

(Elakkary et al., 2014; Hossain & Welchman, 2005; Wikan, 2008). Mange organisasjoner, 

menneskerettighetsaktivister, politikere og enkeltpersoner engasjerer seg i å forbygge og 

bekjempe æresrelatert vold (Wikan, 2008). Tvangsekteskap og andre former for æresrelatert 

vold omtales i stadig større grad i media og er blitt gjort til gjenstand for offentlig debatt, 

forskning og politikkutvikling. I 1998 ble den første handlingsplanen mot tvangsekteskap i 

Norge lansert (Bye et al., 2016). Senere har en rekke handlingsplaner og veiledere blitt 

publisert (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011, 2013; Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2007; Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2012; Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2017). Det er også blitt iverksatt tiltak som inkluderer lovendring, 

kunnskapsutvikling, forebygging, kompetanseheving og hjelpetilbud for de som utsettes for 

æresrelatert vold (Bye et al., 2016).  Man har nå økt forståelse for at det er et problem som 

strekker seg på tvers av landegrenser og at det er en del av vår virkelighet også her i Europa 

og Norden (Wikan, 2008).  

1.3.1 Definisjon 

Æresrelatert vold defineres på ulike måter. Definisjonene vektlegger i ulik grad patriarkalske 

verdisystemer og tradisjoner. Det er uenighet knyttet til om det bør forstås som en slags form 

for vold mot kvinner og kvinneundertrykking eller som et eget fenomen (Gill, Begikhani & 

Hague, 2012; Elakkary et al., 2014). Æresrelatert vold rammer imidlertid ikke bare kvinner; 

både kvinner og menn, voksne og barn kan utsettes for dette (Wikan, 2003). Flertallet av dem 

som rammes av denne type vold er likevel kvinner, og volden knyttes i stor grad til kvinners 
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atferd og rykte (Elakkary et al., 2014; Hossain & Welchman, 2005). Kontrollen og volden 

som utøves mot disse kvinnene er kollektiv og ofte transnasjonal. Kvinnenes atferd og 

ærbarhet er ofte av betydning for slekt med tilknytning til flere forskjellige land (Elakkary et 

al., 2014; Jørgensen & Van der Weele, 2009). 

I denne oppgaven har vi valgt å bruke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (2016b) 

beskrivelse av æresrelatert vold. De definerer det som en form for vold i nære relasjoner. 

Volden har som mål å beskytte, forhindre tap av og/eller gjenopprette tapt ære. Volden utøves 

ofte av flere enn én person, dette er som regel personer i nær familie eller i storfamilien. I 

tillegg støttes ofte voldsutøvelsen av andre som mener at denne er nødvendig for å forebygge 

eller redusere ødeleggelsene i forbindelse med et ærestap. Æresrelatert vold er i større grad 

knyttet til kultur enn til religion, og forekommer både i religiøse og ikke-religiøse familier. 

Det finnes flere ulike former for æresrelatert vold. Eksempler på dette er ekstrem sosial 

kontroll, fysisk vold, nedverdigelser og annen psykisk vold, trusler, tvangsekteskap, 

utstøtelse, syrevold og æresdrap. Mange frykter også at de kan bli tatt med til utlandet mot sin 

vilje og etterlatt hos slekt der (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2016b). Denne 

beskrivelsen er utarbeidet av personer med spesifikk kompetanse på området som arbeider 

med denne problematikken i Norge, og vi synes den gjenspeiler de mange dimensjonene som 

ligger i denne type vold.  

1.3.2 Forekomst av æresrelatert vold 

I 2000 ble det anslått at omtrent 5000 kvinner blir utsatt for æresdrap hvert år, hovedsakelig i 

Vest-Asia, Nord-Afrika og deler av Sør-Asia (United Nations Population Fund, 2000). Dette 

er imidlertid tall som er vanskelige å estimere. Det er grunn til å tro at de ikke reflekterer 

virkeligheten og at det er store mørketall (Gill, 2009).  

Det foreligger heller ikke konkrete prevalenstall på forekomsten av æresrelatert vold i Norge. 

Vi har imidlertid tall på antall henvendelser til kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse. Kompetanseteamet er et nasjonalt, tverrfaglig fagteam som støtter 

hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ulike 

former for æresrelatert vold (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2018; Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2017). Kompetanseteamet rapporterer at de veiledet 560 

enkeltsaker i 2017 og 597 i 2016. Dette er en betydelig økning fra 2015, da de veiledet 399 

enkeltsaker. De beskriver ulike årsaker til henvendelsene, og at de fleste gjelder personer som 
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er utsatt for flere former for vold. I de fleste sakene var hovedbekymringen trusler/vold (28 

%), gjennomførte tvangsekteskap (25 %), ufrivillig opphold i utlandet (14 %) og frykt for 

tvangsekteskap (13 %). De fikk også henvendelser der hovedbekymringen var negativ sosial 

kontroll eller forhold relatert til kjønnslemlestelse. 24 % av sakene kompetanseteamet veiledet 

i 2017 var gutter/menn, mens 73,5 % gjaldt jenter/kvinner (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2018). Det er rimelig å anta at det er flere personer som utsettes for 

æresrelatert vold i Norge, som ikke kommer i kontakt med hjelpeapparatet eller der 

kompetanseteamet ikke blir involvert. 

1.4 Æresrelatert vold fra et psykologisk perspektiv 

1.4.1 Reaksjoner på relasjonelle traumer 

Æresrelatert vold kan altså defineres som en form for vold i nære relasjoner, ettersom 

voldsutøver er en person (eller flere) som står den utsatte nær (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, 2016b; Holt, Nilsen, Moen & Askeland, 2016). Langvarige relasjonelle 

påkjenninger og traumatiske hendelser kan gi ulike symptomer på tvers av dagens 

diagnosekategorier, særlig når de inntreffer i barndommen (Courtois, Ford & Cloitre, 2009; 

Modum Bad, 2017; Van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday, & Spinazzola, 2005). Herman 

(1992) foreslo en diagnose for komplekse traumetilstander som hun kalte for kompleks 

posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD). Ved disse tilstandene påvirkes selvbildet, 

stemningsleie, personlighetsorganisering og relasjoner. Kompleks PTSD er ikke en godkjent 

diagnose i dag (Modum Bad, 2017). Betegnelsen brukes imidlertid av mange forskere og 

klinikere for å beskrive alle former for psykiske plager som følge av vold i hjemmet, 

tilknytningstraumer i familien og traumatisering i nære relasjoner (Courtois, 2004). 

Det er en del likheter mellom Herman sin beskrivelse av komplekse traumetilstander og 

psykiske plager kvinner utsatt for æresrelatert vold kan streve med. En viktig grunn til at 

mange har behov for psykologisk behandling er at de ofte har med seg ubearbeidede 

traumatiske erfaringer, som gir plagsomme psykiske symptomer. Dette gjelder både kvinner 

som har levd med vold eller trusler helt fra de var små, og de som har opplevd at konfliktene 

med familien har eskalert i tenåringsalder (Bremer, Brendler-Lindqvist, & Wrangsjö, 2006). 

Traumatiserende påkjenninger fra dem som står en aller nærmest kan føre til sterk smerte og 

ensomhet. I tillegg kan det bidra til å undergrave utviklingen av den mentale og relasjonelle 
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kapasiteten for å regulere stress og emosjoner (Benum, 2012).  Man har i undersøkelser 

funnet at mange unge utsatt for æresrelatert vold strever med angstsymptomer, depresjon, 

traumereaksjoner, selvskading, suicidale tanker og atferd, rusmiddelbruk, lav selvfølelse, 

søvnvansker, intens emosjonell smerte, konsentrasjonsvansker og utfordringer knyttet til 

identitet (Bremer et al., 2006; Nadim & Orupabo, 2014).  

Forskning på behandling med personer utsatt for traumer har økt i omfang de siste årene, og 

det er flere behandlingsmetoder som har vist god effekt i kontrollerte studier. De fleste 

studiene har imidlertid undersøkt PTSD utviklet etter enkelthendelser (Anstorp & Benum, 

2014) Det gjenstår fortsatt mye arbeid når det gjelder forskning på effekten av behandling ved 

mer komplekse traumelidelser (Courtois & Ford, 2009). Generelt anbefales det å arbeide etter 

en trefasemodell i behandling av traumerelaterte lidelser. Disse fasene betegnes som 

stabiliseringsfasen, bearbeidingsfasen og integrerings- eller rehabiliteringsfasen (Anstorp & 

Benum, 2014; Coons & Bowman, 2001).  

I traumebehandling som i terapi generelt handler det om å utvikle et tillitsfullt samarbeid 

mellom klient og terapeut, og at klienten føler seg sett og forstått (Anstorp & Benum, 2014). 

Som konsekvens av erfaringer med vold og krenkelser kan flere unge som er utsatt for 

æresrelatert vold betegnes som ”relasjonsskadde” (Nadim & Orupabo, 2014). Traumer som 

påføres av nære omsorgspersoner utløser ofte en frykt for nærhet og fører til at selve 

tilknytningssystemet blir traumatisert (Allen, 2001). Dette kan bidra til vanskeligheter i 

relasjoner til andre, inkludert terapeuten og andre hjelpere. Det kan være en legende 

opplevelse å være sammen med en voksen som respekterer en, er tilgjengelig og interessert, 

og som også lar en være når man har behov for det (Bremer et al., 2006). 

1.4.2 Familiekonflikter 

Familiekonflikter kan ha stor innvirkning på menneskers psykiske helse, ettersom familien 

utgjør vår eksistensielle base. Slike konflikter, særlig når de er langvarige, kan føre til 

alvorlige stressreaksjoner hos de involverte. Det kan bl.a. bidra til problemer med identitet, 

selvdestruktiv atferd, depressive plager og i noen tilfeller suicidale tanker (Nielsen, 2011). For 

mange unge kvinner som utsettes for æresrelatert vold kan det å bryte med familien være 

eneste mulighet. Noen finner imidlertid etter hvert frem til løsninger der kontakt med familien 

kan gjenopptas. Det kan ha mange personlige omkostninger å forlate familien og nettverket 

sitt. Mange kjenner på en ekstrem ensomhet, lengsel og sorg (Bremer et al., 2006; Bye et al., 
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2016; Nielsen, 2011). Dette gjør at flere av dem som bryter med familien reiser tilbake, til 

tross for at trusselsituasjonen kan være uendret eller forverret (Bye et al., 2016; Hydle & 

Bredal, 2014; Nielsen, 2011). Med dette sender kvinnene signaler om at de ikke klarer å leve 

alene, noe som bidrar til at de blir mer sårbare og familien får enda større makt (Nielsen, 

2011). 

Bremer et al. (2006) argumenterer for at det i en del tilfeller er både uklokt og umulig å 

arbeide med familien. Foreldrene vil kanskje aldri akseptere den terapeutiske kontakten uten å 

betrakte den som et uttrykk for myndighetenes forsøk på å ta barna deres fra dem (Bremer et 

al., 2006). Flere vektlegger imidlertid betydningen av å forsøke å få til et familiesamarbeid og 

ikke bare fokusere på de unge (Hydle & Bredal, 2014; Nielsen, 2011). Nielsen (2011) har 

erfaring med at en del foreldre kan endre sin atferd når de utfordres av de unge og 

myndighetene. Hun mener at tverrkulturell konfliktmekling i noen situasjoner kan føre fram 

til det oppnåelige, men ikke alltid det optimale. 

1.5 Terapeuter i møte med alvorlig traumatiserte 
klienter 

En god terapeut vil aldri slutte å bli berørt av klientenes lidelse og store ensomhet.  Det kan 

sies å være en forutsetning for et godt terapeutisk arbeid å la seg berøre. Samtidig kan dette 

innebære en risiko for terapeuten (Lund, 2012). Som Figley (1995, s.1) skrev: ”Det har sin 

pris å bry seg”(vår oversettelse). Undersøkelser har vist at det å være en hjelper for personer 

som har vært utsatt for alvorlige traumer også har konsekvenser for hjelperen (Collins & 

Long, 2003; Lund, 2012). I dette arbeidet kan hjelpere, deriblant terapeuter, få reaksjoner som 

kan minne om posttraumatiske stressymptomer. Dette er blitt kalt sekundær traumatisk stress 

(Figley, 1995). Dette kan, i tillegg til å være belastende for terapeuten, ha negativ påvirkning 

på selve terapien (Collins & Long, 2003; Lund, 2012). Begrepene sekundær traumatisk stress, 

vikarierende traumatisering og omsorgstretthet (compassion fatigue) brukes ofte om 

hverandre i litteraturen (Berge, 2005). Grunnet oppgavens begrensninger vil vi ikke gå 

nærmere inn på likheter og ulikheter ved disse begrepene. 

Undersøkelser har vist at terapiarbeid med traumatiserte klienter kan føre til emosjonelle 

reaksjoner som tristhet, sinne og skyldfølelse, endringer i kognitive skjemaer, fysiske 

reaksjoner og problemer i relasjon til andre (Collins & Long, 2003; Lund, 2012; Pearlman & 



8 
 

Saakvitne, 1995). I traumelitteraturen problematiseres motoverføringsreaksjoner hos 

terapeuten. Det har vært mye uenigheter rundt hvordan motoverføring best kan 

defineres(Collins & Long, 2003; Sexton, 1999). I Gullestad og Killingmo (2013) defineres det 

som terapeutens affektive reaksjoner på ubevisst kommunikasjon fra pasienten. Tidligere ble 

motoverføringer betraktet som en hindring i det terapeutiske arbeidet. I dag anses det som et 

mulig hjelpemiddel for å forstå klienten. Ved å kjenne etter egne reaksjoner, kan terapeuten få 

informasjon om hva klienten ubevisst kommuniserer. Man kan argumentere for at for å forstå 

en annen, må man lytte til den andre, men også til seg selv (Gullestad & Killingmo, 2013; 

Sexton, 1999).  

Traumatiske opplevelser vil kunne prege menneskers evne og mulighet til å skape relasjoner 

og tillit til andre (Herman, 1992; Sveaass, 2002). Etablering av en terapeutisk allianse i 

arbeidet med traumatiserte klienter kan derfor være en utfordrende oppgave. Likevel kan det 

kanskje sies å være desto viktigere. Dersom klienten står i en pågående og stressbelastende 

livssituasjon kan dette bidra til ytterligere vanskeligheter med relasjonsbygging (Sveaass, 

2002). 

Selv om det kan være utfordrende og belastende å jobbe med traumatiserte klienter, finnes det 

gode måter å beskytte seg selv på. Blant annet er det viktig å gjenkjenne og akseptere egne 

reaksjoner, få faglig veiledning og ha samtaler med kolleger (Lund, 2012). Kunnskap om 

dette er viktig både for å sikre at det gis best mulig behandling og for ivaretakelse av 

terapeutens egen psykiske helse. 

1.6 Dagens tilbud 

Kvinner utsatt for æresrelatert vold har et bredt og sammensatt behov for hjelp. De trenger 

støtte for å ivareta egen sikkerhet og håndtere praktiske utfordringer. Samtidig strever flere 

med psykiske plager i så stor grad at de har vanskeligheter med å nyttiggjøre seg andre 

hjelpetiltak (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2016a; Nadim & Orupabo, 2014). 

Kvinnene står ofte uten støtte fra familie og slekt, noe som innebærer at et nettverk av 

profesjonelle kan være deres viktigste støtte. Et tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser 

blir derfor svært viktig (Bremer et al., 2006). 

En rekke undersøkelser viser at det overordnede hjelpetilbudet som eksisterer i dag ikke 

oppfyller det brede hjelpebehovet som disse kvinnene har (Nadim & Orupabo, 2014). I 
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regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

understrekes behovet for mer kunnskap og kompetanse når det gjelder æresrelatert vold hos 

en rekke tjenester, deriblant helsetjenester og familievern (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2017). Et av innsatsområdene er styrking av hjelpen til personer 

som har brutt med familie og nettverk. Her nevnes mange viktige tiltak som innføring av 

mentorordninger, etablering av et godt botilbud og samarbeid mellom politi og familievern 

for å sikre et godt sikkerhetsarbeid. Tiltak rettet mot psykisk helsehjelp nevnes imidlertid ikke 

eksplisitt (Justis- og beredskapsdepartementet, 2017).  

En undersøkelse utført av Bredal og Orupabo (2008) konkluderer med at det 

samtaleterapeutiske tilbudet til kvinner utsatt for æresrelatert vold bør styrkes. Dette er viktig 

for kvinnene i en krisefase, men særlig understrekes viktigheten av et slikt tilbud når den 

akutte fasen er over (Bredal & Orupabo, 2008). I en kartlegging av behandlingstilbudet til 

barn som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep, undersøkte de også 

behandlingstilbudet for barn og unge som har vært utsatt for æresrelatert vold. Her oppga de 

fleste behandlingsenhetene at de hadde få saker og liten kompetanse når det gjaldt denne 

problematikken. Kartleggingen viste også at mange av klinikkene generelt ikke synliggjorde 

tilbudet sitt godt nok (Holt et al., 2016). 

