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Sammendrag  
Forfatter: Ingrid Bang-Olsen 

Tittel: «Det var dråpen» - Voldsutsatte kvinners oppbrudd fra voldelige parforhold 

Veiledere: Margunn Bjørnholt og Mona-Iren Hauge 

Bakgrunn og formål: Kvinner som blir utsatt for vold fra partner kan streve med å bryte ut 

av forholdet på grunn av økonomiske og materielle betingelser, det emosjonelle båndet til 

partner og en opplevd forpliktelse til å bevare samlivet. Temaet for denne oppgaven er 

oppbruddsprosesser, de prosessene som fører til at kvinnen forlater den voldelige partneren. 

Formålet er å få mer kunnskap om hvordan kvinnene selv opplever det voldelige parforholdet 

og deres begrunnelser for å forlate den voldelige partneren. En manglende forståelse for at 

oppbruddet er en krevende prosess som tar tid kan føre til at venner, familie og 

profesjonsutøvere ikke gir den støtten voldsutsatte kvinner trenger for å avslutte forholdet. I 

analysen av intervjuene har jeg trukket veksler på kulturpsykologi, narrativ teori samt et 

interseksjonelt perspektiv.  

Forskningsspørsmål: Hvilke hensyn inngår i kvinnenes fortellinger om oppbrudd fra et 

voldelig parforhold? 

Metode: Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med seks kvinner som har forlatt en 

voldelig partner. Tre av kvinnene hadde kort botid i Norge og tre hadde norsk bakgrunn. Fem 

av kvinnene hadde opplevd vold i et heterofilt parforhold og én i et likekjønnet parforhold. 

Fire av kvinnene hadde barn. Intervjuene tilhører to ulike prosjekter fra 

forskningsprogrammet «Vold i nære relasjoner» ved Norsk kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress (NKVTS). Jeg har vært forskningsassistent i det ene prosjektet og 

transkribert intervjuer. Intervjuene ble analysert ved hjelp av den subjektorienterte metoden 

Listening Guide og teoretisk informert fortolkende metode. 

Resultater: Kvinnenes vansker med å bryte ut av det voldelige parforholdet handler om 

ambivalente følelser for partner, frykt for en utrygg fremtid, forpliktelser til samlivet og 

hensyn til barna, samt fortolkninger av volden som ikke «alvorlig nok» eller som noe som 

kan tilgis. Kvinnene med kort botid i Norge beskriver utrygghet for om de har økonomi til å 

etablere et hverdagsliv med barna sine uten partner. En forståelse som går igjen i intervjuene 

er at parforholdet krever «hardt arbeid» og at det å forlate partner innebærer å «splitte» 

familien. Flere beskriver et vendepunkt i oppbruddet som «dråpen som fikk begeret til å flyte 

over». Dette innebærer en enkelthendelse som gjør at de etter lang tids vurdering til slutt 
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bryter ut av forholdet. Kvinnene med barn ønsker å beskytte barna fra volden. For alle 

kvinnene er det avgjørende at de opplever å ha materiell og emosjonell støtte ved bruddet. 

Konklusjon: Å bryte med en voldelig partner er en aktiv prosess der kvinnene ivaretar 

hensyn til barna, partneren og familien rundt. Når kvinnene erkjenner at de har blitt utsatt for 

vold omskrives narrativet om parforholdet til at det er destruktivt, noe som fører til at flere 

ønsker å bryte med partneren for godt. Kvinnene med kort botid i Norge står overfor andre 

utfordringer enn kvinnene med norsk bakgrunn, fordi de har mindre kunnskap om språket, de 

har ikke fått etablert seg på arbeidsmarkedet, flere har begrenset sosialt nettverk og lite 

kjennskap til hjelpeinstanser. Kvinnene bryter ut av forholdet på tross av de vanskelige 

avgjørelsene det innebærer, noe som krever mot og styrke. 

 

 



		 VII	

Forord 
 

Først og fremst vil jeg takke de sterke kvinnene som har muliggjort denne oppgaven ved å 

dele sine erfaringer. Dere har lært meg mye og jeg har blitt dypt beveget av deres historier. 

 

Tusen takk til mine veiledere Margunn Bjørnholt og Mona-Iren Hauge for deres engasjement 

og gode hjelp gjennom denne prosessen. Deres tro på oppgaven min har vært en viktig 

drivkraft for meg. En ekstra takk til dere og Parvin Kiamanesh for at jeg fikk muligheten til å 

jobbe med intervjuer fra forskningsprosjektene «Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og 

deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner» og «Vold i 

parforhold – kjønn, likestilling og makt» ved NKVTS. Det har vært inspirerende og lærerikt å 

være en del av et så faglig sterkt forskerfelleskap.  

 

Jeg vil også rette en takk til Willy Pedersen for nyttige innspill og oppmuntring mot slutten, 

og til Marthe Udnæs for hjelp med språk og korrektur.  

 

Til slutt vil jeg takke venner og familie for deres støtte og omsorg gjennom den siste tiden.  