Det at hjelpetilbudet for kvinner utsatt for æresrelatert vold er begrenset og mindre 

tilgjengelig enn ønskelig, kan antakelig ha sammenheng med usikkerhet knyttet til behandling 

av mennesker med fremmedkulturell bakgrunn. Man ser tendenser til at behandlere vegrer seg 

for å ta inn innvandrerpasienter til behandling. Tilbudet som gis er ofte av dårligere kvalitet, 

og ofte benyttes medisinering fremfor samtaleterapi (Ahlberg & Duckert, 2006). En 

kartlegging fra 2015 viser at få familievernkontor på landsbasis tilpasser tilbudet til familier 

med innvandrerbakgrunn, og at de fortsatt er underrepresenterte som brukere av tjenesten 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2017). Kvinner med minoritetsbakgrunn som søker 

bistand på krisesentre henvises i følge sentrenes statistikk sjeldnere til psykolog enn etnisk 

norske kvinner (Skogøy, 2008). Erfaringer fra et prosjekt ved Oslo Krisesenter tyder 

imidlertid på at kvinnene som fikk et slikt tilbud, både ønsket og hadde nytte av behandlingen 

(Skogøy, 2008). Behandling av mennesker med minoritetsbakgrunn er noe hjelpeapparatet i 

økende grad må og bør forholde seg til. Økt krysskulturell kunnskap og kompetanse kan 

redusere usikkerhet og bidra til at det gis et bedre helsetilbud (Ahlberg & Duckert, 2006; 

Knappskog & Helgesen, 2008). 
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Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud med familierelaterte problemer som fagfelt (Bye et 

al., 2016). Dette kan således være en god arena for terapeutiske samtaler med unge utsatt for 

æresrelatert vold. Familievernet står i en unik posisjon til å kunne arbeide med de unges 

familie. I tråd med dette er det blitt gjennomført en kompetanseheving innenfor familievernet 

på arbeid med æresrelatert vold. Flere av de nasjonale bo- og støttetilbudene for unge utsatt 

for denne type vold har inngått samarbeidsavtaler med familievernkontor i sin kommune, slik 

at beboere skal få tilbud om terapeutiske samtaler der. Undersøkelser viser at beboere i 

varierende grad benytter seg av dette tilbudet. Det ser imidlertid ut til at mange av de som 

benytter seg av det, opplever å ha god nytte av samtalene (Bye et al., 2016).  

1.7 Forskningsspørsmål og oppgavens videre 
oppbygging 

En gjennomgang av litteratur om æresrelatert vold og forsøk på å sette oss inn i hva som 

finnes av hjelpetilbud i Norge i dag, gav inntykk av at det eksisterende tilbudet generelt ikke 

er godt nok for denne gruppen. Da familievernet er en av de instansene som har et 

behandlingstilbud til denne gruppen og har hatt fokus på kompetanseøkning innenfor feltet, 

ønsket vi å snakke med erfarne terapeuter derfra. Vi ville også snakke med kvinner som går i 

behandling i familievernet for å få et innblikk i deres opplevelse av samtaleterapi. Vi 

formulerte to forskningsspørsmål som vi ønsket å belyse gjennom undersøkelsen: 

- Hvilke erfaringer og refleksjoner har terapeuter knyttet til samtaleterapi med kvinner 

utsatt for æresrelatert vold? 

- Hvilke tanker og opplevelser har kvinner utsatt for æresrelatert vold knyttet til det å gå 

i samtaleterapi? 

Vi vil i det følgende beskrive hvordan vi har gått frem for å besvare forskningsspørsmålene 

våre og konkret hvordan vi har gjennomført undersøkelsen og den kvalitative analysen. 

Deretter vil vi presentere det vi anser som de viktigste funnene fra undersøkelsen. Til slutt vil 

vi diskutere resultatene i lys av eksisterende litteratur og formulere en konklusjon basert på 

dette. 
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2 Metode 
Med denne undersøkelsen ønsket vi å få innblikk i deltakernes opplevelser og refleksjoner 

knyttet til samtaleterapi i forbindelse med æresrelatert vold. Det har hittil vært begrenset 

forskning på dette temaet. En kvalitativ fenomenologisk tilnærming, som er utforskende og 

fokuserer på å se og forstå virkeligheten fra informantenes side, fremstod som det naturlige 

valget. Ifølge en kvalitativ orientering bør prosesser og fenomener beskrives før det kan 

utvikles teorier om dem, forstås før de kan forklares og ses som konkrete kvaliteter før de 

betraktes som abstrakte kvantiteter (Kvale & Brinkmann, 2017). 

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK). I forbindelse med gjennomføring av undersøkelsen har vi mottatt et 

stipend fra Norges forskningsråd. 

2.1 Deltakere og rekruttering 

For å gjennomføre undersøkelsen inngikk vi et samarbeid med terapeuter i familievernet som 

arbeider med kvinner utsatt for æresrelatert vold. Gjennom dem fikk vi kontaktinformasjon til 

flere aktuelle terapeuter, og vi sendte dem en e-post med informasjon om undersøkelsen og 

forespørsel om deltakelse. Vi spurte også om de eventuelt kjente til flere terapeuter som vi 

kunne kontakte. I alt var det fem terapeuter som ønsket å delta. Dette var også målet vårt for 

antall terapeutdeltakere. Disse var psykologer eller hadde master/høyskoleutdanning med 

videreutdanning i familieterapi. Alle var kvinner.   

For å rekruttere klienter spurte vi terapeutene vi var i kontakt med om de hadde klienter som 

kunne være aktuelle deltakere, eller om de kjente til andre terapeuter som kunne ha det. Vi 

sendte informasjon om undersøkelsen til terapeuter som kunne ha aktuelle klientdeltakere, og 

de videreformidlet denne informasjonen til sine klienter. All kontakt med klientdeltakerne, 

med unntak av intervjuene, gikk gjennom deres terapeuter. Dette for å unngå å innhente 

kontaktinformasjon og i størst mulig grad ivareta klientenes anonymitet. Av samme grunn 

mottok vi ikke informasjon om dem utover det som fremkom i intervjusituasjonen, og vi stilte 

dem ikke spørsmål om demografisk informasjon. For å sikre at kvinnene skulle få oppfølging 

etter intervjuene satte vi som inklusjonskriterium at de skulle være i pågående, og ikke 

avsluttet, behandling. Vi satte også som kriterium at deltakelse skulle vurderes som forsvarlig 
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av den enkeltes terapeut. Videre var vi opptatt av at deltakelse i prosjektet skulle være trygt 

for klientene, og satte som inklusjonskriterum at de ikke skulle bo i samme husholdning som 

personen(e) som var kilde til vold eller trusler. 

Vi hadde som mål å rekruttere fem klientdeltakere. Rekrutteringen viste seg å bli mer 

utfordrende enn vi hadde forestilt oss ved oppstart av prosjektet. En av grunnene var at vi som 

nevnt var avhengige av terapeuter for å rekruttere deltakere. En annen grunn var at flere av 

klientene som terapeutene mente kunne være aktuelle deltakere, hadde avsluttet sine 

terapiforløp.  Noen av vanskelighetene i forbindelse med rekrutteringen kan også tenkes å 

henge sammen med noe av det denne gruppen kan streve med. Mange av kvinnene opplever 

raske og betydelige endringer i sin livssituasjon. Dette kan ha hatt innvirkning på deres 

kapasitet til og ønske om å delta i prosjektet. Vi var også svært opptatt av at informasjonen 

om deltakerne skulle oppbevares trygt, og forsinkelser med tilgang til sikker lagring gjorde at 

vi måtte vente lenger enn planlagt med å avtale intervjuer. Etter å ha gitt prosessen litt tid, 

nådde vi imidlertid målet vårt om å rekruttere fem klientdeltakere. Alle hadde tilstrekkelige 

norskkunnskaper til at det ikke var nødvendig å benytte tolk i intervjuene. 

2.2 Prosedyre 

2.2.1 Utarbeidelse av intervjumaler 

For å utforske klientenes og terapeutenes refleksjoner og subjektive opplevelse av terapi, 

bestemte vi oss for å gjøre semistrukturerte intervjuer. Semistrukturerte intervjuer gir større 

mulighet for å sammenligne svar fra informantene enn mer åpne intervjuer. Samtidig har man 

muligheten til å gjøre tilpasninger underveis i selve intervjusituasjonen (Thagaard, 2013). 

Denne fleksibiliteten gjør at man kan avdekke og utforske nye forhold som kan fremkomme 

underveis i intervjuet, noe som var viktig for oss på grunn av begrenset forskning på terapi i 

forbindelse med æresrelatert vold (Berg, 2009). Samtidig ønsket vi å utforske visse temaer, 

men ikke ha for mange tydelige hypoteser. Med semistrukturerte intervjuer har man også 

muligheten til å fange opp mer av konteksten rundt det som blir fortalt og få en bedre 

forståelse av meningen informanten tillegger ulike fenomener (Berg, 2009). 

Da vi skrev søknad til REK for å få godkjennelse til å gjennomføre prosjektet, utarbeidet vi 

malene for intervjuene. Vi lagde våre egne intervjuguider, da vi ikke fant tidligere utviklede 
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intervjuguider som passet til vår undersøkelse. I dette arbeidet brukte vi kunnskap som vi har 

tilegnet oss gjennom profesjonsstudiet i psykologi, i tillegg til at vi satte oss inn i æresrelatert 

vold som fenomen. Vi diskuterte også spørsmålene og fikk flere innspill fra vår veileder og en 

samarbeidspartner med mye erfaring fra samtaleterapi med kvinner utsatt for æresrelatert 

vold. 

Resultatet ble to ulike intervjuguider; én for klientdeltakerne og én for terapeutdeltakerne (se 

vedlegg). Hovedtemaene for klientintervjuene ble 1) årsaker til, samt refleksjoner og 

erfaringer rundt det å be om hjelp; 2) den subjektive opplevelsen av å gå i samtaleterapi; og 3) 

relasjon og tillit til terapeuten. Vi var opptatt av å ivareta kvinnene slik at de ikke måtte 

snakke om temaer de var ukomfortable med, og stilte derfor ikke direkte spørsmål om hva de 

hadde vært utsatt for eller hva de hadde av plager. Vi formulerte spørsmålene slik at de som 

ønsket å fortelle om dette hadde muligheten til det, og de som ikke ønsket det kunne la være. 

Vi brukte tydelige og enkle formuleringer i intervjuene med klientene, ettersom språklige 

utfordringer kunne forekomme. Hovedtemaer for terapeutintervjuene ble 1) terapeutenes 

bakgrunn og erfaring; 2) refleksjoner rundt og erfaringer med samtaleterapi med denne 

gruppen; og 3) egne følelsesmessige reaksjoner, samt hvordan de eventuelt håndterer disse. 

2.2.2 Gjennomføring av intervjuene 

Vi fordelte gjennomføringen av intervjuene mellom oss, slik at vi gjorde fem intervjuer hver. 

Før intervjuene fikk deltakerne informasjon om prosjektet både skriftlig og muntlig, og skrev 

under på informert samtykke. Vi ga dem mulighet til å stille oss spørsmål før vi begynte, og 

formidlet at de kunne stille spørsmål underveis dersom de ønsket det. Samtlige intervjuer ble 

utført ved terapeutenes arbeidssteder i én til én interaksjon mellom intervjuer og deltaker. Vi 

tok opp alle intervjuene med diktafon. De hadde en varighet på mellom 45 og 60 minutter. Vi 

tok utgangspunkt i intervjumalene og stilte oppfølgingsspørsmål når vi ønsket mer 

informasjon.  

Man kan tenke seg at den type intervju vi har gjennomført med klientdeltakerne kan virke 

angstprovoserende og utløse forsvarsmekanismer hos den som blir intervjuet (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Vi har forsøkt å være oppmerksomme på ikke å krenke intervjupersonenes 

personlige grenser, samtidig som vi har ønsket å få kunnskap om deres faktiske opplevelser. 

Et velfungerende forskningsintervju kan i mange tilfeller oppleves som en berikende og 

positiv opplevelse for intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2017). Vi opplevde både 
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terapeutdeltakerne og klientdeltakerne som åpne i møte med oss og med et ønske om å dele 

sine opplevelser og refleksjoner. 

Forskjellige kulturer kan innebære ulike former for samspill med ukjente mennesker, både 

med hensyn til initiativ, direktehet, spørreformer og hvordan man snakker om tabubelagte 

temaer. Når man utfører intervjuer i en interkulturell sammenheng kan det være vanskelig å få 

en fornemmelse av de mange kulturelle faktorene som påvirker relasjonen mellom intervjuer 

og intervjupersoner. Både verbale og nonverbale sider av kommunikasjonen kan gi grunnlag 

for misforståelser (Keats, 2000; Kvale & Brinkmann, 2017). I noen av intervjuene forekom 

iblant språklige utfordringer. I disse tilfellene tilpasset vi språket og forklarte spørsmålene på 

alternative måter. Vi stilte også oppfølgingsspørsmål hvis vi ikke forstod hva kvinnene ønsket 

å formidle. Det meste av tiden opplevde vi imidlertid at kommunikasjonen var lite preget av 

språklige utfordringer og misforståelser.   

2.2.3 Transkribering og lagring 

Vi transkriberte intervjuene selv umiddelbart etter at disse var gjennomført. Det at vi har gjort 

transkriberingen selv har medført at færrest mulig har fått innblikk i sensitiv informasjon fra 

intervjuene og bidratt til at vi har blitt godt kjent med materialet. Ifølge Kvale og Brinkmann 

(2017) kan dette også lette analysearbeidet, fordi man allerede vil ha gjort seg tanker rundt det 

som er blitt sagt. En annen fordel med å transkribere egne intervjuer, er at man vil huske eller 

ha gjort seg tanker om de sosiale og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen (Kvale & 

Brinkmann, 2017). 

Vi har hovedsakelig hatt fokus på innholdet i informantenes svar. I noen tilfeller har 

imidlertid det nonverbale uttrykket skilt seg ut, for eksempel ved endring i stemmeleiet, 

pauser eller intonasjonsmessige understrekinger. Dette har vi markert i transkripsjonene. Det 

at vi har gjennomført intervjuene og transkriberingene selv, har gjort det mulig å ta slike 

nonverbale uttrykk med oss i det videre arbeidet. Under transkriberingen ble deltakerne og 

eventuelt andre personer eller steder som ble nevnt anonymisert. Deltakerne ble tildelt et tall, 

mens vi med andre personer eller stedsnavn benyttet bokstaven X. Etter at transkripsjonene 

var utført ble opptakene slettet. Transkripsjonene ble lagret i Tjenester for Sensitive Data 

(TSD), som er Universitetet i Oslo sitt system for trygg lagring. 
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2.3 Analyseprosessen  

Vi har aktivt tilstrebet å ha en åpen holdning til datamaterialet og forsøkt å være tro mot 

informantenes beskrivelser gjennom analyseprosessen. Innen kvalitativ metode er imidlertid 

forskeren selve instrumentet, og det er derfor vanskelig å eliminere forskerens påvirkning på 

kunnskapen som kommer frem (Hill, Thompson, & Williams, 1997). Gjennom hele 

analyseprosessen har vi notert oss egne tanker, refleksjoner og tolkninger i et eget dokument 

som vi har brukt senere i prosessen, spesielt i fremstillingen av resultater og i diskusjonen.  

For å finne en passende fremgangsmåte for å analysere dataene våre, satte vi oss inn i 

litteratur om forskningsmetoder. I følge Kvale and Brinkmann (2017) er det få standardregler 

eller prosedyrer som er allment godkjent når det gjelder kvalitativ intervjuforskning, og det er 

stor variasjon i hvordan forskere velger å analysere dataene sine. Vi syntes det var utfordrende 

å finne en metode som passet vårt materiale, og drøftet dette med flere med erfaring innen 

kvalitativ forskning.  Vi besluttet at vi ikke skulle følge en spesifikk analysemodell, men 

heller bruke elementer fra tematisk analyse og ”Consensual Qualitative Research” (CQR), og 

tilpasse det til vårt datamateriale. I følge Denzin and Lincoln (1994) må man ikke 

nødvendigvis bruke eksisterende analysestrategier, men man kan kombinere ulike strategier.  

Vi har gjennom analyseprosessen identifisert ulike temaer og mønstre for å få oversikt over 

intervjumaterialet og for å sammenlikne intervjuene med hverandre. Dette bygger på en 

tematisk tilnærming til materialet (Braun & Clarke, 2006). Vi har også benyttet oss av at vi er 

to som skriver oppgaven sammen. Vi har vekslet mellom å sitte hver for oss og sammen i 

analysearbeidet. Vi har sammenliknet tanker og refleksjoner underveis, og diskutert oss fram 

til enighet hvis vi har vært uenige eller usikre. Dette er i overensstemmelse med CQR som 

vektlegger betydningen av konsensus gjennom åpen dialog som en måte å skape delt 

forståelse av dataene. I CQR arbeider man imidlertid gjerne i team som består av 3-5 

deltakere og med en kontrollør, dette har av praktiske grunner ikke latt seg gjøre i arbeidet 

med vår undersøkelse (Hill, Thompson & Williams, 1997). Vi opplever likevel at det har vært 

nyttig å arbeide ut fra en tankegang om konsensus gjennom dialog og mener dette har bidratt 

til økt refleksjon gjennom analyseprosessen.  

Vi analyserte terapeut- og klientintervjuene hver for seg, men brukte samme fremgangsmåte. 

Vi analyserte terapeutintervjuene først. Dette kan selvsagt ha påvirket analysen og vår 

tolkning av klientintervjuene. Det kan imidlertid også ha bidratt til at vi har hatt et bedre 
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grunnlag for å sette informasjonen som fremkom inn i en større sammenheng. I det følgende 

vil vi beskrive hvordan vi har arbeidet med analysen.  

2.3.1 Første del av analyseprosessen: Bli kjent med materialet og 
utarbeide analysespørsmål 

I følge Brinkmann og Tanggaard (2010) begynner analysen allerede under intervjuet, ved at 

man blir oppmerksom på gjentakelser og motsigelser. Vi la også merke til at informantenes 

toneleie og nonverbale uttrykk kunne gi informasjon om hvordan informanten vektla ulike 

temaer. Vi noterte tanker og refleksjoner vi gjorde oss både umiddelbart etter endt intervju og 

underveis i transkriberingen. For å gjøre oss kjent med intervjuene som den andre hadde 

utført, hørte vi gjennom hverandres lydopptak. Vi leste også transkripsjonene flere ganger. Vi 

brukte god tid på å gjøre oss kjent med materialet i sin helhet.  

I begynnelsen av analyseprosessen tok vi, i samsvar med CQR, først utgangspunkt i 

intervjuguiden for å danne oss hypoteser om mulige temaområder (Hill et al., 1997). Etter å 

ha diskutert dette med hverandre og med veileder kom vi imidlertid frem til at vi skulle 

løsrive oss fra denne, for heller å fokusere på hva som var fremtredende i intervjuene og hva 

som ble viktig å formidle til leseren. Med dette og forskningsspørsmålene våre som 

utgangspunkt, utarbeidet vi syv analysespørsmål til terapeutintervjuene og fem 

analysespørsmål til klientintervjuene. Analysespørsmålene til terapeutintervjuene omhandlet 

1) ulike terapeutiske tilnærminger, 2) den terapeutiske relasjonen, 3) kvinnenes strev og 

psykiske plager, 4) likheter og forskjeller i arbeidet med denne gruppen og andre utsatt for 

vold i nære relasjoner, 5) hva som er viktig i terapi med denne gruppen, 6) dilemmaer i 

arbeidet og 7) terapeutenes egne følelsesmessige reaksjoner. Analysespørsmålene til 

klientintervjuene omhandlet 1) tanker om å oppsøke hjelp og hjelpebehov, 2) relasjon og tillit 

til terapeuten, 4) opplevelse av hva som har vært viktig i terapien og 5) opplevelsen av møtet 

med ulike instanser i hjelpesystemet. 

2.3.2 Andre del av analyseprosessen: Sortering og utarbeiding av 
analysenotater 

I denne delen av analyseprosessen tok vi for oss ett analysespørsmål av gangen, og 

gjennomgikk hvert enkelt intervju. Vi laget et eget analysenotat til hvert spørsmål, der vi 

samlet alle utsagn som kunne bidra til å belyse det aktuelle analysespørsmålet. Slik fortsatte 
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vi til vi hadde arbeidet oss gjennom alle spørsmålene og intervjuene. Denne prosessen gjorde 

vi hver for oss, for så å sammenligne analysenotatene våre og utarbeide et felles analysenotat. 

Hvis vi var uenige om plasseringen av et utsagn, diskuterte vi dette til vi nådde frem til en 

enighet.  

Der vi var uenige var dette særlig i forbindelse med utsagn vi mente kunne belyse flere av 

analysespørsmålene våre. Dette kan være et tegn på at domener ikke er definert godt nok eller 

er overlappende (Hill et al., 1997). Vi gjorde oss refleksjoner rundt mulige redefineringer av 

temaområder, og diskuterte oss frem til tydeligere definisjoner av hva hvert tema skulle 

inkludere. I noen tilfeller bestemte vi oss imidlertid for å dobbeltkode, fordi ulike deler av 

utsagnene kunne belyse forskjellige analysespørsmål. Vi vurderte å dele opp utsagnene 

ytterligere, men dette gjorde at sammenhengen ofte forsvant og betydningsfull informasjon 

ville gått tapt. Vi valgte å dobbelkode flere utsagn i terapeutintervjuene enn i 

klientintervjuene. Dette fordi terapeutene ofte satte flere temaer i sammenheng med hverandre 

og at et tema gjerne ledet til tanker om et annet. Utfordringene med dobbeltkoding kan 

kanskje sees i sammenheng med at det vi ønsket å undersøke var komplekst og sammensatt. 

De skillene vi forsøkte å lage mellom ulike temaer ble kunstige. Likevel vurderte vi det som 

nødvendig å dele opp og sortere materialet på denne måten, for å få oversikt og presentere det 

på en meningsfull måte for leseren. 

2.3.3 Tredje del av analyseprosessen: Kjerneideer 

I denne delen av analyseprosessen gikk vi gjennom ett og ett analysenotat, hver for oss. Her 

forsøkte vi å trekke ut essensen av hva informantene fortalte og gjorde oss tanker om hva som 

var gjentakende temaer. Vi sammenliknet altså informasjonen fra de ulike informantene og 

lagde en form for oppsummering til hvert analysespørsmål, som vi samlet i et nytt dokument. 

Etter å ha gjort dette hver for oss, sammenlignet vi det vi hadde kommet frem til. Det var stort 

samsvar i hva vi hadde trukket frem som sentralt i det informantene fortalte. Etter å ha 

arbeidet sammen over tid er det rimelig å anta at vi kan ha påvirket hverandre i vår forståelse 

og våre tolkninger. Vi har imidlertid forsøkt å motvirke dette ved å sitte hver for oss først i de 

ulike delene av analyseprosessen, og diskutere uenigheter, usikkerheter og ulike tolkninger.  
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2.4 Fremstilling av resultatene 

Da vi gikk gjennom intervjuene la vi merke til at terapeutene og klientene vektla mye av det 

samme som viktig i terapien, men fra ulike perspektiver. Dette gjorde at vi vurderte å 

fremstille resultatene fra begge informantgruppene samlet. Vi endte imidlertid med å 

presentere disse hver for seg, da vi anså dette som mest oversiktlig. Videre så vi dette som en 

fordel da terapeutene snakker om terapi med denne gruppen generelt og ikke om spesifikke 

terapiforløp. Fenomenet og prosessene vi ønsker å beskrive er komplekse og sammensatte. Vi 

har derfor valgt å presentere resultatene løsrevet fra temaområdene vi brukte i 

analyseprosessen, da vi mener dette vil gjenspeile kompleksiteten på bedre måte. Grunnet 

oppgavens rammer og begrensninger har vi utelatt materiale som ikke var relevant for å 

belyse forskningsspørsmålene.  

Vi har valgt ikke å nummerere eller gi deltakerne fiktive navn i fremstillingen. Dette er for å 

forhindre at leseren skal kunne sette sammen informasjon og eventuelt gjenkjenne deltakere. 

Av samme grunn har vi valgt ikke å rapportere hvor mange av deltakerne som omtaler ulike 

temaer. I tillegg har vi gjort noen små endringer i sitatene som presenteres, ved å kutte ord 

som ”liksom”, ”da”, ”sånn” og påbegynte, ufullstendige setninger. Vi har også gjort noen 

endringer i setningsoppbygning og gitt formuleringer en mer skriftlig form. Dette har vi gjort 

både for å gjøre oppgaven mer leservennlig og for å ivareta informantene (Kvale & 

Brinkmann, 2017).  Der vi har kuttet hele setninger, enten fordi informanten omtaler et annet 

tema eller p.g.a. informasjon som kan hindre ivaretakelse av anonymitet, har vi markert dette 

slik: (…).  

3 Resultater  
Erfaringene og refleksjonene som fremkommer i intervjuene viser at samtaleterapi med 

kvinner utsatt for æresrelatert vold er sammensatt. Det har vært utfordrende å finne en god 

måte å fremstille resultatene, slik at det blir oversiktlig og at kompleksiteten ivaretas og 

synliggjøres. Vi besluttet å presentere funnene basert på terapeut- og klientintervjuene hver 

for seg, og vil begynne med å presentere resultater fra klientintervjuene. 
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3.1 Klientene 

3.1.1 Tanker om å oppsøke hjelp 

Før kvinnene kontaktet hjelpeapparatet hadde de i ulik grad gjort seg tanker om det å oppsøke 

hjelp, hva det ville innebære og hva slags hjelp det var mulig å få. De fleste beskriver det å 

oppsøke hjelp som et stort og vanskelig steg å ta. I det følgende vil vi presentere utsagn fra 

kvinnene som illustrerer noe av det som bidro til at terskelen for å oppsøke hjelp var høy.  

Noen var usikre på om de kunne stole på personene i hjelpeapparatet:  

”For jeg var veldig redd for sånn… Hvor mye skal jeg si, hvor mye skal jeg ikke si? 
Kommer det til å gå videre? Vil foreldrene mine finne ut av det?” 

Noen hadde tidligere gått i terapi enten ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), 

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller gruppetilbud for voldsutsatte, og var ikke helt fornøyde 

med hjelpen de hadde fått der. Andre hadde ingen erfaring med terapi. En forteller at hun var 

usikker på om det å snakke om det som var vondt ville hjelpe henne til å få det bedre: 

”Jeg ville ikke prate om de vonde tingene, jeg ville glemme de. Jeg vil glemme de, jeg vil 
ikke fortelle noe. Noen ganger er det veldig vanskelig å sette ord på de tingene du 
opplever.” 

En annen forteller at hun var svært ung da hun begynte i terapi, og at hun derfor visste lite om 

hva en terapeut kunne bidra med. Hun hadde likevel et ønske om å ha noen å snakke med: 

”På den alderen så forstår man ikke særlig mye av det. Jeg visste ikke hva en psykolog 
kan gjøre. Hvorfor går man egentlig dit og sånn? Hver gang jeg kom hit så var det var det 
godt å prate. Og så gledet jeg meg til neste gang jeg skulle prate med henne. Siden jeg 
ikke hadde noen andre å fortelle ting til.” 

Noen kjente at de trengte å gå i terapi, men prosessen med å gå til fastlegen for å få 

henvisning og deretter vente på time ved DPS virket overveldende. Noen var også skeptiske 

til å gå i samtaleterapi og hadde tanker om at det å gå i terapi ikke ville bli akseptert av andre. 

En forteller: 

”Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, fordi spesielt i minoritetsfamilier, så er psykolog 
forbundet med at du har problemer, og da er du ikke frisk liksom, da er du gal i hodet. Det 
er det vi forbinder med psykolog.” 

Samtidig beskriver flere et behov for å kunne snakke med og reflektere sammen med en 

person som har kunnskap om æresrelatert vold og psykisk helse. En forteller: 
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”De jeg snakket med(venner og kjæreste) hadde jo aldri vært borti noe sånt selv. De 
hadde ikke peiling. Og da ble jeg litt sånn, kanskje jeg skal snakke med noen som faktisk 
vet hvordan eller har hatt samtaler med jenter som har vært utsatt for det samme? Så jeg 
trengte å få kontakt med noen som visste litt mer om min situasjon og kanskje forstod litt 
mer av hvordan jeg hadde det.” 

De fleste forteller at de i liten grad hadde snakket med personer i sitt private nettverk om at de 

ville oppsøke hjelp. For noen var dette noe de valgte selv, mens andre ble overvåket i så stor 

grad at det var umulig. Flere beskriver vansker med å be om og ta imot hjelp. Basert på 

intervjuene i sin helhet får vi et inntrykk av at dette kan være knyttet til et ønske om å være 

sterk og ikke fremstå eller føle seg som et offer. En forteller: 

”Jeg har veldig vanskeligheter med å ta imot hjelp eller spørre om hjelp. Hele livet så har 
jeg vært veldig sånn: Jeg skal takle det her alene.” 

Det var altså flere forhold som gjorde det vanskelig for kvinnene å oppsøke hjelp. Flere 

forteller at de nådde et punkt der situasjonen ble uutholdelig eller kritisk, før de tok dette 

steget. Mange hadde vært i kontakt med politiet, Røde Kors og/eller krisesenteret før de kom i 

kontakt med familievernet. For mange var det en representant fra en av disse instansene som 

anbefalte dem å henvende seg til familievernet. Noen forteller at de trengte en del 

betenkningstid før de fant ut at de ønsket eller trengte dette tilbudet. Felles for alle er 

imidlertid at de etter hvert endret sine tanker om terapi. Det ble lettere å åpne seg, og de 

oppdaget at dette var noe de hadde et stort behov for.     

3.1.2 Strev og behov for hjelp 

Det er stor variasjon i måten kvinnene svarer på spørsmålet om hva som gjorde at de oppsøkte 

hjelp. De fleste forteller hva de har fått hjelp med i terapien, heller enn hva som gjorde at de 

oppsøkte hjelp. Noen forteller en del om hva de strevde med, andre forteller mindre. Den 

utløsende faktoren for at de oppsøkte hjelp var i de fleste tilfellene forholdet til familien og at 

de ikke lenger ville eller kunne fortsette å leve under de betingelsene de gjorde. En forteller: 

”Det var jo en veldig vanskelig situasjon jeg var i. Jeg gikk veldig lenge og grublet over 
det selv. Og etter hvert ble det konstant i hodet. Skal jeg bryte ut, skal jeg ikke? Hvordan 
vil livet mitt være hvis jeg bryter ut? Hvordan vil det være hvis jeg ikke gjør det? Og det 
var så utrolig slitsomt. Etter hvert merket jeg at det begynte å gå utover min evne til å 
studere, hele hverdagen. Det ble bare helt forferdelig. Og da innså jeg at jeg trenger 
hjelp.” 

Kvinnene forteller om ulike grader av kontroll og overvåkning, fysisk og psykisk vold. 

Eksempler som beskrives er bl.a. å bli nektet å gå ut av huset alene, bli utsatt for trusler, få 
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kjeft for å stå og se ut av vinduet, overvåkning av telefonsamtaler, bli nektet mat, hyppig 

krangling og bli utsatt for og/eller være vitne til fysisk vold. Noen ble tatt med til 

opprinnelseslandet, utsatt for trusler om tvangsekteskap eller drapstruet. En forteller at hun 

overhørte medlemmer i sin svigerfamilie si: 

”Vi skal reise til X (opprinnelseslandet), vi skal drepe henne eller hennes bror skal drepe 
henne. Da ble jeg så redd. Det er første gang i livet mitt jeg har blitt så redd.” 

Da hun hørte dette bestemte hun seg for å oppsøke politiet. En annen forteller om sin 

vanskelige oppvekst: 

”Med veldig mye vold, psykisk og fysisk vold. Og vitne til vold. For jeg hadde en far som 
var veldig aggressiv. Han pleide å utøve vold mot alle søsknene og moren min. Moren min 
stod kanskje litt mer for det psykiske, mens faren min var det fysiske.” 

Flere forteller om reaksjoner på det de har vært utsatt for som de trengte hjelp til å håndtere. 

De beskriver mye bekymring og redsel for å gå ut eller være hjemme alene. En del forteller 

om depressive plager i form av negative tanker og en følelse av håpløshet. Flere har hatt 

tanker om å ta sitt eget liv og gjort forsøk på dette. I tillegg beskrives konsentrasjonsvansker 

som ble spesielt tydelige på skolen. Slik forteller en om å ha vært plaget av hyppige 

”blackouts”: 

”Jeg hadde veldig ofte blackouter. Plutselig en time, så kunne jeg være et sted hvor jeg 
ikke visste hvor jeg var, fordi jeg hadde blacka ut og ikke skjønte hvor jeg hadde vært.” 

En forteller om en mestringsstrategi hun brukte for å håndtere de voldelige forholdene hun 

levde under. Denne strategien innebar at hun gjorde seg nummen og forsøkte ikke å kjenne 

etter eller vise følelser. På daværende tidspunkt var dette noe som hjalp henne. I terapien har 

hun imidlertid oppdaget at det å kjenne etter og vise følelser er viktig: 

”Vi ble slått så mye, til slutt så måtte jeg slutte å gråte, måtte lære meg å ta imot og ikke 
føle så mye smerte. Så jeg pleide å, når jeg fikk sår eller noe sånt så pleide jeg å presse på 
det veldig hardt, for å begynne å tåle smerten. Så til slutt da jeg ble slått, så merket jeg 
ikke like mye, fordi jeg hadde på en måte jobba med å tåle smerte. Det gjorde at jeg ikke 
viste følelser heller. Det var også sånn at hvis noen andre gråt, så begynte jeg å le. Så 
etter hvert med X (terapeuten), så har jeg lært at det er greit å vise følelser, snakke om 
følelser. Og at det hjelper faktisk for å klare å komme seg videre.” 

Mange beskriver omfattende søvnvansker. De forteller om innsovningsvansker, hyppige 

oppvåkninger og mareritt. For flere har søvnvanskene vært til stede over lang tid. Slik 

forteller to om dette: 
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”Jeg trengte hjelp til å sove, for det første. For jeg tror at jeg har sovet lite helt siden jeg 
var liten. På grunn av alle de truslene om at de skal drepe meg mens jeg sover og sånn, så 
jeg har alltid sovet med ett øye åpent. Jeg har bare sovet sånn maks 3 – 4 timer om natten. 
Og det merket jeg, når du går på skole og skal følge med på alt og sånn.” 

Det ser ut til at det gjennom terapien ble tydeligere for flere hva de trengte hjelp med. Mens 

noen i hovedsak var opptatt av å få hjelp til å håndtere eller komme seg bort fra de 

uutholdelige forholdene de levde under, var andre tydeligere med hensyn til behovet for en 

voksenperson å snakke med. Andre beskriver søvnproblemene sine som det mest presserende. 

Etter hvert som de ble tryggere på terapeuten sin og forstod bedre hva det innebar å gå i 

samtaleterapi, oppdaget de at de trengte hjelp med mye annet også. Dette forteller de bl.a. om 

når de snakker om hva som har vært viktig for dem i terapien. 

3.1.3 Hva har vært viktig i terapien? 

Kvinnene trekker frem flere forhold som har vært viktige for dem og som de tar med seg fra 

terapien. De har jobbet med både relasjonelle vanskeligheter og mer individuelle problemer. 

For mange har det også vært av stor betydning å få hjelp med praktiske problemer og å 

organisere hverdagen og livene sine. Selv om det for noen tok tid å bygge tillit til terapeuten 

og terapiprosessen, beskriver alle en trygg og nær relasjon til terapeuten sin. Relasjonen 

skinner på mange måter gjennom som selve grunnpilaren for det terapeutiske arbeidet. 

Forholdet til terapeuten 

De fleste beskriver forholdet til terapeuten sin som svært vesentlig for sin opplevelse av å få 

hjelp. Det å ha noen å snakke med, reflektere sammen med og søke støtte hos har hatt stor 

betydning for alle. Terapeuten er en person de stoler på som lytter til dem, men som samtidig 

kan utfordre dem og løfte frem alternative måter å tenke på. Flere beskriver en visshet om at 

terapeuten alltid er der for dem, noe som hjelper dem med å håndtere utfordringer i 

hverdagen. Noen forteller at terapeutens kunnskap om og erfaring med fenomenet æresrelatert 

vold har bidratt til at hun i større grad har kunnet forstå dem og hva de opplever.  For flere har 

det også vært nyttig å få konkrete tips og veiledning fra terapeuten.  