 

 

 

Ingrid Bang-Olsen 

Universitetet i Oslo, oktober 2018 
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1 Introduksjon  
I Norge, og i de fleste vestlige land, er parforholdet forstått som et ønsket kjærlighetsprosjekt 

der to parter knyttes sammen av deres gjensidige valg av hverandre, og ikke av plikt eller 

fornuft. Paret er forventet å ha omsorg for hverandre, støtte hverandre og være hverandres 

livsvitner (Gran, 2016). Likevel hender det at en av partene bryter disse forventningene og 

gjør den andre i forholdet vondt. Å bli utsatt for vold og krenkelser fra den du har tillit til og 

som du ser for deg å dele livet med kan synes paradoksalt, men er ikke uvanlig. Vold i 

parforhold blir i dag betraktet som et globalt samfunnsproblem, både fordi det bryter med 

grunnleggende menneskerettigheter og fordi de fysiske og psykiske helseeffektene er godt 

dokumentert (WHO, 2010). På verdensbasis rapporterer om lag en tredjedel av alle kvinner 

(30 %) at de har opplevd fysisk og/eller seksuell vold fra partner (WHO, 2013). I 

omfangsundersøkelsen «Vold og overgrep i Norge» fra 2014 oppga en femtedel av kvinnene 

(20,7 %) at de hadde blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep fra partner (Thoresen & 

Hjemdal, 2014). I den samme studien går det frem at såkalt mild partnervold, som det å bli 

kløpet hardt eller slått med flat hånd, er jevnt fordelt mellom kjønnene, men at kvinner blir 

utsatt for grovere vold og overgrep fra partner, som det å bli slått med knyttneven, sparket 

eller tatt kvelertak på, enn det menn blir. Kvinner som var utsatt for vold opplevde flere 

voldsepisoder og fryktet i større grad å bli alvorlig skadet eller drept mens volden pågikk. 

Disse resultatene viser at vold ikke er likt fordelt mellom kjønnene, men at det er flere menn 

som begår voldelige handlinger mot en partner og flere kvinner som blir utsatt for grov vold 

fra en partner. Samtidig viser en rekke undersøkelser at vold også forekommer i likekjønnede 

parforhold (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005; Donovan & Hester, 2015).   

Mange stiller seg uforstående til hvorfor den voldsutsatte ikke forlater partneren. 

Forskning har vist både til indre og ytre hindringer som kompliserer et brudd med en voldelig 

partner, deriblant frykt for større skade etter bruddet eller manglende materielle ressurser 

(Barnett, 2000, 2001; Anderson & Saunders, 2003). Noen kvinner kan dessuten være i en 

spesielt sårbar posisjon eller ha vansker med å oppsøke hjelp, for eksempel kvinner med 

innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelser eller rusproblematikk (Nordborg, 2008), noe som 

også gjør det å forlate partner vanskeligere. Mange kvinner som lever i voldelige parforhold 

har dessuten barn de tar vare på, slik at hele familien blir rammet av både volden og bruddet. 

Det er nødvendig med en økt forståelse av hvordan kvinnene selv opplever det voldelige 

parforholdet, og hva som gjør at de til slutt velger å forlate partner. Dette er viktig kunnskap 
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for de som jobber i hjelpeinstanser som møter familier og par der den ene utsetter den andre 

for vold.  

Denne hovedoppgaven bygger på kvalitative intervjuer med seks kvinner som har vært 

utsatt for vold fra partner og som har gått ut av forholdet. Intervjuene er gjennomført i to 

ulike forskningsprosjekter ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS), henholdsvis «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» (prosjekt 1) og 

«Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge 

av vold i nære relasjoner» (prosjekt 2). Prosjektene er en del av forskningsprogrammet «Vold 

i nære relasjoner», som er et femårig (2014-2019) forskningsprogram med finansiering fra 

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg var interessert i 

temaene vold i parforhold og likestilling, og våren 2017 tok jeg derfor kontakt med Margunn 

Bjørnholt som leder prosjekt 1. Jeg fikk mulighet til å delta i prosjektet som 

forskningsassistent, en stilling som innebar å transkribere intervjuer. Dermed ble jeg gjort 

kjent med materialet jeg fikk benytte i min oppgave. Kvinnene i prosjekt 1 hadde alle norsk 

bakgrunn, men jeg ønsket et mer variert empirisk grunnlag. Etter avtale med Parvin 

Kiamanesh som leder prosjekt 2 fikk jeg mulighet til å inkludere intervjuer med kvinner som 

har innvandrerbakgrunn. Disse prosjektene er noe ulike hva gjelder tematikk og formål, men i 

begge har det blitt utført intervjuer med kvinner som har levd i et voldelig parforhold. I denne 

oppgaven ser jeg nærmere på den voldsutsatte kvinnens oppbruddsprosesser, de prosessene 

som fører til at hun forlater den voldelige partneren.  

 

1.1 Bakgrunn for studien 
1.1.1 Hva er vold i parforhold? 
I følge Per Isdal (2000, s. 36) er vold «enhver handling rettet mot en annen person, som 

gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å 

gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil». En skiller gjerne mellom ulike former 

for vold, som fysisk, psykisk, materiell, seksualisert og latent vold (Alternativ til Vold, 2018). 

Skjørten (1988) påpeker betydningen av parforholdet for opplevelsen av volden, da «den 

nære relasjonen mellom parter i et mishandlingsforhold gjør at volden får konsekvenser langt 

utover de objektive skadevirkningene tilknyttet voldsutøvelsen». En utfordring i forskning på 

vold i parforhold er uklare begrepsforståelser og uenigheter rundt definisjonene. I denne 

oppgaven har jeg sett på hvilken forståelse av vold som informantene selv legger til grunn når 

de beskriver sine erfaringer.  
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Frem til 1970-tallet ble begrepene familievold og husbråk ofte brukt om vold i 

parforholdet, og volden ble sett på som privat anliggende (Nilsson & Lövkrona, 2015, s. 26). 