Samtlige omtaler terapeuten sin som en viktig person i livet deres. De beskriver et forhold 

som likner et vennskap. Terapeuten er en de deler alt med, både gleder og sorger. Samtidig 

forteller en at hun stoler på at terapeuten tar ansvar for å ivareta balansen mellom å være 

profesjonell og personlig. To sier: 
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”Jeg vet jo at hun er psykologen min som jeg går til og snakker med, men det føles som 
mye mer enn det. Jeg deler jo alt med henne, av det positive og det negative. Det føles 
liksom som litt… at vi er, jeg vet ikke helt hva, men at vi er mer enn bare psykolog og 
pasient.” 

”Jeg ser på henne som en av de viktigste personene i mitt liv. Så da er jo hun en av de 
første jeg tenker på hvis det er noe.” 

Videre forteller flere at de har hatt mulighet til å kontakte terapeuten på telefon og få time på 

forholdsvis kort varsel hvis de skulle ha behov for det. Terapeutens tilgjengelighet og villighet 

til også å hjelpe dem med praktiske problemer har vært viktig for dem.  Det har gitt en følelse 

av trygghet, at terapeuten virkelig bryr seg og at de kan stole på henne. En forteller:   

”Hun har vært tilgjengelig. Hun har møtt meg, jeg kan ringe henne når som helst på 
privattelefonen hennes, hun stilte opp virkelig mye da det skjedde (akutt situasjon).” 

Tilliten og relasjonen til terapeuten fremstår som svært betydningsfullt for kvinnene. For 

mange har det vært en av få nære relasjoner i en periode preget av ensomhet. Denne kontakten 

synes også å ha vært avgjørende for at de har fortsatt i terapi og selve grunnlaget for at de har 

kunnet nyttiggjøre seg de terapeutiske intervensjonene. 

Forholdet til familien 

Noen av kvinnene hadde brutt all kontakt med familien da vi snakket med dem. Andre hadde 

brutt kontakten i perioder, og hadde i varierende grad kunnet gjenoppta den. Flere forteller at 

det å kunne reflektere sammen med terapeuten sin rundt konkrete problemstillinger, tanker og 

følelser knyttet til familiesituasjonen har vært viktig. For mange er det utfordrende å stå i de 

valgene de har tatt og følgene disse har fått. Samtalene med terapeuten har hjulpet dem med å 

løfte frem alternative måter å tenke på og med å redusere tvil omkring egne valg. To forteller: 

”Når jeg har følt på om, har jeg gjort det rette? Hvordan skal jeg klare meg uten en 
familie? Er ikke familie det viktigste? For man vokser opp i en veldig sånn, kollektivistisk 
kultur, hvor familie er alt.” 

”Men også det å ta skrittet og flytte hjemmefra. Og vite at foreldrene mine kommer ikke til 
å godta det, men å tørre det og stå ved det. For de ville jo at jeg skulle flytte hjem. Når de 
prøvde å pushe på så hadde jeg henne (terapeuten) som støtte, sånn at ikke jeg ga etter.” 

Noen fremhever at det har vært viktig at terapeuten har tilbudt seg å jobbe med familien 

deres, selv om det ikke alltid har latt seg gjøre. En forteller at terapien har bidratt til en 

nysgjerrighet rundt foreldrenes situasjon, noe som har ledet til samtaler med dem som hun 

ellers ikke ville ha hatt. Dette har også bidratt til at hun har fått det bedre: 
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”Prøve å forstå hvorfor de gjør det og sette meg inn i deres situasjon. Det gjorde at jeg 
begynte å forske litt på det. Så jeg begynte å ha litt samtaler med foreldrene mine, og 
spurte mamma: Hvordan var det da du og pappa giftet dere? Ville du ha han? Nei, det 
ville hun ikke. Så prøvde jeg å si til henne: Hvorfor vil du utsette dine barn for det 
samme? Jeg tror ikke jeg ville hatt de samtalene eller kunne sagt det til moren min, hvis 
ikke jeg hadde hatt de samtalene med terapeuten min. Så det har også fått meg til å forstå 
en del, og kanskje også etter hvert slutte å være sint på dem. For jeg var jo veldig sint på 
dem i veldig mange år. Men da jeg begynte å få litt mer forståelse for foreldrene mine, så 
avtok liksom sinnet.” 

Forhold til andre 

Flere har trengt hjelp til å håndtere forhold til andre utover familien, som kjærester, venner og 

kollegaer. Mange forteller om vansker med å danne relasjoner til andre. De knytter dette til at 

det de har vært utsatt for har gjort det utfordrende å stole på nye mennesker. De beskriver 

også problemer med å forstå andres intensjoner og usikkerhet forbundet med hvor mye de kan 

fortelle til andre om egen situasjon. I tillegg til disse utfordringene, har den sosiale kontrollen 

for mange bidratt til at de har hatt et svært begrenset sosialt nettverk utover familien. En 

forteller: 

 ”Jeg hadde ingen venner her i Norge. Jeg kunne ikke snakke med noen. (…) Jeg hadde 
ingen kontakt med verden. (…) Jeg fikk ikke lov.” 

Videre forteller noen at de har gått inn i nye belastende relasjoner og at de har hatt behov for 

hjelp til å bryte ut av disse. En forteller om forholdet til en tidligere kjæreste der hun ble utsatt 

for vold: 

”Men hun (terapeuten) hjalp meg til å se at, jeg skylder ham ingenting. Ja, han kom inn i 
livet mitt på det tidspunktet og hjalp meg ut av det, men jeg skylder ham fortsatt ikke livet 
mitt. Å få meg til å forstå det og klare faktisk å ta avstand fra han. Det hjalp veldig mye. 
For det begynte å bli veldig slitsomt og gikk veldig mye på psyken. Så det var faktisk et 
veldig stort vendepunkt for meg.” 

Kvinnene har sammen med terapeuten reflektert rundt hvordan deres oppvekst kan påvirke 

deres relasjoner til andre. De har utforsket alternative måter å håndtere dette på. Noen har 

også tatt med viktige andre inn i samtaler med terapeuten, og beskriver dette som hjelpsomt. 

Samtaler om ”Hvem er jeg?” 

En del forteller at det i begynnelsen av terapien var utfordrende å kjenne etter og komme i 

kontakt med seg selv. Dette kunne gjøre det vanskelig å åpne seg og snakke om det de hadde 

opplevd. Noen forteller at terapeuten har støttet dem i å utforske hvem de er. En forteller at 
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hun sammen med terapeuten snakket om hva som var viktig for henne og at hun slik ble 

tydeligere for seg selv. Dette beskriver hun dessuten som en forutsetning for å kunne begynne 

å bearbeide traumene hun hadde vært utsatt for. Hun forteller: 

”Det var å få kontakt med meg selv. Hun spurte meg om hva jeg likte, altså hva jeg pleide 
å like før. Hva jeg satt pris på, det kan være sånne små ting. (…) Glad i å gå ut i naturen. 
Så snakket vi litt om natur og mine gamle opplevelser fra naturen. Så det minnet meg litt 
på hvem jeg var da. Jeg tror hun hadde en ganske tøff jobb der, med å fiske opp disse 
tingene, men det er jo en måte man får kontakt med seg selv igjen.” 

Det å utforske hva som er egne verdier og hvem de er utover familien har vært en viktig 

prosess for flere. Dette har vært utfordrende fordi familien har vært en så stor del av livene 

deres, og flere har blitt kontrollert i så stor grad at det ikke har vært rom for å kjenne etter 

egne verdier eller ta egne valg. En forteller: 

”Også har det vært litt det med å skille mellom mine egne verdier og min families verdier. 
Jeg gjorde et eller annet, og så fikk jeg dårlig samvittighet. Så merket jeg at jeg ikke selv 
syntes at det jeg hadde gjort var galt. (…)Det er faktisk ikke mine tanker. Det er tanker 
som har blitt banka inn i meg på en måte.” 

Samtidig som det har vært fokus på det som er utfordrende i livet, har det vært viktig for dem 

å snakke om det som er positivt og om mestring. Flere har strevd med dårlig selvbilde. Det å 

skape et sammenhengende narrativ av hva de har vært utsatt for, deres plager og hvem de er, 

har bidratt til endring i hvordan de ser og forstår seg selv. To forteller: 

”Spesielt det at det ikke er noe galt med meg. Ja, jeg har fått mye ettervirkninger. 
Hvordan jeg har vært, har jo vært påvirket av hvordan jeg er oppdratt.” 

”Så føler jeg ikke at jeg blir sykeliggjort, at jeg har et psykisk problem. At jeg er et vanlig 
menneske som bare har vært gjennom noen traumer, som gjør at jeg reagerer sånn som 
jeg gjør.” 

For flere har det også vært en prosess å akseptere seg selv og egne begrensninger. En forteller 

om hvordan hun har arbeidet med å sette og akseptere egne grenser: 

”Hva er det egentlig jeg orker? Det er greit at jeg har lyst til det her, men klarer jeg det? 
Og det å akseptere at dette er ikke noe for meg. Det har vært en lang prosess. En ting er å 
sette grenser, en annen ting er å akseptere at her går grensa mi.” 

Hjelp med praktiske problemer 

Flere av kvinnene står overfor utfordringer knyttet til det å bli voksen og skape et liv som de 

trives med. Mange har måttet håndtere mye i ung alder, bl.a. forhold knyttet til skole, jobb, 

økonomi og bosituasjon. De fleste har derfor hatt behov for kontakt med flere instanser i 
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hjelpeapparatet, for eksempel NAV, politi, krisesenter og Utlendingsdirektoratet (UDI). Noen 

av dem har begrenset kjennskap til hvordan systemet er organisert og hvordan de kan benytte 

seg av de ulike tjenestene. Flere har hatt behov for hjelp til å orientere seg i systemet og til å 

håndtere praktiske utfordringer, noe de forteller at terapeuten har vært behjelpelig med: 

”I X (opprinnelsesland), fordi jeg er det yngste barnet i familien så er det sånn at hvis jeg 
må gjøre noe, så gjør storesøsken eller foreldre det for meg. Jeg gjør det ikke selv. Her 
gjør jeg alt selv. Det er et stort steg. Hun (terapeuten) hjelper med sånne ting også.” 

Flere forteller at de nå er mindre avhengige av hjelp og at de har blitt mer selvstendige. En 

sier: 

”Hun (terapeuten) har tilbudt meg ganske mye hjelp. Men jeg har blitt mye flinkere til å ta 
tak i ting selv. Så har jeg ikke sånn kjempestort hjelpeapparat rundt meg nå. Nå er det 
egentlig bare X (terapeuten). Jeg føler at jeg er litt sånn vanlig menneske i samfunnet.” 

Det å få hjelp til praktiske problemer fremstår som en viktig del av grunnlaget for det 

terapeutiske arbeidet og for å bygge tillit til terapeuten. Det har bidratt til at kvinnene har følt 

seg forstått og gitt en opplevelse av at terapeuten bryr seg om dem. 

Hjelp med å håndtere egne reaksjoner 

Flere forteller at de aktivt benytter seg av konkrete strategier som de har lært i terapien. En 

forteller f.eks. om hvordan hun sammen med terapeuten har utviklet en 3-stegs plan for hva 

hun kan gjøre hvis hun blir overveldet av vonde tanker og følelser. Andre forteller om 

strategier og avslapningsteknikker de har tilegnet seg for å bedre søvnen. Slik forteller en om 

et verktøy hun har lært for å håndtere traumereaksjoner: 

”På den tiden så brukte vi mye det med ”tanker i skuffer”, og lære å åpne skuffene selv, 
og når jeg skulle åpne og lukke dem. Kunne kontrollere det litt. Og ikke hele tiden la det 
kontrollere meg. Men lære å ha det inni forskjellige skuffer, og kunne bestemme litt når 
jeg vil åpne de.” 

En annen forteller om hvordan hun bruker selvinstruksjoner for å håndtere panikkanfall og 

depressive tanker:   

”Det varer ikke for alltid. Selv om det føles for evig da, fordi altså tid forsvinner. Man har 
ikke noe tidsperspektiv i en sånn situasjon. Det føles bare som en sånn evigvarende 
følelse. Og da er det veldig fint å kunne fortelle seg selv at det er ikke evig. Jeg kommer til 
å føle meg bedre. Om ikke i morgen, kanskje om en uke. Og det har hjulpet meg.” 
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3.1.4 Hva har endret seg siden de begynte i terapi? 

Alle forteller at terapien har hatt stor betydning i deres liv og at de opplever bedring på en 

rekke områder. Noen forteller at det var vanskelig å komme til samtaler i begynnelsen og var i 

tvil om det ville hjelpe. Etter hvert følte de at de kunne lære mye gjennom samtalene og at det 

hjalp dem med utfordringer i hverdagen. En forteller om endring i sin forståelse av hva som 

kan være helende: 

”Før tenkte jeg at det ikke hjelper å snakke om vonde ting. Men nå har jeg byttet mening, 
du må snakke om det.” 

Flere forteller at de har fått hjelp med å løse problemer med familien og i andre relasjoner. De 

forteller også om bedring i en rekke psykiske plager, som søvn, sinnehåndtering og negative 

tanker. Flere har mindre angstsymptomer og tør å gjøre mer nå enn de gjorde før de begynte i 

terapi. De har blitt mer kjent med og fått større forståelse for egne reaksjoner. Dette har 

bidratt til reduksjon i plager og at de føler seg tryggere på at de kan håndtere disse på 

egenhånd. En forteller: 

”Det å lære seg å tenke rasjonelt rundt hvordan hjernen fungerer. Da står terapeuten min 
og tegner hjernen og reptilhjernen. Og forteller alle disse tingene. Da kan jeg se bilder på 
det hele og hvordan kroppen min egentlig har det når jeg har det vondt. Hvorfor ikke jeg 
får puste, hvorfor jeg ikke får sove. Og det å forstå hvorfor noen ganger er veldig 
hjelpsomt for å kunne holde ut i en sånn vond situasjon.” 

For mange har det skjedd store endringer i livene deres siden de begynte i terapi; for eksempel 

fra å bo alene på krisesenter til å ha fast bolig, jobb og studere. Alle uttrykker stor 

takknemlighet for den hjelpen de har fått, og flere av dem sier at de ikke ville vært der de er i 

dag om det ikke hadde vært for terapeuten deres. Samtidig vektlegger flere at de selv har 

jobbet hardt mellom samtalene og at deres egeninnsats har vært avgjørende for de endringene 

de beskriver. To forteller om sin utvikling og betydningen terapien har hatt for dem: 

”Jeg tror det var en av de beste avgjørelsene jeg har tatt. Det å komme hit, snakke med 
terapeuten min og opprettholde det. For det har hjulpet meg veldig, veldig mye. Jeg føler 
meg som en ganske annen person i dag enn det jeg var for mange år siden, før jeg møtte 
henne. Det er så mye mer som jeg klarer nå, som jeg ikke kunne da. Jeg har klart å 
gjennomføre utdanningen min, fått jobb og alt det der. Det ville vært mye vanskeligere 
tror jeg, hvis ikke jeg hadde hatt noen å snakke med jevnlig.” 

”Du blir nesten en helt annen person inni deg. Det du sliter med, blir du mye flinkere til å 
jobbe med. Selv om jeg noen ganger går helt ned i kjelleren, så vet jeg, jeg har lært meg at 
det går over. Det går framover. Bare vær tålmodig.” 
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Flere har i løpet av den tiden de har gått i terapi fått økt selvtillit og selvaksept. En av 

kvinnene uttrykte følgende med svært tydelig og kraftfull stemme:  

”Det (terapien) hjelper veldig mye. Jeg står her, jeg sier nei til vold, jeg sier dere har ikke 
rett til å kontrollere meg. Det er mitt eget liv, jeg kan bestemme over meg. Ingen av dere 
kan bestemme for meg. Jeg gjør hva jeg vil. Jeg er voksen, jeg kan det. Også jeg er like 
viktig som dere.” 

3.1.5 Tidligere erfaringer med terapi 

Noen har erfaringer med terapi hos andre instanser enn familievernet, hovedsakelig DPS. De 

trekker frem ulike forhold som har gjort at de opplever ikke å ha fått like god hjelp der. Flere 

synes at de ikke fikk nok tid i samtalene, noe som gjorde det enda vanskeligere å åpne seg. En 

forteller: 

”En samtale varte i 45 minutter, så man rakk ikke nesten å åpne seg før timen var ferdig. 
Mens hos X (terapeut), så er det 1,5 time. Du rekker å åpne deg og du rekker å lukke igjen 
døra før du går ut.” 

Flere beskriver problemer med å kjenne etter og sette ord på tanker og følelser. Noen forteller 

at det å få mye spørsmål om dette gjorde det vanskelig å nyttiggjøre seg terapien. De ble 

sittende med en opplevelse av ikke å bli forstått og kjente på frustrasjon fordi de ikke kunne 

svare. En forteller:  

”Men jeg forstår ikke henne så godt (terapeut i DPS). Hver gang jeg går dit så begynner 

jeg å stresse. Og underveis spør hun meg mange ganger hvordan jeg føler meg eller hva 

jeg føler. Jeg vet ikke.” 

Alle gir uttrykk for at tilbudet de får i familievernet er noe som passer dem. Vi får inntrykk av 

at de føler seg møtt i sitt strev og at de opplever at terapeuten har et genuint ønske om å hjelpe 

dem. 

3.2 Terapeutene 

I denne delen av resultatene vil vi presentere funnene fra terapeutintervjuene. Alle terapeutene 

vi har intervjuet arbeider i familievernet. De forteller om sine erfaringer og refleksjoner 

knyttet til arbeidet med denne gruppen generelt, og ikke direkte knyttet til noen av kvinnene i 

prosjektet.   
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3.2.1 Beskrivelser av klientenes situasjon og problemer 

Terapeutene forteller at kvinnene de jobber med har ulike psykiske plager og hjelpebehov. 