Den feministiske krisesenterbevegelsen på 1970-tallet tok i bruk begrepet kvinnemishandling, 

og fremmet budskapet om at volden er et samfunnsmessig problem som skyldes en skjev 

maktfordeling mellom kvinner og menn (Skjørten, 2004). Et slikt perspektiv er senere 

kritisert for å opprettholde en heteronormativ forståelse av vold i parforholdet. I de senere år 

er begrepet vold i nære relasjoner anvendt for å inkludere LHBTQ-personers voldserfaringer 

og for å motvirke et språk som danner et homogent offerbilde (Nilsson & Lövkrona, 2015 s. 

41). Bruken av kjønnsnøytrale begreper som interpersonlig vold og vold i nære relasjoner 

har imidlertid blitt kritisert for å skjule det faktum at mer alvorlig partnervold oftere rammer 

kvinner enn menn (Nilsson & Lövkrona, 2015, s. 25; Skjørten, 2004). Den ulike 

begrepsbruken i voldsforskningen kan sies å gjenspeile hvilke verdier og ideologier man 

ønsker å fremheve, i tillegg til å anses som et uttrykk for den økte kunnskapen på feltet (NOU 

2003:31, s. 35). I denne oppgaven anvender jeg begrepet vold i parforhold ettersom kvinnene 

i undersøkelsen forteller om både heteroseksuelle og homofile parforhold. 

 

1.1.2 Forklaringer på vold i parforhold 
Mye av forskningen på vold i parforhold har hatt som målsetting å forklare hvorfor menn 

utøver vold mot kvinner. Da denne oppgaven handler om oppbruddsprosesser, er jeg nødt til 

å begrense gjennomgangen av de ulike teoriene som forklarer volden og heller fokusere på 

forskning og teorier som forsøker å forklare prosessene den voldsutsatte går igjennom. 

Samtidig er noen av forklaringsmodellene for vold fremtredende i deltagernes forståelse av 

forholdet og partneren, og jeg har derfor sett det som relevant å gi en kort oversikt over de 

ulike perspektivene på voldsutøvelse. Teorier om vold i parforhold og menns vold mot 

kvinner kan grovt deles inn i strukturelle forklaringer, forklaringer på gruppenivå og 

individorienterte forklaringer (NOU 2003:31, s. 28). Teorier som fokuserer på individuelle 

faktorer forklarer voldsutøvelse som avvikende personlighetstrekk eller situasjonsbetingelser 

hos den som utøver vold, som for eksempel psykopatologi, rusproblemer eller arbeidsløshet 

(Bell & Naugle, 2008). Sosial læringsteori (Bandura, 1971; 1973) er en psykologisk teori 

som gir en forklaring på gruppenivå og ser på vold som en lært atferd. Ifølge denne teorien 

læres vold gjennom modellering av foreldre eller jevnaldrende i barndommen. Flere trekker 

veksler på denne teorien for å forklare hvorfor vold i enkelte familier overføres mellom 

generasjonene (Mihalic & Elliott, 1997), men teorien forklarer ikke det faktum at ikke alle 
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som utøver vold har en voldelig familiebakgrunn eller at mange som ble utsatt for vold i 

barndommen ikke utøver vold som voksen. Det feministiske kjønnsperspektivet gir en 

strukturell forklaring på menns vold mot kvinner, og ser på sviktende likestilling og mannlig 

dominans i et patriarkalsk samfunn som hovedgrunnen til menns voldsbruk (Dobash & 

Dobash, 1979). En forklaringsmodell som kombinerer de strukturelle og de individorienterte 

teoriene er det økologiske perspektivet. Her fokuseres det på at ikke én enkelt faktor kan 

forklare interpersonlig vold, men at man må se på hvordan ulike nivåer, som individuelle 

sårbarheter, personlige forhold, samfunnskontekst og kulturelle og sosiale faktorer, virker 

sammen (WHO, 2018). Multiforklaringsmodeller som denne er kritisert for å være upresise 

og for å flytte ansvaret fra voldsutøveren til samfunnsmessige forhold (Nilsson & Lövkrona, 

2015, s. 40). 

 

1.1.3 Å forlate en voldelig partner – hva sier forskningen? 
Innenfor forskningen på vold i parforhold har mange vært opptatt av å utforske og forklare 

hvorfor kvinnen ikke lykkes i å forlate den voldsutøvende partneren umiddelbart (f.eks. 

Barnett, 2000, 2001; Lundgren, 1991; Dutton & Painter, 1981). Det har blitt forsket mindre 

på hva som til slutt gjør at kvinnen bryter ut av forholdet. I en litteraturgjennomgang skiller 

Anderson og Saunders (2003) mellom to ulike retninger i denne forskningen: kvantitative 

studier på faktorer som predikerer kvinnenes valg om å bli eller gå, og kvalitative 

undersøkelser som forstår oppbruddet som en prosess. Et hovedfunn fra de kvantitative 

studiene var at det var mer sannsynlig at kvinner med økonomiske ressurser, som arbeid og 

inntekt, forlot den voldelige partneren. Inntektsvariabler var sterkere prediktorer for å gå ut 

av forholdet enn psykologiske faktorer når de ble sammenlignet i studier med flere variabler, 

noe som viser viktigheten av strukturelle betingelser (ibid.). Ettersom min oppgave 

undersøker oppbruddsprosesser, går jeg videre inn på forskning som har sett på dette 

tidligere.  

 

Hva er et oppbrudd?  