Mange av dem som har brutt med familien preges av en ekstrem ensomhet. For de fleste har 

familien vært en stor del av livet deres. Den sosiale kontrollen de har vært utsatt for kan også 

ha bidratt til at de har fått et svært begrenset sosialt nettverk. En forteller: 

”Det som kjennetegner dem som en gruppe, når vi får kontakt etter det er brudd er at de 
er ekstremt alene. De er forvirret ofte, prøver å samle seg, prøver å finne ut hvem de skal 
være. Sånn at det som er forskjellen med dem ofte og andre du møter er nettopp den 
ensomheten og redselen for den. (…) Jeg tror veldig mange av dem er forvirret på 
hvordan de skal forstå det som skjer. Den ekstreme opplevelsen av svik. Det å være totalt 
alene.” 

Mange av klientene deres uttrykker stor sorg og fortvilelse over hvordan familien har 

behandlet dem. For noen har det vært en plutselig endring i foreldrenes oppførsel og økning 

av kontroll, trusler og/eller vold i ungdomsalder. Dette har kommet som et sjokk på mange. 

Andre har vært utsatt for dette hele livet, fra foreldre og/eller andre familiemedlemmer. Felles 

for mange er at de strever med ambivalens og tvil etter å ha flyttet fra familien. Savnet etter 

familien kan for mange bli så stort at de drar tilbake eller gjenopptar kontakten med dem. 

Dette til tross for at det ikke nødvendigvis har vært noen endring i hvordan de blir behandlet. I 

noen tilfeller lyver familien for å få kvinnene til å flytte hjem, f.eks. kan de si at moren deres 

er alvorlig syk. En del blir også lovet at ting vil bli annerledes hvis de kommer tilbake, mens 

realiteten ofte er at kontrollen blir enda større. 

Mange av kvinnene de møter strever med alvorlige traumereaksjoner eller symptomer på 

posttraumatisk stresslidelse. Terapeutene forteller at de ser mange likheter mellom disse 

kvinnenes plager og psykiske plager hos andre som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 

En beskriver det slik: 

”Det er jo mange likheter i forhold til den psykiske negative effekten det har å bli utsatt 
for vold. Så hvert fall de som har opplevd mishandling over lang tid fra noen i nær 
familie, der synes jeg, jeg ser veldig mye av det samme som andre som blir mishandlet 
over tid har av plager. Mye mareritt, veldig mye dårlig selvfølelse, dissosiasjon, 
flashbacks, dårlig konsentrasjon, årvåkenhet, at man er på vakt hele tiden og skvetter lett. 
Og også det der å stenge av følelser da.” 

Videre forteller de at mange av kvinnene strever med å kjenne etter egne behov og med å sette 

grenser. Dette kan lede til uheldige valg og at de utsetter seg for nye farer, f.eks. nye 

relasjoner med vold eller at de vender tilbake til den/de som utøver vold eller trusler. En 

forteller: 
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 ”At man går ut og utsetter seg for ny fare, fordi man ikke kjenner etter. (...) Vi ser jo det 
at voldsutsatte kvinner generelt har en tendens til å gå mange runder. De går tilbake igjen 
til partner, ny runde på krisesenter, går tilbake igjen til partner, og så videre. Og det 
samme gjelder her da, at det er mange runder.” 

Det å skulle leve adskilt fra familien innebærer også at kvinnene på mange måter må 

gjenoppdage eller bygge opp sin identitet. Flere av terapeutene har lagt merke til at mange har 

en slags ”forsinket ungdomstid”, og knytter det til at de i liten grad har kunnet utforske egen 

identitet og selvstendighet tidligere. En reflekterer rundt klientenes utfordringer knyttet til 

identitet på følgende måte: 

”Det å hjelpe dem til å finne en identitet som de ikke har hatt. Der er vi mer over på en 
sånn narrativ forståelse, altså hvordan skaper man en identitet. Noen av dem har jo ikke 
jeg-begrep, det er vi, det er en kollektiv måte å tenke på. Og når du bryter ut av kollektivet 
så må du finne en erstatning for det.” 

Flere strever med å forstå seg selv i og leve med to kulturer. Det å finne sin identitet når de 

lever med et ben i hver kultur kan være utfordrende. Disse kulturene kan være svært 

forskjellige, med ulike forventninger til hvem de skal være. Dette gjør at mange kontinuerlig 

tilpasser hva de sier og gjør avhengig av konteksten. En sier: 

”Hva vet de forskjellige verdenene om hverandre? Jeg har jo hatt klienter her hvor de to 
verdenene overhode ikke vet noen ting. Den norske verdenen vet heller ingenting om 
hvordan det er hjemme. Helt adskilt og det betyr jo at du hele tiden må passe deg. Altså, 
du lager en, dette kan jeg snakke om her, dette er et tema som ikke berøres noen steder. 
Og det er ekstremt ensomt, det rommet der er ensomt.” 

Mange strever med depressive plager og angstproblematikk. Selvskading, suicidtanker og 

suicidforsøk er noe terapeutene ofte må forholde seg aktivt til i terapien. En del av kvinnene 

strever også med psykosesymptomer, personlighetsproblematikk og rusmiddelbruk. De 

alvorlige psykiske plagene, i tillegg til en livssituasjon som ofte er ustabil, medfører at mange 

har et svært varierende funksjonsnivå.  En forteller: 

”Dette her med veldig skiftende funksjonsnivå, som en del av de jentene har. I en samtale 
så kan de komme og være bare være helt på topp av funksjonsnivået sitt og snakke som en 
erfaren politiker om kvinnerettigheter og stå så på barrikaden og fremstå som så tøffe og 
sterke og modige. Og så i neste samtale så kan de ha klappa helt sammen og være helt 
totalt i oppløsning; gråtende, preget av traumer, drive med selvskading og ha suicidale 
tanker.” 

I tillegg til at mange av kvinnene strever med psykiske plager og har behov for støtte for å 

ivareta egen sikkerhet, har mange også praktiske problemer knyttet til økonomi, bosituasjon, 
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skole og jobb. Flere av terapeutene trekker frem at det å hjelpe klientene med disse 

problemene kan bidra til å bygge tillit og være av betydning for deres psykiske helse.  

”Penger og flyttinger og finne leilighet, og alt dette her skal de klare selv. NAV og skole, 
alt mulig uten å ha noe støtte. Det er viktig å huske på hvilken belastning det er. Jeg 
tenker det er ikke bare å drive psykoterapi på sånne intrapsykiske greier, man må huske 
på alle disse omkringliggende faktorene.” 

Oppsummert forteller terapeutene om ulike psykiske plager og andre utfordringer som 

kvinnene trenger hjelp med. Mange har ingen andre å snakke med og kjenner på en ekstrem 

ensomhet. I tillegg må de ofte orientere seg på egenhånd i et samfunn og system som kan 

være nokså ukjent for dem. Terapeutene understreker hvor viktig det er at kvinnene får 

psykisk helsehjelp, og at de får hjelp og støtte i de mange utfordringene som de står i. 

3.2.2 Behandling med kvinner utsatt for æresrelatert vold 

Terapeutene vektlegger at denne gruppen må møtes slik som man møter alle klienter; med 

åpenhet, respekt og nysgjerrighet. Det er viktig å være tålmodig og tillate at prosessen tar tid. 

De fremhever noen tilnærminger og momenter i behandlingen som spesielt viktige. I denne 

delen skal vi gå nærmere inn på disse. 

Traumebehandling 

I tråd med at disse kvinnene ofte strever med traumereaksjoner, fremhever terapeutene 

traumebehandling som en svært viktig del av terapien. Særlig beskriver de nytten av å jobbe 

med psykoedukasjon knyttet til traumer og på denne måten hjelpe kvinnene til å bli kjent med 

og håndtere sine egne reaksjoner på en mer hensiktsmessig måte. Noen understreker at mange 

av kvinnene vet lite om dette fra før, og at psykoedukasjon blir desto viktigere. En beskriver 

det slik: 

”Mye har ordnet seg for dem når de har fått en forklaring på hvorfor de gjør som de gjør, 
tegne hjernen og vise, hva skjer egentlig, ”fight or flight”, altså alle de tingene rundt 
traumet. Det å hjelpe dem til å være innenfor passe stressnivå, lære dem til å øve på å 
kjenne seg selv i sine egne reaksjoner. Det har vært de viktigste intervensjonene i de 
sakene jeg har hatt.” 

Videre fremhever noen hvor viktig det er å være sensitiv for kvinnenes tilstand med tanke på 

hva de er klare for å jobbe med i traumebehandlingen. En beskriver det på følgende måte: 

”Når du velger å gå inn i mer kompliserte ting er kjempeviktig. Når de trenger kreftene til 
faktisk å klare seg i det daglige, så er det ikke tiden for å gå inn og bearbeide seksuelt 
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misbruk eller alvorlige voldsepisoder. Så det er jo det med timing. Jeg tenker sånn fase 1 
– 2 – 3 arbeid, er viktig for særlig familievernet å holde tak i. At vi primært jobber i fase 
1, i traumeterapi. Med stabilisering, integrering, kartlegging av triggere, toleransevinduet 
og en del sånne strategier som er veldig viktig å lære seg. Så kommer denne mer 
bearbeidelsen etter hvert.” 

Flere av terapeutene understreker viktigheten av å ha kunnskap og kompetanse om 

traumebehandling. Samtidig problematiserer noen at dette kan innebære et stort 

psykoterapeutisk arbeid som egentlig ikke skal dekkes i familievernet. De ser det likevel ofte 

som nødvendig å fokusere på dette i terapien, spesielt psykoedukasjon og stabiliseringsarbeid. 

Arbeid med familien 

Terapeutene har i varierende grad fått til å arbeide med klientenes familie. Noen forteller at 

det ikke har vært aktuelt fordi kvinnene er voksne og ikke har ønsket det. Andre har vært 

usikre på om klientenes familie ville forstå denne måten å jobbe på. Det har også hendt at 

familien ikke har villet delta eller at det har blitt vurdert som for farlig. Flere har likevel fått 

til å jobbe med familien i noen saker. En av terapeutene forteller at hun nå arbeider mer med 

familiene og at dette har latt seg gjøre pga. samarbeid med politiet: 

”Jeg og politiet sammen tar kontakt med familien og snakker med familien over tid. 
Prøver å få til en prosess, hvor vi også hører familiens, altså foreldrenes, situasjon og 
dilemma, og forsøker å få til en allianse der. Forsøker å hjelpe familien til å komme fram 
til noen bærekraftige løsninger som de kan leve med. Enten at de ikke har kontakt, men lar 
hverandre være i fred. Eller at de har litt kontakt og at den kontakten skal være trygg. Så 
det er igjen nulltoleranse for vold, men innenfor det, hvordan kan dere få til å leve videre i 
Norge som er et lite land og hvor det er vanskelig å gjemme seg?” 

De forteller at de møter et bredt spekter av foreldre; noen har utøvd lite vold, mens andre har 

utøvd mye og systematisk vold. Dette er avgjørende for hva man kan sette som realistiske mål 

i arbeidet med familien. I en del tilfeller handler det om å hindre voldelig atferd og vise dem 

at man beskytter klienten.  En forteller: 

”Så møter vi også foreldre som er mishandlere og jeg tenker at der skal vi ikke jobbe så 
hardt for å få til en allianse, men jobbe mer med regulering. Atferdsregulering. (…) Det er 
veldig viktig at samfunnet gir en tydelig beskjed om at dette er ikke greit, det er ikke lov, 
det er straffbart og det er en grunn til at det er straffbart. Sånn at vi viser at vi følger med 
på dere, vi ser dere, det er ganske god regulering i seg selv. Ambisjonene er jo ikke å 
endre foreldrenes kulturelle ståsted eller holdninger eller personlighet. Det handler om å 
stoppe en negativ atferd.” 

For noen av kvinnene blir løsningen at de ikke har kontakt med familien i det hele tatt, andre 

har lite, men trygg kontakt. For andre igjen har det vært mulig å gjenoppta kontakten med 
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familien i større grad. Noen ganger har terapeutene hjulpet klientene med å forberede seg til å 

snakke med familien, f.eks. gjennom rollespill. Andre ganger har terapeutene tatt direkte 

kontakt med familien. En terapeut forteller at noen av kvinnene hun har hatt i terapi har fortalt 

henne følgende: 

”Nå er det trygt og nå er det bra. Og nå har jeg kontakt med familien igjen, på mine 
premisser. Og de har gitt opp å prøve å få meg giftet med noen de vil velge og nå er det 
akkurat som at ting har løst seg.” 

Selv om det er forskjeller i hvor mye terapeutene har arbeidet med klientenes familie, løfter 

flere frem viktigheten av å vise at man er villig til å forsøke dersom klienten ønsker det. For 

mange er familien så viktig og savnet så stort at de uansett gjenopptar kontakten med dem. 

Det vil derfor være lite gunstig å utelukke muligheten for et familiearbeid. 

Familieperspektiv i terapien 

Selv om mange av terapeutene arbeider mest individuelt med kvinnene, forteller de at de 

likevel benytter seg av et familieperspektiv. De er opptatt av å forstå problemene i kontekst, 

kartlegge nettverk og på forskjellige måter bringe familien inn i terapirommet for å 

opprettholde en slags nærhet til dem. En beskriver det slik: 

”Grunnideen har jo vært det systemiske og familieterapi. Vi har alltid hele tiden holdt 
oppe ideen om at det er flere i rommet. Brukt mye genogram, tegnet inn og fått tak i om 
det er noen viktige andre som de savner. Veldig mange har en eller annen type bestemor, 
som kanskje ikke lever lenger eller som de ikke har kontakt med, men som de kan få mye 
gode råd fra når de ikke vet hva de skal gjøre. Så det å utvide, tenk nettverk. Det har vært 
sånn familieterapeutisk egentlig, selv om de har vært alene. ”Hva ville moren din sagt?” 
Noen de ikke kan ha kontakt med fordi de er farlige, men de savner de jo.” 

Flere fremhever også at det å møte kvinnene med et familieperspektiv kan gjøre det lettere å 

skape en terapeutisk allianse, ved at kvinnene føler seg møtt og forstått på en god måte. En 

forteller: 

 ”Mange av de jentene har følt seg veldig dårlig møtt av andre behandlere og av 
helsesøstre og andre velvillige hjelpere rundt omkring, fordi de ikke har hatt et 
familiefokus. Sånn at mange av dem har jo fortalt at de har vært innom DPS, men de har 
bare droppa ut fordi at de føler seg ikke forstått i det hele tatt. Fordi fokuset er på 
utredning, individuelle symptomer, symptomene blir forstått som en lidelse eller en 
sykdom og det er mye snakk om medisinsk oppfølging. Det er veldig sånn individuelt 
terapeutisk fokus, og det treffer ikke den gruppa her i det hele tatt.” 
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Forståelse og dialog 

Flere av terapeutene forteller at det er viktig å utforske og reflektere sammen med klienten 

rundt hva som kan ligge til grunn for foreldrenes handlinger, slik som foreldrenes 

bakgrunnskultur og hvordan de selv har blitt oppdratt. Dette kan hjelpe klienten å utvikle sin 

forståelse og se en større helhet, og bidra til å redusere fortvilelse, sinne og følelse av svik. En 

sier: 

”Hjelpe de unge til å se at selv om foreldrene dine har gjort deg vondt så betyr ikke det at 
de hater deg, at de aldri har elsket deg eller at de bare vil deg vondt. Det er mye av det 
foreldrene dine gjør her som ut i fra deres kulturelle kontekst er helt riktig å gjøre, men 
som ikke passer i denne konteksten, det matcher ikke det samfunnet vi lever i her. Og at de 
også er bekymret for barnas framtid.” 

Noen av terapeutene poengterer at det er en fordel å ha kunnskap om kollektivistisk kultur og 

kommunikasjon i konflikt for å hjelpe kvinnene å forstå hva foreldrene egentlig 

kommuniserer. En beskriver det slik: 

 ”Når folk er i krise, så tyr de ofte til mer automatiserte reaksjonsmønstre. (…) Det 
handler veldig mye om indirekte kommunikasjon, eller det vi også kaller for høyere 
kontekst kommunikasjon. Med høyt innslag av emosjoner, mye følelser, ofte mye 
metaforbruk, mye sånn ”gå rundt grøten snakk”. Og for en uerfaren terapeut, kan det 
være helt uforståelig.” 

”Og der må vi noen ganger hjelpe de unge også til å forstå foreldrene. At nei, han sa ikke 
unnskyld, han sa ikke jeg angrer, men han gjorde masse annet i denne samtalen som vi 
forstår som tegn på erkjennelse og anger.” 

Terapeutene ser det altså som en fordel å ha grunnleggende kunnskap om kollektivistisk 

kultur, æresrelatert vold og sikkerhet. Dette for å forstå kvinnenes bakgrunn, men også for å 

forstå og arbeide med familien. Samtidig fremhever de viktigheten av ikke å bagatellisere 

volden gjennom å bli for kulturrelativ. De er hele tiden opptatt av å opprettholde en 

nulltoleranse for vold og formidle dette.  

Utforsking av identitet 

Flere av terapeutene beskriver arbeid med temaer i tilknytning til identitet som viktig i 

terapien. Noen bruker elementer fra narrativ terapi i dette arbeidet. Flere er opptatt av å skape 

rom til å utforske tanker, følelser, verdier og behov. De fremhever at arbeidet med å bli 

tydeligere for seg selv kan ta tid. En forteller: 

”Et sånn viktig tema har vært det å få de til å øve seg på å kjenne hva de vil. For mange 
av dem har ingen trening i å kjenne etter hva de vil. (…) Det har i hvert fall jeg vært 
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veldig opptatt av, at vår jobb er liksom å gi dem rom til etter hvert begynne å kjenne på at 
de har noen ideer om hva de vil selv. At mye av det er terapien.” 

Flere forteller at de er opptatt av ikke å bli en ny person som bestemmer over kvinnene. En 

beskriver det slik: 

”Det er en del jeg har møtt som har vært innom helsevesenet, eller andre terapeuter, og 
fått litt sånn ”nå er det lurt at du gjør det”. Altså, at man blir en ny person som begynner 
å ta valg for dem.” 

Mange av kvinnene har vokst opp med et tankesett preget av kollektivisme og har levd under 

streng kontroll over lengre tid. Dette kan ha gjort det vanskelig for dem å skille mellom egne 

og familiens verdier. En av terapeutene trekker frem at de ofte kan legge begrensninger for 

seg selv som ikke nødvendigvis er reelle, men som de har internalisert som følge av å ha levd 

under strenge føringer:   

”Jeg har opplevd flere ganger at de selv, på grunn av de underliggende truslene, uutalte 
truslene, så lager de en ramme rundt seg selv som de ikke går utover. Sånn at de selv er 
med på å lage stengsler, fordi de ikke vet eller tror eller tør ikke å utfordre sine egne 
stengsler.” 

Mange av kvinnene befinner seg på et sted i livet der de må ta mange valg knyttet til det å bli 

voksen og hva de ønsker i livet. De skal ta eksamener, skaffe seg jobb, flytte og forholde seg 

til økonomi, venner og eventuelle kjærester. Terapeutene hjelper derfor til med praktiske 

problemer, hjelper kvinnene å komme i kontakt med andre instanser, er med på møter og 

fokuserer i stor grad på tverrfaglig samarbeid.  

3.2.3 Tverrfaglig samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid i arbeidet med denne gruppen løftes frem som avgjørende. De fleste 

samarbeider med politiet, krisesenteret, Røde Kors og minoritetsrådgivere, og opplever at 

dette fungerer godt. Noen gir uttrykk for at det nå skjer en utvikling på systemnivå, men at det 

fortsatt er behov for en generell kompetanseøkning på feltet. Flere forteller at det å møte 

kvinnene sammen med en person i hjelpeapparatet som de allerede kjenner, har bidratt til å 

bygge tillit og allianse. Dette knytter de blant annet til at en del ikke har et selvopplevd behov 

for terapi og en kollektivistisk idé om at man søker hjelp hos noen man kjenner. Kvinnene er 

også ofte vant til, og savner, å ha en familie rundt seg. Et tverrfaglig samarbeid, hvor man blir 

en gruppe som jobber med klienten, kan bidra til at de føler seg tryggere og bedre ivaretatt. 

En forteller: 
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”Det er der jeg tenker at vi hjelper dem å gå inn og kopiere litt av den funksjonen (til 
familien). Så det er veldig viktig tenker jeg at jeg er på fornavn med kontaktpersonen på 
bokollektivet. At personen på bokollektivet kjenner meg og kan gå god for meg. At vi er på 
fornavn med politikontakten. Og at vi av og til har samarbeidsmøter, for på en måte å vise 
at her er vi en slags, i gåseøyne da, familie som står rundt deg og passer på deg nå. Mens 
du er borte fra den andre familien din, så er vi her nå og skal beskytte deg, og hjelpe deg, 
og høre på deg.  Sånn at det med tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig.” 

 Flere forteller at de må jobbe med å ivareta kvinnenes sikkerhet samtidig som de jobber 

terapeutisk. De føler seg tryggere i dette arbeidet når de samarbeider med politiet. Dette bidrar 

i tillegg til at de kan jobbe med familier i saker der det ellers ikke ville vært mulig. En 

forteller: 

”Spesielt de æresrelaterte voldssakene, så er det veldig viktig å ha politiet med. Det er 
ikke forsvarlig at vi sitter og jobber med det uten dem, fordi vi trenger den ekspertisen de 
har i å kunne vurdere risiko og sikkerhet.” 

Kvinnene har svært ulike hjelpebehov, som også varierer over tid. I perioder kan deres 

primære behov være sikkerhet, beskyttelse og støtte. I andre perioder vil de ha behov for 

bearbeiding, reflektere rundt ulike livsvalg og hverdagsmestring. Ulike instanser har ulik 

kompetanse, og det blir dermed viktig å være en gruppe som samarbeider rundt kvinnene. 

3.2.4 Tilgjengelighet og terapeutisk relasjon 

Samtlige terapeuter forteller at det er spesielt viktig å gjøre seg tilgjengelig når man jobber 

med denne gruppen, slik som å være tilgjengelige på telefon, møte klientene sine andre steder 

eller følge dem på legevakten. Samtidig fremhever  de viktigheten av å være tydelige på 

grenser. En sier: 

”Jeg har gitt telefonnummeret mitt, men vært litt tydelig på at jeg svarer når det er 
arbeidstid, men du kan sende melding når du vil, for eksempel. For mange av de har jo 
ingen… de har jo ingen.” 

Alle forteller at de er svært engasjert i disse terapiene og at de ofte strekker seg lenger enn det 

de vanligvis gjør. Dette fremhever de som en nødvendighet for å bygge tillit og oppnå endring 

i terapien, samtidig som de føler på et stort ansvar for kvinnene. Flere problematiserer 

imidlertid grensesetting knyttet til dette, og beskriver det som et dilemma å skulle bli så viktig 

i klientenes liv. En forteller at hun er opptatt av å definere sin rolle: 

”Det er viktig å være tydelig på hvem jeg er. At jeg ikke er en venn, men at jeg er en 
hjelper. Samtidig, så er det å være en god hjelper også å åpne hjertet sitt.” 

Slik snakker en annen om betydningen av den terapeutiske relasjonen: 
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”Jeg må si at, en av de faktorene som jeg er helt sikker på at er veldig virksomt i disse 
terapiene, det er å være der. Altså den voksenperson-biten, selve relasjonen. At de kan 
stole på at vi er der og at vi forsøker å hjelpe dem, og at det ikke blir katastrofe om de ikke 
melder fra at de blir borte en time. Så jeg tror den relasjonsbiten, den er om mulig enda 
viktigere i disse sakene enn i andre saker. For de har ofte bare oss.” 

Flere forteller også at de er mer personlige og aktive i møte med disse klientene. En sier: 

”Altså de kommer fordi de vil ha råd og veiledning og svar, så du må tåle å være litt sånn 
aktiv og kanskje også være litt personlig. Fordi at når man kommer fra en kultur hvor det 
ikke er velferdssystemer, så har man ikke innbakt kanskje at jeg går til en offentlig ansatt 
for å få hjelp. Der er hovedreglen er at jeg går til en jeg kjenner for å få hjelp, en jeg er i 
relasjon med.” 

3.2.5 Fleksible arbeidsrammer 

Terapeutene vektlegger at de er avhengige av fleksible arbeidsrammer som tillater dem å 

kunne være tilgjengelige og tilby kvinnene en hjelp som er tilpasset deres behov. De gir dem 

tid til å kjenne etter om og når de ønsker terapi. Mange har svært ustabile liv og et varierende 

funksjonsnivå, noe som påvirker i hvilken grad de er mottakelige for behandling. Flere av 

terapeutene forteller at de ikke avslutter behandlingsforløp med denne klientgruppen. En 

forteller: 

”Det ikke å ha det travelt. Det å tenke at det er en prosess, at det er ikke sånn 10 timer og 
så er det ferdig. Men det kan være tre timer, så skjer det et eller annet i livet deres og så 
tar det et halvt år før de tar kontakt. Da er de kanskje klare for den terapien som man 
trodde de var klar for, for et halvt år siden. Så det ikke å avslutte, jeg har aldri avsluttet 
noen saker. De blir avsluttet av seg selv, men jeg har alltid sagt: Jeg er her hvis du 
trenger meg.” 

I forlengelsen av dette løfter de frem viktigheten av ikke å avslutte behandlingen dersom 

klientene ikke møter til terapitimen. Det hender ofte at kvinnene avlyser eller uteblir fra 

samtaler uten å gi beskjed. Flere poengterer at det er viktig med rammer som tillater dette. En 

sier: 

”Det har jo vært mye avlysninger og mye avtaler som ikke har blitt overholdt. (…) Enn så 
lenge så har ikke vi et sånt system som DPS-ene har. Veldig mange DPS-er opererer jo 
med at hvis tre ganger ikke møtt, så blir du bare avsluttet uten noe mer spørsmål. Det 
tenker jeg er noe som passer denne gruppa her veldig dårlig. (…) De må ta runder, og så 
plutselig så har de oppdaget noe som gjør at de er mye mer tilgjengelige for hjelp. Og da 
er det viktig at vi er der, at ikke vi har avslutta dem i mellomtiden og skrevet dem ut, også 
må de via fastlegen.” 

Flere av terapeutene snakker om hvordan arbeidsrammene på DPS-er kan hindre at kvinnene 

får et tilbud som passer dem. Det å kunne etablere en terapirelasjon hvor man er mer 
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tilgjengelig, stiller opp på ulike måter og tillater avlysninger, krever en arbeidsplass som gir 

rom for dette.  

3.2.6 Terapeutenes egne reaksjoner og håndtering av disse 

De som jobber med æresrelatert vold får høre mange tunge historier og står i mange 

dilemmaer. Terapeutene forteller at det å jobbe med disse kvinnene berører dem, både 

profesjonelt og personlig. En forteller: 

 ”Det treffer meg jo i hjertet mitt. Så jeg bærer dem med meg på en helt annen måte tror 
jeg. Husker dem alle, husker dem alle godt.” 

Videre gir de uttrykk for at det å høre så sterke historier kan være krevende, og flere har i 

perioder hatt symptomer på sekundær traumatisering. En forteller bl.a. at hun selv i perioder 

strevde med mareritt. Flere sier at de kan kjenne på sinne og fortvilelse. En del uttrykker også 

at det kan være utfordrende å jobbe med en gruppe som preges av mye ustabilitet, både med 

tanke på funksjonsnivå, varierende oppmøte til samtaler og i noen tilfeller personlighet. 

Bekymringer rundt sikkerhet 

De fleste forteller at de bekymrer seg for kvinnenes sikkerhet, både med tanke på suicidalitet 

og hva andre kan utsette dem for. Noen har ligget våkne om natten og bekymret seg. De 

forteller om ulike måter å håndtere dette på, bl.a. har en i perioder har gjort seg tilgjengelig på 

telefon også utenfor arbeidstiden for å bekymre seg mindre. Tverrfaglig samarbeid er viktig 

for ikke å bli stående alene i tunge problemstillinger. En forteller om sine bekymringer og 

hvordan hun forholder seg til dem på følgende måte: 

”Det skjer hele tiden når vi jobber med all slags vold, ikke bare æresrelatert vold, men all 
slags vold.(…) Man blir bekymret.  Samtidig, så lenge jeg mener at det jeg gjør og er med 
på er kvalitetsmessig bra og er noe av den beste hjelpen vi kan tilby, så kan man ikke 
gjøre mer enn det. Man kan ikke være der for alle i alle situasjoner.” 

Flere forteller at de var bekymret for egen sikkerhet da de begynte å arbeide med denne 

gruppen. Alle sier imidlertid at de ikke er det lenger nå. Dette knytter de til forståelsen av at 

de selv ikke har noen innvirkning på familiens ære, dermed blir ikke vold og trusler rettet mot 

dem. En forklarer det slik:   

”Etter hvert som jeg forstod æreskulturen mer, så forstår jeg litt mer hvorfor. For det er 
jo ikke oss, det er jo den unge. Så hva resten av verden gjør, det har ikke så mye å si.” 
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Veiledning og arbeid på systemnivå 

De forteller om ulike måter å håndtere sine følelsesmessige reaksjoner. Samtlige understreker 

imidlertid at veiledning, arbeid i grupper og muligheten til å snakke om dilemmaene de står i 

med kollegaer har vært avgjørende for dem. En forteller: 

”Jeg tenker hovedfaren er det at du blir i for mikrosystem. At du glemmer å løfte blikket 
ditt. At du kan bli fanget litt av den håpløsheten. Hva skal jeg gjøre her? Det er ikke noe å 
gjøre. Da trenger man å snakke med noen.” 

Det å holde foredrag, jobbe med systemene rundt og synliggjøre denne gruppen er også noe 

en av terapeutene trekker frem som en måte å bearbeide egne reaksjoner. I tillegg vektlegger 

flere at det å bygge og vedlikeholde egen kompetanse både generelt, innenfor traumefeltet og 

kulturforståelse er viktig for å føle at de har verktøy for å ta imot og håndtere det de møter i 

terapiene.   

Engasjement og terapeututvikling 

Samtidig som det kan være utfordrende å jobbe med denne gruppen, snakker samtlige av 

terapeutene varmt om arbeidet. De uttrykker et sterkt engasjement og ønske om å gjøre en 

forskjell. At det er meningsfullt, givende, viktig og nødvendig er noen av beskrivelsene 

terapeutene gir.  

 ”Det er utrolig flott å jobbe med. Det er ekstremt givende, for jeg blir både utfordret 
personlig, men også terapeutisk.” 

”Jeg føler meg utrolig privilegert, for det er så fine, så fine folk.” 

Noen mener at det å jobbe med æresrelatert vold og mennesker fra ulike kulturer har bidratt til 

deres terapeututvikling. Her løfter de bl.a. frem økt oppmerksomhet rundt stereotypier, 

ydmykhet, forståelse for sammensatte problemstillinger og det å tørre å være mer personlig 

som terapeut. En oppsummerer det slik: 

”Så mener jeg også selv at jeg har blitt en bedre terapeut generelt av å jobbe mye med 
folk fra andre kulturer. Fordi at jeg blir mer ydmyk for forskjeller i andre familier og jeg 
blir mindre stereotyp kjenner jeg. (…) Jeg tenker at de stereotypiene og de fordommene er 
med oss overalt, men jeg synes jeg har blitt bedre på å motvirke dem i alle type saker, blitt 
mer ydmyk.”  
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4 Undersøkelsens styrker og 
begrensninger 
I et forskningsintervju er intervjueren selve forskningsinstrumentet. Ulike intervjuere kan 

bidra til ulike utsagn fra intervjupersonene om de samme temaene, på grunn av ulike grader 

av sensitivitet og kunnskap om temaet (Kvale & Brinkmann, 2017). Selv om vi var opptatt av 

å være åpne og utforskende, kan vår bakgrunn og forforståelse ha påvirket intervjuene og 

kunnskapen som fremkom. Ved at vi på forhånd satte oss inn i litteratur om æresrelatert vold, 

hadde vi gjort oss tanker om hva kvinnene kunne være utsatt for og hva de kunne streve med. 

Vi hadde også tanker om at relasjonen og tverrfaglig samarbeid kunne være av stor betydning 

i arbeidet med denne gruppen. Samtidig har vår bakgrunnskunnskap vært viktig for å kunne 

stille relevante spørsmål. 

Det at vi var to forskjellige intervjuere kan ha hatt noe innvirkning på hvordan intervjuene har 

blitt gjennomført og dynamikken som har oppstått i intervjusituasjonen. Ifølge Hill et al. 

(1997) vil det å benytte én intervjuer øke sannsynligheten for konsistens på tvers av 

intervjuene. Vi har imidlertid hørt gjennom hverandres intervjuer, og ikke oppdaget noen 

tydelige forskjeller mellom oss. Det er også fordeler ved å benytte flere intervjuere, ved at det 

kan redusere sannsynligheten for at intervjustil og forventninger påvirker resultatene (Hill et 

al., 1997). Det at vi har vært to forskere, og ikke oppdaget store forskjeller mellom oss, kan 

sies å styrke resultatenes reliabilitet. Ved å bruke elementer fra CQR i analyseprosessen har vi 

også redusert sannsynligheten for effekter av en persons forventninger, og kunnet benytte oss 

av ulike meninger og perspektiver. Dette kan også ha bidratt til å fange opp kompleksiteten i 

materialet (Hill et al., 1997). For å styrke resultatenes pålitelighet har vi også redegjort 

grundig for metodiske valg og fremgangsmåter. 

Utvalget i denne undersøkelsen er lite og selektivt. Vi har kun snakket med terapeuter som har 

mye kunnskap og kompetanse om æresrelatert vold, og som jobber i familievernet. Alle er 

kvinner og arbeider i Oslo-området. Vi kan derfor ikke gå ut fra at det som fremkommer 

nødvendigvis er gyldig for alle terapeuter som jobber med æresrelatert vold, og heller ikke for 

terapeuter generelt. Det er imidlertid påfallende overensstemmelse i det terapeutene trekker 

frem som viktig i terapien. 
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 Klientdeltakerne har alle valgt å fortsette i samtaleterapi, og det er derfor ikke overraskende 

at de forteller om positive tanker og opplevelser knyttet til dette. Det at de har takket ja til å 

delta i undersøkelsen vår, forutsetter antakelig også et visst funksjonsnivå. I tillegg kan det 

være store forskjeller i hva de har vært utsatt for og hva de har av psykiske plager. Vi var 

opptatt av å ivareta kvinnene, og stilte derfor ikke konkrete spørsmål om dette. Ettersom 

rekruttering av klientdeltakerne har gått gjennom deres terapeuter, er det terapeutene som har 

definert kvinnenes opplevelser som “æresrelatert vold”. Vi har ikke spurt hvordan de 

definerer dette begrepet. Terapeutene som stod for rekrutteringen har imidlertid mye 

kunnskap om problematikken, og vi mener derfor det er grunn til å tro at deres definisjon av 

begrepet stemmer overens med den vi har benyttet oss av i denne oppgaven. 

Til tross for at utvalget vårt er selektivt og begrenset, mener vi at både terapeutene og 

kvinnene er velegnet som informanter i undersøkelsen. Alle terapeutene har solid kunnskap 

og erfaring med samtaleterapi med kvinner utsatt for æresrelatert vold. Kliendeltakerne har 

gått i samtaleterapi over lengre tid, og besitter verdifull informasjon om hvordan dette kan 

oppleves fra et klientperspektiv. Vi mener derfor at resultatene våre kan være et 

betydningsfullt bidrag til andre som arbeider med denne problematikken, og belyse viktige 

områder for videre undersøkelser.  