Flere argumenterer for å se bruddet fra en voldelig partner som en prosess eller flere 

prosesser (Anderson & Saunders, 2003). Heller enn å stille spørsmålet «hvorfor går hun 

ikke?» er forskningen blitt mer opptatt av å få kunnskap om hvorfor hun vil slutt velger å gå. 

Dette er for å understreke kompleksiteten og vanskelighetene den voldsutsatte står overfor, 

og for å rette oppmerksomheten mot styrken og motet som kreves for å forlate en voldelig 
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partner. Ved å definere det å forlate partneren som en prosess, fremheves det at bruddet 

inkluderer flere handlinger og beslutninger over tid, endringer på kognitive og emosjonelle 

plan, i tillegg til den fysiske avskjeden (ibid.). Dette åpner også for at det å gå kan innebære å 

forsøke flere ganger før hun til slutt klarer å gjennomføre bruddet. Holmberg og Enander 

foreslår å se en voldsutsatt kvinnes oppbrudd som tre aktive prosesser: å bryte opp, å bli fri 

og å forstå (Holmberg & Enander, 2011; Enander & Holmberg, 2008). Å bryte opp vil si 

selve bruddet, det som gjør at den voldsutsatte fysisk forlater partneren. Å bli fri defineres 

som å bli emosjonelt fri fra partneren, noe som innebærer å skulle bryte det sterke 

emosjonelle båndet som har utviklet seg i forholdet. Å forstå handler om at den voldsutsatte 

definerer sine erfaringer og det hun har levd i som en voldelig parrelasjon og seg selv som 

voldsutsatt (offer/overlever). I følge Holmberg og Enander skjer ikke disse prosessene 

nødvendigvis i nevnt rekkefølge; de kan foregå overlappende og parallelt. De hevder 

imidlertid at det vanligste er at det fysiske bruddet skjer før den emosjonelle frigjøringen og 

den kognitive forståelsesprosessen (Holmberg & Enander, 2011, s. 75).  

 

Hva hindrer oppbruddet? 

For å forstå hvorfor noen forblir i en voldelig relasjon og ambivalensen en voldsutsatt kan 

føle ved å skulle forlate en voldelig partner, er det viktig å rette fokus mot det emosjonelle 

båndet som utvikles mellom voldsutsatt og voldsutøver. Det sterke båndet kan bestå av ulike 

følelser, som kjærlighet, redsel, hat, medlidenhet, skyld og håp (Holmberg & Enander, 2011). 

Innenfor traumeteori har dette blitt kalt en traumatisk binding for å vise hvordan offeret kan 

leve i frykt og terror, og samtidig føle en sterk avhengighet til og lojalitet overfor 

overgriperen (Dutton & Painter, 1981). For at en traumatisk binding skal kunne utvikles må 

det foreligge en ujevn maktbalanse mellom partene, i tillegg til at overgrepene er periodevise 

og tilbakevendende. I en kvalitativ undersøkelse med fokusgrupper identifiserte Short og 

McMahon m.fl. (2000) to typer begrunnelser kvinner som hadde blitt utsatt for vold fra 

partner brukte for at de hadde blitt i forholdet. På den ene siden ga kvinnene positive og 

håpefulle grunner, som kjærlighet til partneren, forpliktelse til ekteskapsløftene, ønske om å 

være et hjem med to foreldre for barna og forhåpninger om at partneren kunne og ville endre 

seg. På den andre siden oppga de negative grunner, som manglende økonomiske ressurser, 

emosjonell avhengighet til partneren og frykt for konsekvensene av å bryte som følge av 

trusler fra partner. Andre undersøkelser har også fremhevet at kvinners oppfatning av og 

holdninger til kjærlighet i parforholdet kunne regulere hvordan de reagerte på tidlige tegn på 

vold fra partner (Towns & Adams, 2000). Et eksempel er hvordan det kulturelle narrativet 
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om «Skjønnheten og Udyret», der kjærligheten har en forvandlende kraft, var gjenkjennelig i 

kvinnenes narrativ; dersom de elsket mannen nok, ville han forandre seg og volden ville 

stoppe.  

 

Hvorfor går hun? 

Frykt, uttrykt gjennom bekymring, stress, skam, angst, forvirring, traumatisering og sjokk, 

kan gjøre det vanskeligere for kvinnene å forlate partner, men en undersøkelse beskrev også 

hvordan frykt kan virke som en frigjørende faktor (Scheffer Lindgren & Renck, 2008). I 

følge forfatterne var kvinnenes oppbruddsprosess først preget av hennes lidenskapelige 

følelser og kjærlighet for mannen, tilpasning og håp om endring, ambivalens som følge av 

hans veksling mellom vold og varme, følelser som skyld og skam, samt fokus på å skjerme 

barna fra volden. Da kvinnene fikk en endelig erkjennelse om at volden ikke ville ta slutt, at 

situasjonen var så truende at de må velge mellom å dra eller dø, eller at de ble bekymret for at 

barna deres var i fare, skjedde det et vendepunkt som førte til at kvinnene forlot partner. I 

denne undersøkelsen var ytre støtte viktig i for at kvinnene kunne bryte, noe andre 

undersøkelser også har påpekt (f.eks. Short et al., 2000).  

Ferraro og Johnson (1983) knytter oppbruddet til en viktimiseringsprosess, og hevder at 

kvinnene bryter med en voldelig partner først etter at hun har sluttet å rasjonalisere mannens 

vold og begynt å oppfatte seg selv som et voldsoffer. Hva som anses for å være vendepunkter 

har blitt forstått på ulike måter i forskningen på oppbruddsprosesser, både som et skifte i 

kvinnens oppfatning, som hennes beslutning om å dra eller det å faktisk forlate partner. 

Enander og Holmberg (2008) oppsummerer hva tidligere forskning har identifisert som ulike 

forløpere til bruddet: en forverring i forholdet og økning i voldsnivå, frykt for tryggheten til 

barna, andre eller en selv, økt personlig styrke og agens hos den voldsutsatte kvinnen og et 

kognitivt skifte der hun begynner å se på forholdet som mishandling.  

Oppsummert kan det sies at forskningen understreker at det kreves mye av kvinnen for 

å kunne forlate en voldelig partner, både fordi materielle forhold og økonomiske ressurser 

kan komplisere bruddet, og fordi indre mekanismer hos kvinnen, som skyldfølelse overfor 

mannen og en opplevd forpliktelse til å bevare forholdet, kan virke bindende. Etter å ha satt 

meg inn i forskning og litteratur på det å bryte ut av et voldelig parforhold, ble det tydelig for 

meg at det ikke finnes konsensus om hvordan en slik oppbruddsprosess ser ut, og at noen 

faktorer, som frykt for eget liv og bekymring for barna, både virker bindende og frigjørende.  
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1.2 Studiens formål  
Formålet med undersøkelsen var todelt. For det første ønsket jeg å øke forståelsen av hvorfor 

det er vanskelig å forlate en voldelig partner og av hva som kan spille inn når den 

voldsutsatte til slutt bryter. Jeg var interessert i å undersøke hvilke begrunnelser kvinnene 

selv legger til grunn for å bli i eller bryte ut av et voldelig parforhold. Det er nødvendig med 

mer inngående kunnskap om prosessene den voldsutsatte går igjennom for at både familie, 

venner og profesjonelle hjelpere skal kunne gi tilstrekkelig støtte til de som lykkes eller ikke 

lykkes med å forlate en voldelig partner. Jeg ville også fremheve viktigheten av å møte 

kvinnene med mer forståelse for at det å gå tar tid og kan innebære flere brudd. Den andre 

hensikten med undersøkelsen var å si noe om hvordan oppbruddsprosessene kan forstås i lys 

av kvinners livssituasjon. Av hensyn til dette er informantene i undersøkelsen valgt ut slik at 

de representerer ulik alder, seksuell orientering og nasjonalitet. I lesningen av intervjuene ble 

jeg oppmerksom på ulike forestillinger om parforholdet som lå til grunn for kvinnenes 

begrunnelser for å bli i og for å bryte ut av forholdet. Jeg ønsket derfor å utforske hvordan 

forventninger til hvordan et samliv bør være var representert i kvinnenes individuelle 

fortellinger om forholdets slutt. På bakgrunn av dette formulerte jeg følgende problemstilling: 

 

Hvilke hensyn inngår i kvinnenes fortellinger om oppbrudd fra et voldelig parforhold? 

 

1.2.1 Plan for oppgaven 
I dette kapittelet har jeg beskrevet det jeg anser som nødvendig bakgrunn for undersøkelsen, 

inkludert en oversikt over tidligere forskning på feltet. Ovenfor har jeg presentert 

forskningsspørsmålet for undersøkelsen. I neste kapittel vil jeg redegjøre for de ulike teoriene 

jeg har benyttet meg av i analyseprosessen. I metodekapittelet beskriver jeg hvordan jeg har 

gjennomført undersøkelsen, samt de metodiske valgene jeg har tatt. Deretter presenterer jeg 

analysene og diskuterer dem fortløpende i lys av relevant teori. Til slutt kommer en 

avsluttende diskusjon der jeg fremhever betydningen av funnene og hva de kan implisere for 

videre forskning og klinisk praksis.  
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2 Teoretisk rammeverk 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for teoretiske perspektiver jeg har trukket veksler på når jeg 

har lest og analysert intervjumaterialet. Først retter jeg fokus mot en psykoanalytisk forståelse 

av kvinner som lever i voldelige parforhold og deres avhengighet. Dette for å belyse en 

individorientert forståelse av sårbarhet. Deretter trekker jeg frem hvordan kvinnenes 

oppbrudd kan forstås i lys av sosiokulturelle teorier som kulturpsykologi og narrativ teori. 

Videre ser jeg på det interseksjonelle perspektivet for å belyse hvordan ulike aspekter ved 

kvinnens bakgrunn spiller inn i oppbruddsprosessen. Til slutt presenterer jeg teorier om makt 

og kjærlighet i parforholdet for å si noe om hvordan dynamikken i voldelige samliv kan være 

knyttet til forståelser av kjønn, og at dette i sin tur påvirker kvinnenes begrunnelser for å bli 

og gå.  

 

2.1 Individets sårbarhet 
Fra et psykoanalytisk ståsted kan romantisk kjærlighet forstås som at man velger en partner 

som på en eller annen måte tilfredsstiller dyptliggende behov i en selv (Gullestad, 1979, s. 