5 Diskusjon 
Det er stor grad av overensstemmelse mellom de temaene terapeutene er opptatt av og det 

kvinnene forteller om i intervjuene. Vi vil derfor drøfte funnene i sammenheng med 

hverandre. Mange temaer er blitt belyst grundig i resultatdelen, og på grunn av oppgavens 

begrensninger har vi måttet konsentrere oss om noen utvalgte i diskusjonen. Vi vil i det 

følgende se nærmere på de funnene som i våre øyne fremtrer som mest interessante og av 

størst relevans for det terapeutiske arbeidet. 

Vi mener at dette kjente sitatet fra Kierkegaard er et passende sted å begynne diskusjonen: «At 

man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt Sted, først og 

fremmest maa passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.” (Kierkegaard, 1994). 

Kvinnene kan ha mange ulike problemer og psykiske plager når de begynner i samtaleterapi. 

Livssituasjonen deres er ofte preget av mye usikkerhet, sosioøkonomiske problemer, 

problemer med familien, psykiske plager, ensomhet og vanskeligheter med å stole på andre. 
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Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne når en som terapeut står ovenfor en så 

omfattende problematikk. Det ser ut til at kvinnenes terapeuter og terapeutdeltakerne i 

undersøkelsen har løst dette ved på forskjellige måter å møte klienten ”der hun er”. De har 

vært åpne og lydhøre ovenfor klientens situasjon og behov, og på denne måten lykkes med å 

etablere en trygg terapirelasjon. Terapirelasjonen fremstår som selve grunnlaget for at 

klientene opplever å ha nytte av terapien. Vi vil derfor begynne diskusjonen med å gå 

nærmere inn på hvordan en terapeutisk allianse kan etableres i dette arbeidet, slik det 

fremkommer av våre resultater. 

5.1 Etablering av den terapeutiske alliansen 

Den terapeutiske alliansen betraktes som et av de mest sentrale begrepene i terapeutisk 

litteratur og som en viktig del av den terapeutiske relasjon (Gelso & Hayes, 1998; Sveaass, 

2002). Ifølge Bordins (1979) sentrale, panteoretiske modell består alliansen av tre elementer: 

oppgaver, mål og et emosjonelt bånd.  Det må være gjensidig forståelse av målet med 

behandlingen og en gjensidig forståelse av oppgavene de skal utføre for å oppnå endring 

gjennom terapi (Bordin, 1979). Resultatene våre belyser betydningen av at terapeuten bruker 

god tid i startfasen. Mange av kvinnene kan være usikre på hva det innebærer å gå i 

samtaleterapi. For å komme frem til en felles forståelse av oppgaver og mål for terapien, kan 

det derfor være nødvendig at klienten får rom til å kjenne etter egne ønsker og behov. I tillegg 

kan dette være en viktig måte for terapeuten å signalisere at hun ikke er nok en person som tar 

valg for klienten. 

Tanker om hva som er legende kan ligge til grunn for hva som anses som meningsfylte 

oppgaver og mål i terapien. Noen av klientdeltakerne forteller at de tidligere var usikre på om 

det ville hjelpe dem å gå i terapi og om det heller ville forsterke det som var vanskelig. I 

vestlig samtaleterapi er det fokus på å sette ord på vanskelige opplevelser for å bearbeide 

dem. I mange andre kulturer er det motsatt strategi som gjelder; ikke å snakke om det. Smerte 

anses som noe man trer inn og ut av, ikke noe man jobber seg gjennom (Salole, 2013). Flere 

fagpersoner argumenterer for at kartlegging og behandling i større grad bør ta utgangspunkt i 

eller hensyn til klientens forståelse av smerte og heling (Drozdek & Wilson, 2007; Helman, 

1990; Jørgensen & Van der Weele, 2009; Kleinman, 1988; Salole, 2013). Terapeutdeltakerne 

våre og klientdeltakernes terapeuter ser ut til å ta hensyn til dette på forskjellige måter. Et 

gjennomgående funn er at et individuelt fokus kan føre til at klienten ikke føler seg forstått. 
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Dette kan handle om at det oppleves fremmed å skulle kjenne etter egne tanker og følelser, og 

at terapeuten ikke anerkjenner hvor viktig familien er for dem i tilstrekkelig grad. Det å møte 

klientene med et familieperspektiv løftes frem som viktig for å bygge tillit og allianse. Dette 

kan betraktes som en måte å ta hensyn til kulturelle aspekter i terapien, da man tar 

utgangspunkt i en mer kollektivistisk tankegang. Disse funnene er interessante å se i 

sammenheng med en tidligere undersøkelse utført av Bergset (2009), som så på hvordan 

kompetansen som ligger i systemisk familieterapi kan benyttes som kulturkompetanse. Her 

var det ikke hovedsakelig spesifikke metoder og teknikker som ble trukket frem som 

betydningsfulle. Derimot så de at det systemiske perspektivet kom til uttrykk i terapeutenes 

holdning, ståsted og posisjon ovenfor klientene, noe som ble betraktet som en kulturell 

kompetanse (Bergset, 2009). 

En annen måte å ta hensyn til klientens oppfatning av hva som er legende, kan være å tilby en 

litt annen type hjelp enn hva man vanligvis anser som terapeutiske oppgaver. Mange av 

kvinnene står i en akutt krisesituasjon når de begynner i terapi. De er ofte preget av usikkerhet 

knyttet til bosted, økonomi, jobb og skole, og har et stort behov for å få orden på disse 

forholdene. Ifølge Benum (2014) kan en måte å bygge tillit i terapien være å vise klienten at: 

”Du er ikke alene, jeg hjelper deg på dine premisser”. Våre resultater viser at det kan være av 

betydning for etablering av en terapeutisk allianse at terapeuten hjelper til med 

sosioøkonomiske problemer, og på denne måten tar klientens ønsker og behov på alvor. Dette 

fremheves av både terapeut- og klientdeltakerne, og er i overensstemmelse med tidligere 

studier som bl.a. har undersøkt fokus på sosioøkonomiske problemer i terapi med flyktninger, 

innvandrere og andre klienter med minoritetsbakgrunn (Havig, Hagen, & Willert, 2006; Holt 

& Monstad, 2006; Van der Weele, 2014; Øyen & Åsheim, 2010).  

Flere av terapeutdeltakerne har erfart at det å møte klienten for første gang sammen med en 

person klienten kjenner fra før, kan være allianseskapende. Dette knytter de til en 

kollektivistisk idé om at man går til en man kjenner og ikke en fremmed for å få hjelp. I tråd 

med dette fant Sveaass og Reichelt (2001) at da de inviterte henviser (eller andre hjelpere 

dersom henviser hadde hatt begrenset kontakt med familien) til førstesamtale med familien, 

opplevde både familien og hjelperne dette som positivt. Det ble oftere gjort avtaler om 

påfølgende familieterapi, og det ble oftere tydeligere avklart hva den terapeutiske kontakten 

skulle inneholde (Sveaass & Reichelt, 2001). 
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Ifølge Bordin (1979) er det emosjonelle båndet en viktig komponent i den terapeutiske 

alliansen. Det terapeutiske båndet defineres av nyere forskere som de kvalitative aspektene 

ved relasjonen, reflektert i gjensidig inntoning og affektiv holdning, og i den personlige 

investeringen begge gjør (Benum & Halvorsen, 2013). Beskrivelser fra både klient- og 

terapeutdeltakerne vitner om at det i disse terapiene skapes sterke terapeutiske bånd. Det 

løftes frem som viktig at terapeuten stiller opp over tid, er tilgjengelig når klienten trenger 

henne og fleksibel i sine arbeidsmetoder. Kvinnene forteller at dette har bidratt til en følelse 

av at terapeuten genuint bryr seg om dem. I forlengelsen av dette beskriver begge 

informantgruppene en terapeutisk relasjon preget av ekte, genuine følelser ovenfor den andre. 

Flere av terapeutene forteller at de er mer aktive og personlige i disse terapiene. Dette er i tråd 

med forskning som har vist at det fremmer alliansen å være åpen og aktiv i relasjonen (Benum 

& Halvorsen, 2013). 

 Det kan være vanskelig å etablere en terapeutisk allianse på tvers av kulturer. Dette på grunn 

av store forskjeller når det gjelder forståelse, mening og symbolisering, samt at selve 

terapimodellen er sterkt forankret i den vestlige kulturs verdensbilde (Sveaass, 2002). Med 

utgangspunkt i dette hadde vi på forhånd en antakelse om at kulturelle faktorer kunne bidra til 

utfordringer med etablering av den terapeutiske alliansen. Resultatene viser imidlertid at 

terapeuten ved å investere i relasjonen og være sensitiv ovenfor klientens behov, kan lykkes 

med å etablere en terapeutisk allianse. 

5.2 Den terapeutiske relasjonen som grunnlag for 
endring 

Den terapeutiske relasjonen omtales ofte i faglitteraturen som en ikke-spesifikk faktor i terapi, 

og har vist seg å være av minst like stor betydning for utfall som terapitilnærming (Frank, 

1973; Havig et al., 2006; Norcross, 2011). Da vi begynte arbeidet med undersøkelsen, hadde 

vi gjort oss tanker om at terapirelasjonen ville være av stor betydning i samtaleterapi med 

denne gruppen. Resultatene antyder imidlertid at relasjonen, om mulig, er av enda større 

betydning enn vi forventet. Den vektlegges i stor grad av alle deltakerne, og fremstår som 

selve grunnlaget for det terapeutiske arbeidet. Liknende funn er også gjort i tidligere 

undersøkelser, og det er foreslått at relasjonen kan være av spesielt stor betydning i 

samtaleterapi med klienter med minoritetsbakgrunn (Havig et al., 2006; Van der Weele, 

2014). Relasjonens betydning skinner gjennom på to forskjellige måter i vår undersøkelse: 
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Som en forutsetning for at klienten kan benytte seg av de terapeutiske intervensjonene og som 

helende i seg selv. Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøkelser som har vist at 

relasjonen både kan være terapeutisk i seg selv og at det kan være en gjensidig 

interaksjonseffekt mellom relasjonen og terapeutiske intervensjoner (Henry, Strupp, Schacht, 

& Gaston, 1994; Norcross, 2011; Sveaass, 2002). 

5.2.1 Relasjonen som kontekst for terapeutiske intervensjoner 

Vår undersøkelse understreker behovet for hjelp med traumereaksjoner hos kvinner utsatt for 

æresrelatert vold. Som tidligere nevnt har flere forskere uttrykt at vi ikke kan ta for gitt at 

”tradisjonell” samtaleterapi er en passende tilnærming i møte med alle klienter (Sveaass, 

2002; Van der Weele, 2014). Det meste av forskningen på traumatisering er gjort i 

høyinntektsland, og disse gjeldende perspektivene er med på å definere vår forståelse av 

traumatisering og behandling, uten at det trenger å være et riktig perspektiv for klienten vi 

møter (Van der Weele, 2014). Våre resultater belyser imidlertid at når en trygg terapirelasjon 

er etablert, kan klienten ha nytte av mer spesifikke terapiintervensjoner. Flere undersøkelser 

har vist at effekten av spesifikke teknikker i terapi er avhengig av en god arbeidsallianse 

(Nissen-Lie, 2013). Det er stor overensstemmelse både innad og mellom informantgruppene 

våre om viktigheten av å arbeide med traumer og lære strategier for å håndtere egne 

reaksjoner. Det ser ut til at mye av det de arbeider med handler om gjenkjennelige temaer og 

fremgangsmåter i terapi.  

Vi hadde på forhånd en antakelse om at kulturell kunnskap var en forutsetning for god 

samtaleterapi med denne gruppen. I tråd med dette opplever flere av terapeutene det som en 

fordel å ha kunnskap om kollektivisme, æreskultur og æresrelatert vold. Dette gjør at de føler 

seg tryggere i det terapeutiske arbeidet, og at de får en bedre forståelse av hva klientene 

strever med. Noen av kvinnene vi intervjuet gir også uttrykk for at terapeutens kunnskap og 

erfaring med problematikken var noe av grunnen til at de oppsøkte hjelp og har bidratt til at 

de har følt seg forstått. Resultatene våre gir imidlertid inntrykk av at selv om det er en fordel 

at terapeutene besitter slik kunnskap, er det ikke en like viktig forutsetning som vi hadde sett 

for oss. Dette er i tråd med en undersøkelse utført av Havig et al. (2006), der terapeuter 

rapporterte at de ikke oppfattet kunnskap om kulturspesifikke forhold som en grunnleggende 

forutsetning for terapeutisk arbeid med ikke-vestlige klienter. De fremhevet heller, i likhet 

med våre deltakere, betydningen av den mellommenneskelige kontakten og etablering av en 
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god terapeutisk allianse. Videre formidlet de et inntrykk av at psykoterapi kan gi resonans hos 

mennesker på tvers av kulturer, og at de fleste mennesker opplever det å arbeide med psykiske 

problemer i et tett, emosjonelt bånd til et annet menneske som meningsfullt (Havig et al., 

2006). 

5.2.2 Relasjonen som helende i seg selv 

En av terapeutene i vår undersøkelse sier så fint: ”Relasjonen er terapien”. Mange kvinner 

utsatt for æresrelatert vold kan, i likhet med mange andre klienter, ha savnet god nok 

empatisk ivaretakelse og trygg tilknytning i sin oppvekst. De kan derfor ha behov for å bli 

behandlet på en mer ”godartet” og ivaretaende måte enn det de opplevde som barn 

(Hartmann, 2013). Ved at terapeuten opptrer på måter som er annerledes enn det de har erfart 

i vanskelige relasjoner til andre tidligere, kan klienten få korrigerende emosjonelle erfaringer. 

Slike erfaringer utfordrer bevisste og ubevisste forventninger som hindrer klienten i å tenke, 

føle og handle på mer rasjonelle og adaptive måter i nåtiden. Dette blir av flere anerkjent som 

sentrale elementer i all virksom psykoterapi (Hartmann, 2013; Pachankis & Goldfried, 2007).  

Flere av terapeutene fremhever viktigheten av å være det emosjonelle ankeret som er der for 

klientene uansett hva de gjør og hva som skjer. Eksempler på dette kan være å vise omsorg og 

aksept, tillate at klienten uteblir fra timer og vise at man stiller opp på flere områder. Flere av 

kvinnene beskriver vissheten om at terapeuten er der for dem, som en trygghet som hjelper 

dem å håndtere utfordringer i hverdagen. Flere er blitt tryggere i relasjoner til andre og på å 

etablere nye relasjoner. Med dette kan det trekkes linjer til en tilknytningspsykologisk 

forståelse, der terapeuten kan fungere som en trygg base for kvinnene. Dette kan bidra til at de 

evner å utforske nye, mer adaptive relasjonelle mønstre (Farber & Metzger, 2009). Relasjonen 

til terapeuten kan bli et skritt i en prosess der forholdet til andre mennesker kan repareres og 

bidra til å utvikle en evne til tillit og relasjonsbygging også utenfor terapirommet (Farber & 

Metzger, 2009; Nadim & Orupabo, 2014; Sveaass, 2002). 

5.3 En annerledes terapeutrolle? 

Terapeutene har erfart at det kan være nødvendig å utvide den ”tradisjonelle” terapeutrollen 

for å hjelpe kvinnene. Dette innebærer bl.a. at de gjør seg mer tilgjengelige og er fleksible 

med tanke på arbeidsoppgaver, temaer i terapi og tid og sted for samtaler. Som beskrevet 



47 
 

tidligere, knyttes dette til allianseetablering og kvinnenes opplevelse av å få hjelp. Man kan 

imidlertid diskutere hvor langt terapeutene kan og bør strekke seg, om deres rolle blir uklar og 

hvilke dilemmaer som kan oppstå i praksis.  

5.3.1 En utvidet terapeutrolle og tverrfaglig samarbeid 

For alle mennesker er det først og fremst viktig å få sine grunnleggende menneskelige behov 

dekket (Sveaass & Johansen, 2006). Sosioøkonomiske problemer kan ha stor betydning for 

kvinnenes psykiske helse, og det kan derfor være nødvendig å gi disse plass i terapirommet. I 

tråd med dette fant Havig et al. (2006) at god psykoterapi med ikke-vestlige klienter ofte 

innebærer at terapeuten er lyttende overfor mer ”utradisjonelle” behov og er villig til å strekke 

seg litt lenger enn det vi gjerne anser som normalt i tradisjonell psykoterapi.  

I Holt og Monstad (2006) sin undersøkelse, mente noen av terapeutene at fokus på 

sosioøkonomiske problemer i samtaleterapi kunne gå på bekostning av det psykoterapeutiske 

arbeidet. Videre argumenterte forfatterne for at det kan gjøre terapeutens rolle uklar og 

implisere ovenfor klienten at han/hun ikke kan ta vare på seg selv. På lengre sikt kan dette 

føre til at klienten blir mer avhengig av personer i hjelpeapparatet (Holt & Monstad, 2006). 

Noen av klientdeltakerne i vår undersøkelse beskriver imidlertid at de tidligere fikk betydelig 

hjelp med praktiske problemer, men at de etter hvert er blitt mer selvstendige. En av 

terapeutdeltakerne sammenligner dette med en form for trygghetssirkel; hvor terapeuten er 

den trygge basen som gir klienten mot til gradvis å utforske systemet og løse praktiske 

problemer på egenhånd.  