389). For å forklare at kvinner blir i voldelige forhold fokuserte tidlig psykoanalytisk 

personlighetsteori på den masochistiske karakteren til de voldsutsatte kvinnene, noe som ble 

sterkt kritisert av feminister fordi denne forklaringen klandret kvinnene selv for å ha blitt 

utsatt for vold (Eliasson, 1997, s. 142). Dagens psykoanalytiske syn på den masochistiske 

karakteren (self-defeating personality) forstår ikke dette mønsteret som et ønske om smerte 

og lidelse, men heller som at en person holder ut smerte og lidelse i håp om at noe bedre skal 

komme ut av det (McWilliams, 2011, s. 269). At en person som mishandles forblir i forholdet 

kan dermed forstås som en gjenspeiling av en tro på at ved å tolerere mishandlingen oppnås 

et mål som rettferdiggjør lidelsen, for eksempel at familien holder sammen. Eventuelt 

motvirkes et mer smertefullt utfall, for eksempel det å bli forlatt. At en frykt for å være alene 

eller at familien oppløses gjør at man holder ut destruktivitet og dominans, kan med det 

psykoanalytiske perspektivet forstås ut i fra den enkeltes relasjonshistorie. Samtidig påpeker 

den feministiske psykoanalytikeren Jessica Benjamin at menneskets grunnleggende konflikt 

mellom avhengighet og selvstendighet får en kjønnet retning i et patriarkalsk samfunn på 

grunn av strukturen i familieinstitusjonen (Gunnarson, 2016). I barnets utviklingsfase 

opplever det en konflikt mellom frykt for separasjon og et ønske om uavhengighet. Da vil 

guttebarnet identifisere seg med den maskuline faren, få anerkjent sin uavhengighet og ta 
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avstand fra det feminine, samt avhengigheten det feminine er forbundet med. Jentebarnet har 

vanskeligere for å identifisere seg med faren grunnet hans avvisning av det feminine, noe 

som gjør at hun ikke får den samme frigjøringen fra det primære mor-barn-båndet. Selvet 

hennes blir dermed nært forbundet med avhengighet (Benjamin, 1988). 

Inspirert av dette perspektivet ble jeg i lesningen av empirien derfor oppmerksom på 

hvilke mål som forsvarer lidelsen kvinnene utsettes for og hva de motvirker ved å holde ut. I 

min analyse av det empiriske materialet har jeg ikke utelukket at individet har en særegen 

personlighet og historie som former kvinnenes forskjellige begrunnelser for hvorfor de ble i 

og brøt ut av forholdet. Kvinnenes individualitet kommer blant annet til syne i variasjonen av 

begrunnelser de benytter. Samtidig kom de individorienterte forklaringene til kort da jeg 

skulle undersøke de ulike forestillingene om parforholdet og kjærlighet som var fremtredende 

hos kvinnene. Et eksempel på dette er hvordan kvinnene i intervjuene beskriver at de justerer 

og endrer sine forståelser av hva de skal «holde ut» gjennom samtaler med andre rundt seg. Å 

«holde ut» blir meningsbærende fordi det anerkjennes som viktig av familie, venner, 

hjelpeinstanser eller populærkultur. Derfor har jeg valgt å bruke sosiokulturelle perspektiver 

som analyseredskap for å kunne si noe om hva som legitimerer det å holde ut – og hva som 

anses som en akseptert grunn for å bryte ut av et voldelig forhold. Individorienterte teorier og 

sosiokulturelle teorier presenteres ofte i separate leirer, og kan med sine ulike analysefokus 

synes å utelukke hverandre. Benjamins psykoanalytiske teori om mannlig dominans (1988) er 

derimot et eksempel på at utviklingen av subjektet formes av både våre relasjoner og av 

kulturen. I lesningen av Benjamin ble jeg opptatt av hvordan avhengighet representeres av 

det feminine og at dette ikke er en selvfølgelig utvikling, men noe som kan formidles til 

individet gjennom dets primære relasjoner i oppveksten. 

 

2.2 Oppbrudd i sosiokulturelle sammenhenger  
2.2.1 Kulturpsykologiske perspektiver 
Kulturpsykologi handler om hvordan mennesker lever sammen i et samfunn, men også om 

hvordan kulturen er representert i menneskene. Dette perspektivet behandler ikke kultur som 

noe et individ «har» eller «får», men som en aktiv inter- og intrapsykisk prosess der 

mennesker handler gjennom kulturen (Valsiner, 2014). Mennesker er meningsdannende 

vesen, og meningene dannes gjennom interaksjoner med miljøet. Kulturpsykologi vektlegger 

at det er umulig å beskrive mentale prosesser isolert fra den sosiale og situasjonelle 

konteksten de oppstår i (Hundeide, 2002). Vold som et kulturelt fenomen betyr altså, i denne 
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sammenhengen, noe som får uttrykk og mening i en bestemt kontekst og ikke at man knytter 

visse voldsformer til visse typer menneskegrupper (Nilsson & Lövkrona, 2015).  

Bruners teori om folkepsykologi (1990) handler om hvordan mennesker organiserer 

sine erfaringer etter det som regnes som «alminnelig folkevett», nemlig hva vi kan forvente 

oss av mennesker. Dette gjør at vi ikke har like lett tilgang på ord og forståelsesmåter om 

fenomener som er uvanlige eller bryter med våre kulturelle verdier (Jensen, 2002). At kvinner 

og mennesker generelt har rett til et liv uten vold er det i Norge tverrpolitisk enighet om i 

dag. Det kan derfor være vanskelig å forstå at vold forekommer i «vanlige» par og familier, 

og ikke minst at det kan skje med oss selv. Vår fortolkningsprosess av hendelser påvirkes 

altså av hva som er kulturelt tilgjengelig, og ved brudd på det som er forventet må vi finne 

nye måter å forstå det umulige på. Å knytte volden til «slemme menn» eller «fæle kulturer» 

kan være en måte å inkorporere den i vår forestillingsverden. Ved å lage slike narrativer kan 

man gjøre avviket fra det normale mer forståelig gjennom kulturelle konvensjoner som 

tilfører en mening (Magnusson & Marecek, 2012). Kvinnene i denne undersøkelsen fortalte 

om et parforhold som «ikke var helt greit», og det slo meg tidlig at de aktivt arbeidet med å 

forstå og fortolke sine egne erfaringer og sin partners atferd. Det kulturpsykologiske 

perspektivet bidro til å rette fokus mot de fortolkningene kvinnene selv gjorde, og at den 

prosessen innebærer å bryte med det kulturelt kjente og forstå det uforståelige.  

 

2.2.2 Narrativ teori 
I følge Bruner (1990) er narrativer en essensiell del av menneskelig natur og væren, fordi vi 

gir mening til våre opplevelser i verden gjennom narrativet. Historier fortelles for å 

rekonstruere fortiden, tolke nåtiden og danne hypoteser om fremtiden til et individs liv og 

identitet (Murray, 2003). Narrativer kan gi sammenheng til erfaringer som ikke nødvendigvis 

gir mening (Wood, 2001), som det å bli utsatt for vold fra en du elsker. Et narrativ gir 

struktur; det hjelper oss å plassere personer og hendelser inn i sammenhengende handlinger, 

og dette bidrar til å fordele ansvar, kausalitet og agens. Dermed lages ikke narrativer bare for 

å gi mening, men også for å konstruere subjektiviteten til individene i fortellingen (Squire, 

Andrews & Tamboukou, 2008). Å gi mening til volden gjennom et narrativ, for eksempel ved 

å identifisere en krangel som en forløper, kan få implikasjoner for identiteten til både den 

voldsutsatte og voldsutøveren. Dersom hun konstrueres som delvis medskyldig, blir ikke han 

fullstendig ansvarlig for handlingene. Et annet aspekt ved narrativer er at historiene som 

fortelles av deltagerne både er personlige og sosiale (Wood, 2001), noe som innebærer at 
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fortolkeren må gå forbi det som sies og gjenkjenne hvordan fortelleren trekker veksler på og 

bruker kulturen i sine narrativer. Bruner (1990) skiller mellom kanoniske narrativer og 

personlige narrativer. I de personlige livsnarrativene kan anerkjente fortellinger om hvordan 

livet burde leves og normative kulturelle forventninger kombineres på ulike måter med 

utgangspunkt i den enkeltes omstendigheter. Ens personlige historier blir slik et forsøk på å 

gjenskape normalitet. Polletta (1998) påpeker i tråd med dette at kulturelle forståelser 

begrenser fortellingene fordi de gir et visst utvalg av mulige handlinger. I lesningen av 

intervjuene i min studie ble jeg opptatt av hvordan slike personlige narrativer om hva vold er, 

hva kjærligheten og samlivet krever og hva det innebærer å være mor, kunne bremse veien ut 

av forholdet. Samtidig så jeg også en endringsmulighet i narrativene, ved at bestemte 

begivenheter trigget en endring i forståelsen, og at dette kunne bidra til et sterkere behov for å 

bryte. I intervjuene så jeg elementer som kunne forstås i lys av en narrativ tilnærming, for 

eksempel viktigheten av andre karakterer i fortellingen, ulike vendepunkt og agensendringer. 

Jeg ble også oppmerksom på at kulturelle narrativer om ekteskap og kvinnens rolle i samlivet 

var representert i fortellingene. 

Studier som har undersøkt vold i parforhold med et narrativt perspektiv har påpekt 

hvordan kulturelle konstruksjoner av romantikk og «perfekt kjærlighet» binder kvinnene til 

voldelige forhold (Towns & Adams, 2000). Wood (2001) viste hvordan kvinnene i hennes 

undersøkelse lagde unnskyldninger for partnerens vold i tillegg til å internalisere 

forventninger om at de burde ta hånd om partneren. Hun argumenterer for at deres narrativer 

gjenspeiler og ligner kulturelt anerkjente narrativer om kjønn og romantikk. I følge Lloyd og 

Emery (2000) bidrar en diskurs om romantikk til å forstå det paradoksale faktum at 

mishandling skjer i en kontekst av et intimt og omsorgsfullt forhold. Romantiske idealer som 

«kjærlighet overvinner alt» gir oss et språk som fremmer tilgivelse og isolerer aggressiv 

atferd som unntak, i troen om at styrken på kjærligheten som paret har for hverandre kan 

overvinne slike utfordringer. I tillegg er en konsekvens av diskursen at den plasserer kvinnen 

i posisjonen som pleier, både for mannen og forholdet. De argumenterer også for at en slik 

romantikkdiskurs skaper en frykt for å ende forholdet og for at kjærligheten skal ta slutt, fordi 

det innebærer et tap av en selv som en del av et par (Lloyd & Emery, 2000). En slik frykt for 

å miste seg selv kan styrkes i en kultur som fremmer viktigheten av å være knyttet til en 

annen og at det kun finnes én «ekte kjærlighet» for alle (Donovan & Hester, 2015).  
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2.3 Et interseksjonelt perspektiv 
Det interseksjonelle perspektivet er en videreutvikling og utvidelse av feministiske 

perspektiver, som åpner for en kompleks maktanalyse og kan bidra til å motvirke en forenklet 

forståelse av voldsoffer- og utøver (Bograd, 2005, s. 27). Interseksjonalitet handler om å 

utforske sammenhengen mellom ulike sosiale kategorier, som kjønn, seksualitet, etnisitet og 

klasse, og se på hvordan ulike maktordninger og undertrykkelsesmekanismer virker sammen 