Man kan sette spørsmålstegn ved om hjelp med sosioøkonomiske problemer heller burde 

komme fra andre instanser i hjelpeapparatet. Dette både med tanke på forskjellige 

kompetanseområder innenfor ulike instanser og hva som er hensiktsmessig bruk av ressurser 

(Havig et al., 2006). I vår undersøkelse fremhever terapeutene tverrfaglig samarbeid som en 

nødvendighet i arbeidet med denne gruppen, og beskriver i hovedsak gode erfaringer med 

dette. Tidligere undersøkelser har gitt noe motstridende funn når det gjelder tverrfaglig 

samarbeid i arbeid med klienter med minoritetsbakgrunn. Noen terapeuter forteller om en 

selvfølgelig innstilling til tverrfaglig samarbeid og vektlegger dette som en del av en integrert 

behandling (Øyen & Åsheim, 2010). Andre har funnet at samarbeidet kan oppleves lite 

tiltalende, ressurskrevende og av begrenset verdi (Holt, 2000; Holt & Monstad, 2006). 

Terapeutene i vår undersøkelse forteller imidlertid at det kan bidra til at kvinnenes 
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mangfoldige hjelpebehov i større grad blir dekket, at de ikke blir stående alene i tunge 

problemstillinger og at de kan opprettholde et mer terapeutisk fokus i samtalene.  

5.3.2 ”Hvis du ikke er en ren terapeut, hva er du da?”  

Terapeutene har erfaring med at det å engasjere seg sterkt og være mer personlig og aktiv, kan 

være nødvendig for å oppnå endring i arbeidet med denne gruppen. Samtidig forteller de at 

kan være utfordrende å finne en balanse mellom å være personlig og profesjonell. De trekker 

frem viktigheten av å reflektere rundt denne balansen og terapeutrollen. Som en av dem sier: 

”Hvis du ikke er en ren terapeut, hva er du da?”  

 

Noen av terapeutene forteller at de kan bli tildelt en rolle som en slags tante.  Klientene 

beskriver terapeuten som en svært viktig person i livet deres. Samtidig gir flere uttrykk for en 

opplevelse av at terapeuten opprettholder sin profesjonelle rolle og at dette er en trygghet. Van 

der Weele (2014) argumenterer for at når terapeuten tildeles en rolle som tante, storesøster 

eller bestemor, er det et tegn på at man har funnet en god form på terapeutrollen. Hun mener 

at dette ikke et tegn på uprofesjonell praksis, men oppfordrer terapeuter til å anerkjenne den 

rollen de blir tildelt (Van der Weele, 2014). Samtidig kan for mye nærhet i terapirelasjonen 

aktivere en sterk lengsel, frykt og biologiske forsvarsresponser hos klienten (Benum, 2014). 

Noen av terapeutene vi intervjuet forteller at de opplever at en del av kvinnene i perioder kan 

”oppføre seg som tenåringer”, og at de vekker en slags omsorg og ”morsfølelse” hos dem. 

Dette kan muligens forstås i lys av overføringer og motoverføringer; ved at klienten har en 

ubevisst intensjon om å vekke en affektiv reaksjon hos terapeuten, i form av et behov for å 

være en kjærlig og trygg omsorgsfigur (Gullestad & Killingmo, 2013). Benum (2014) 

argumenterer for at når terapeuten kjenner at sitt omsorgssystem blir vekket, bør han/hun 

tenke på at predikerbarheten og strukturen i relasjonen kan øke opplevelsen av trygghet hos 

klienten, mer enn å gi direkte omsorg. Hun vektlegger at terapeuten bør være oppmerksom på 

sitt eget toleransevindu og evne å roe seg hvis han/hun blir overveldet av engstelse. Man kan 

som terapeut risikere å bli for aktiv, slik at klienten ikke får tatt ansvar for seg selv (Benum, 

2014). Slik vi forstår det, innebærer dette ikke at man som terapeut skal unngå å bli å bli nær i 

terapirelasjonen, men at man bør være oppmerksom på relasjonelle prosesser i terapirommet 

og kunne begrunne det man gjør.  
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Når man tillater seg å bli en viktig person i noen sitt liv, kan man også stå i fare for ikke å 

innfri en del forventninger. I sin kartlegging av miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap 

og æresrelatert vold, fant Nadim og Orupabo (2014) at en del av de tidligere beboerne 

opplevde overgangen ut av botilbudet som et tydelig brudd. Det kan oppleves som en 

gjentakelse av bruddet de allerede har hatt med familien. De fremhevet at relasjonen føltes så 

ekte og genuin, og at endring i denne derfor føltes ekstra sårt (Nadim & Orupabo, 2014). Det 

er rimelig å anta at avslutning av terapi også kan oppleves som et nytt brudd. Det er derfor 

desto viktigere å ha et reflektert forhold til hvem man blir som terapeut og hva man kan tilby 

over tid. Flere av terapeutene vi intervjuet forteller at de ikke avslutter behandlingen med 

disse klientene. De åpner heller for at kvinnene selv kan kjenne etter når de har behov for å 

komme til samtaler og når de har behov for å avslutte eller ha et opphold. Det er imidlertid 

ikke alle terapeuter eller instanser som har rammer som muliggjør et slikt tilbud.  

5.3.3 Refleksjon og fellesskap 

Psykoterapiforskning viser at empatisk involvering med personer utsatt for traumatiske 

hendelser er nødvendig for å gi virksom terapi, samtidig kan det vekke sterke emosjonelle 

reaksjoner hos terapeuten (Sexton, 1999). Det slår oss at terapeutene beskriver en del følelser 

som likner klientenes; avmakt, håpløshet, sinne, redsel og ensomhet. Dette kan forstås både 

som et uttrykk for terapeutenes empatiske involvering og som reaksjoner på noe som kan 

oppleves som en overveldende og håpløs situasjon. Disse følelsene beskrives særlig i saker 

der de opplever å bli stående alene i arbeidet og ikke har noen å drøfte dilemmaer med.  

Vi får inntrykk av at det for flere av terapeutene har vært en reise å kjenne etter hvor langt de 

kan strekke seg og når de må sette grenser. Dette ser ut til å ha vært både en personlig og 

profesjonell reise, der muligheten for å kunne snakke med kollegaer, tverrfaglig samarbeid og 

veiledning har vært av stor betydning. Å skape rom for refleksjon kan være viktig for å 

opprettholde kvaliteten av hjelpetilbudet til klientene, men også for å ivareta terapeutene som 

arbeider med dette (Sexton, 1999). Terapeutene beskriver også arbeidet med disse kvinnene 

som svært givende og meningsfullt, noe som ser ut til å motivere dem til å engasjere seg i 

arbeidet og tåle de belastningene det kan føre med seg. 
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5.4 Familiearbeid – utfordrende og viktig 

Både vår og andre undersøkelser (Hydle & Bredal, 2014; Nielsen, 2011), viser at det å bryte 

med familien ofte ikke er en bærekraftig løsning. Mange av kvinnene gjenopptar kontakten 

med familien eller flytter hjem igjen. Stadig flere aktører i feltet har etterlyst et behov for å 

inkludere familien arbeidet med kvinner utsatt for æresrelatert vold. Mange foreldre føler seg 

neglisjert av hjelpeapparatet, og det er enighet om at dette ikke hjelper den unge, heller tvert 

imot (Hydle & Bredal, 2014). Til tross for dette gir flere av terapeutene vi intervjuet uttrykk 

for at de i begrenset grad arbeider med familien direkte. De begrunner dette bl.a. med at 

kvinnene eller familien ikke har ønsket et slikt tilbud eller at de har ansett det som for farlig. 

Det kan imidlertid betraktes som en form for indirekte familiearbeid at terapeutene arbeider ut 

ifra et familieperspektiv også i de individuelle samtalene. 

Noen av terapeutdeltakerne samarbeider med politiet i enkeltsaker. De fremhever at dette gjør 

dem tryggere, bl.a. fordi politiet har mer kompetanse på risikovurderinger og ivaretakelse av 

sikkerhet. Samtidig muliggjør det arbeid med familier der det ellers ikke ville latt seg gjøre, 

enten fordi det hadde vært for risikabelt eller fordi familiene er mer åpne for å komme til 

samtaler med politiet enn med en terapeut. Dette understreker betydningen av å tilstrebe et 

samarbeid med politiet i slike saker.  

Noen av terapeutdeltakerne uttrykker en usikkerhet knyttet til om kvinnenes familie kan 

nyttiggjøre seg av eller forstå måten man arbeider på i samtaleterapi. Dette kan sees i 

sammenheng med Nielsens (2011) inntrykk av at mange konfliktmeglere vegrer seg for å 

megle i konflikter oppstått i etniske minoritetsfamilier, fordi de ikke vet hvordan de skal 

håndtere et konfliktinnhold som ligger så langt fra sin egen kultur. I flere tilfeller kan de være 

overbevist om at de ikke har noen innflytelse (Nielsen, 2011). Andre terapeuter i vår 

undersøkelse uttrykker imidlertid mer optimisme knyttet til at arbeid med familiene kan føre 

til endring. Noen uttrykker, i likhet med Hydle and Bredal (2014), at det er et stort behov for 

og også muligheter for å inkludere familien i arbeid med kvinner utsatt for æresrelatert vold.  
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6 Konklusjon 
Resultatene fra vår undersøkelse tyder på at samtaleterapi med kvinner utsatt for ærerelatert 

vold er et verdifullt tilbud. Mange strever med alvorlige psykiske plager som følge av det de 

har vært utsatt for og valg de har sett seg nødt til å ta. Klientdeltakerne uttrykker at terapien 

har hatt stor betydning i deres liv og at de opplever bedring på en rekke områder. Flere 

forskere har uttrykt at man ikke kan ta for gitt at tradisjonell samtaleterapi er en passende 

tilnærming i møte med alle klienter, spesielt fordi selve terapimodellen er sterkt forankret i 

den vestlige kulturs verdensbilde (Sveaass, 2002; Van der Weele, 2014). Denne 

undersøkelsen viser imidlertid at mange kan nyttiggjøre seg spesifikke terapiintervensjoner i 

konteksten av en trygg terapirelasjon. Resultatene tyder på at terapirelasjonen kan være av 

enda større betydning enn vi forventet. For mange av kvinnene er terapeuten en viktig støtte i 

perioder preget av ensomhet og store belastninger. Ved at terapeuten viser tilstedeværelse, 

omsorg og aksept kan kvinnene få korrigerende emosjonelle erfaringer.  Dette kan også bidra 

til at de blir tryggere på å utforske forhold til andre også utenfor terapirommet. 

Terapeutene er på flere måter villige til å utfordre den ”tradisjonelle” terapeutrollen i arbeidet 

med denne gruppen, ved bl.a. å være mer tilgjengelige og fleksible i sine arbeidsmetoder. 

Dette fremstår som et viktig ledd i allianseetableringen og som nødvendig for å møte det 

omfattende hjelpebehovet mange av kvinnene har.  Terapeutene forteller at de er mer 

personlige og aktive enn de ofte er i andre terapier. Samtidig løfter de frem viktigheten av å 

reflektere rundt sin rolle som terapeut og finne balansen mellom å være personlig og 

profesjonell. 

Det kan være krevende å stå i problemstillingene og dilemmaene som ofte oppstår i arbeidet 

med denne gruppen. Terapeutene kan få følelsesmessige reaksjoner som oppleves belastende 

og kan vanskeliggjøre det terapeutiske arbeidet. Samtidig belyser undersøkelsen at det finnes 

gode måter å håndtere dette på; for eksempel veiledning, tverrfaglig samarbeid og arbeid i 

team. Terapeutene fremstår engasjerte i sitt arbeid, og beskriver det som svært meningsfullt 

og givende. 

På mange måter ser det ut til at familievernet kan være en god hjelpeinstans for denne 

gruppen, da mange av kvinnene trenger hjelp til å løse problemer med familien. Flere av 

terapeutene forteller at de strever med å inkludere familien i arbeidet selv om de anser dette 
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som viktig. Noen har imidlertid fått det til i større grad i samarbeid med politiet. Resultatene 

våre tyder på at dette er et viktig samarbeid, og at det bør videreutvikles.  

Samtidig har mange av kvinnene behov for et individuelt tilbud som ofte innebærer et 

omfattende psykoterapeutisk arbeid. Man kan hevde at dette arbeidet ikke nødvendigvis ligger 

innenfor familievernets ansvarsområde. Det ser imidlertid ut til at et ordinært tilbud om 

psykisk helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten, med de rammene de har, kanskje ikke passer 

denne gruppen. Videre tyder undersøkelsen på at mange som møtes med et individuelt fokus i 

terapi, med vektlegging av symptomer og medisinsk oppfølging, ikke føler seg forstått. Et 

familieperspektiv i terapien, også i de individuelle samtalene, kan derfor ha stor betydning for 

etablering av den terapeutiske alliansen. 

Samlet sett tyder våre funn på at mange kvinner utsatt for æresrelatert vold har behov for et 

samtaleterapeutisk tilbud der de får arbeidet med sine psykiske plager, samtidig som de blir 

møtt med forståelse for familiens betydning. Det kan være avgjørende med rammer som 

muliggjør en større tilgjengelighet hos terapeuten og kontinuitet i behandling til tross for 

uteblivelse fra samtaler. Vi mener at et viktig fokusområde for Regjeringens fremtidige 

handlingsplaner er kartlegging av hvordan et psykisk helsetilbud bedre kan tilpasses denne 

gruppen. Dette er viktig både for å gi et verdig behandlingstilbud og for å ivareta terapeutene 

som arbeider med denne problematikken. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Intervjuguide klienter  

Intervjumal klientdeltakere 

Dette er et semistrukturert intervju. Vi gjør oppmerksom på at vi vil stille 
oppfølgingsspørsmål til deltakernes svar der vi anser dette som hensiktsmessig.  

Kan du fortelle hva det var som gjorde at du oppsøkte hjelp? 

Hvordan var det for deg å be om hjelp? 

Snakket du med noen andre, venn eller familie, om at du ønsket å søke hjelp? 

Har du noen i ditt private nettverk du kan søke støtte hos? 

Hvem har du vært i kontakt med i hjelpeapparatet?  

Hvor lenge har du gått i behandling? 

Hadde du noen tanker om det å gå i terapi før du startet? 

Hvordan synes du det er å gå i behandling? 

Opplever du at det å snakke med en behandler eller hjelper er nyttig for deg?  

‐ Hvis ja; kan du fortelle litt mer om hva du har opplevd som nyttig eller viktig for deg? 
‐ Hvis nei; hva tenker du er grunnen til det? 

Hvilke temaer har vært spesielt viktige for deg i samtalene? 

Er det noe du tenker har vært negativt/vanskelig med å gå i behandling?  

Har det vært vanskelig for deg å stole på behandleren din? 

‐ Hva har vært vanskelig?  
‐ Har terapeuten din sagt eller gjort noe som har gjort det lettere for deg å stole på 

han/henne? 

Har du opplevd at det har vært vanskelig for den du snakker med å forstå noen av de tingene 
strever med? (Kanskje fordi disse har å gjøre med andre tradisjoner osv.) 

Dersom du ikke har norsk som hovedspråk - har det å snakke norsk i behandling vært 
vanskelig, eventuelt har dere vurdert å benytte tolk?  

Kan du komme på noen vendepunkter eller viktige hendelser i løpet av din kontakt med 
behandleren? 

Hvordan synes du forholdet og kontakten mellom deg og terapeuten din er? 
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Synes du at du takler noen ting bedre nå enn før du startet i behandling? I så fall, hva? 

Har terapeuten din bidratt til samarbeid med de andre i hjelpeapparatet? 

Er det noe mer du ønsker å fortelle oss som kan være av interesse for oss når det gjelder å 
forstå hvordan samtaler med behandlere kan være nyttig for deg og andre som strever med 
liknende problemer? 
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Vedlegg 2: Intervjuguide terapeuter 

Intervjumal terapeutdeltakere 

Dette er et semistrukturert intervju. Vi gjør oppmerksom på at vi vil stille 
oppfølgingsspørsmål til deltakernes svar der vi anser dette som hensiktsmessig. 

Kan du fortelle kort om din bakgrunn og erfaring som terapeut? 

Hva slags erfaring har du med behandling med kvinner utsatt for æresrelatert vold? 

Hvordan har du bygget opp din kunnskap på dette feltet? 

Hva tenker du kan være viktig i terapi med denne klientgruppen?  

‐ Hva kan være virksomt i terapien? 
‐ Terapiretninger/tilnærminger? 
‐ Viktige temaer? 

Er det noen erfaringer du har gjort deg som du vil trekke frem som særlig nyttige? 

Er det noe du tenker er spesielt viktig å huske på eller tenke på i arbeid med denne 
klientgruppen?  

Er det noen særlige dilemmaer du vil trekke frem fra arbeidet på dette feltet? 

Hvordan opplever du arbeidet med denne klientgruppen sammenlignet med andre klienter 
utsatt for vold i nære relasjoner? 

Hva tror du klientene opplever som nyttig i terapien? 

Hva slags erfaring har du med tverrfaglig samarbeid i arbeidet med denne klientgruppen? 

Opplever du at klientenes kulturelle kontekst har innvirkning på behandlingen? 

‐ Hvis ja; på hvilken måte? 

Har det hendt at du har vært i kontakt med klienters øvrige familie? 

Har det hendt at du har vært redd på vegne av klienten? 

Har det hendt at du har vært bekymret for din egen sikkerhet når du har jobbet med dette? 

Hvordan påvirker det deg personlig å jobbe med denne type problematikk? (Egne 
følelsesmessige reaksjoner?) 

Hvem kan du snakke med om dette?  

Har du noen tanker om hvordan opplæring knyttet til behandling av kvinner utsatt for 
æresrelatert vold kunne styrkes, slik at flere behandlere ble tryggere på dette? 
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Har det hendt at det har vært behov for bruk av tolk i behandlingen? I så fall, hvordan har det 
fungert? 

Er det noe mer du ønsker å fortelle oss som kan være av interesse for oss å vite når det gjelder 
å forstå hvordan terapisamtaler/behandling kan være nyttig for å hjelpe kvinner utsatt for 
æresrelatert vold?  

 