(Crenshaw, 1991). Opprinnelig ble begrepet interseksjonalitet brukt for å beskrive 

situasjonen til afroamerikanske kvinner, og for å belyse at diskrimineringen de ble utsatt for 

ikke kunne sidestilles med diskrimineringen hverken hvite kvinner eller svarte menn ble 

utsatt for (Crenshaw, 1989). Å tilhøre kategorien «kvinne» kan ikke forstås uavhengig av 

andre sosiale kategorier. Crenshaw (1991) kritiserte hjelpeinstanser som arbeidet med 

voldsutsatte kvinner for å overse forhold som fattigdom og innvandringsstatus. Å være i en 

utsatt posisjon, om det er materielt, sosialt eller fysisk, har betydning for den voldsutsattes 

evne og mulighet til å forlate det voldelige forholdet. En modell som kombinerer et 

feministisk og et interseksjonelt perspektiv er «uppbrottstrappan» av Smirthwaite og 

Holmberg (2014). Den fremhever likheter og forskjeller mellom vanskelighetene to 

marginaliserte grupper har med å bryte ut av en voldelig relasjon, henholdsvis voldsutsatte 

kvinner med rusproblemer og voldutsatte kvinner som lever i likekjønnede forhold. Et 

eksempel forfatterne trekker frem i sin modell er hvordan skam kan utgjøre et hinder for å 

søke hjelp for alle kvinner som blir utsatt for vold, men påpeker også at omgivelsene i større 

grad virker skaminduserende på kvinner med rusproblemer. Dersom kvinnene frykter å bli 

møtt med holdninger om at de får skylde seg selv, kan det følgelig være enda vanskeligere å 

søke hjelp. 

Kvinnene som er intervjuet i denne oppgaven har ulik bakgrunn. Noen er født i Norge 

og har bodd i Norge i hele sitt liv, mens andre har innvandrerbakgrunn og har kort botid i 

Norge. En interseksjonell analyse innebærer å skifte fokus fra kvinnenes nasjonale eller 

kulturelle bakgrunn, til å se på deres betingelser og muligheter. Kvinnene med 

innvandrerbakgrunn har større sosiale og økonomiske utfordringer, i tillegg til 

språkutfordringer og begrenset kunnskap om det offentlige hjelpeapparatet. Kvinnene med 

norsk bakgrunn har i større grad familie og venner rundt seg, og de har tryggere materielle 

betingelser fordi de har jobb og i noen tilfeller eierandel i en bolig. Det interseksjonelle 

perspektivet har slik gitt meg en ny måte å forstå empirien på, ved å se at den voldsutsatte 

kvinnen på ulike måter og i ulik grad er avhengig av partneren. 
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2.4 Teorier om makt og kjærlighet 
Kvinnene i studien forteller om parforhold som har vart mellom tre og 20 år. De beskriver 

vold i ulike former fra partner, både som unntak og som en del av hverdagslivet. Å bruke 

teorier om hvordan to personer i en kjærlighetsrelasjon forholder seg til hverandre har vært 

nyttig for meg for å kunne si noe om dynamikken i paret og hvordan makt kan være tilstede 

på mer eller mindre subtile måter. Ettersom fem av seks forhold i studien bestod av én kvinne 

og én mann, mens ett forhold bestod av to kvinner, var det også relevant å trekke frem 

betydningen av kjønn i forholdet. Likestilling er et tema som er relevant i undersøkelser av 

vold i parforhold. At kvinner blir utsatt for vold fra menn i Norge i dag, bryter med en 

samfunnsforventning om likestilling. For å kunne fortsette å anse seg selv om likestilt, må 

den voldsutsatte i forholdet da forstå volden som noe annet enn mannlig dominans og 

kontroll.  

 

2.4.1 Det moderne paret 
Hanne Haavind (1982) hevder at moderne par i dagens samfunn avviser en hierarkisk ordning 

mellom kjønnene og anser seg selv som likestilt. Samtidig som de velger «fritt» 

opprettholdes kjønnsspesifikke mønstre der kvinner tar et større ansvar for hjemmet, men 

også for relasjonen. For å forstå hvordan begge kjønn bidrar til å opprettholde kvinnelig 

underordning i ekteskapet, mener hun det er nødvendig å problematisere selve 

kjærlighetsopplevelsen. Hun fremhever at kjærlighet som en opplevelsesmessig følelse kan 

være lik for kvinner og menn, men at måten man skaper den hos hverandre preges av de 

kjønnsmessige tolkningsrammene (ibid., s. 148). Hun beskriver at det moderne paret har et 

felles prosjekt som handler om å skjule maktasymmetrien i sitt forhold. Dette innebærer at 

kvinnen underordner seg ved å vise til mannes personlige egenskaper og ikke hans kjønn, 

ettersom mannlig dominans anses som illegitimt. På samme måte oppfatter ikke mannen det 

kvinnen gjør for ham som underordning, men heller som et uttrykk for at hun verdsetter hans 

spesifikke karaktertrekk og preferanser. I følge Haavind legitimerer den vellykkede 

gjensidige kjærligheten maktforskjellene, noe som innebærer at kjærlighetsproblemer får 

fokus fremfor den maskuline dominansen (ibid., s. 149). I følge Haavind handler kjønn om 

hvordan en person forholder seg til en annen, og denne tolkningsrammen blir internalisert 

gjennom oppveksten slik at forventninger om femininitet og maskulinitet inngår i kvinnelige 
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og mannlige subjektiviteter (ibid., s. 143). Slik blir også forståelser av kjønn uløselig 

forbundet med forståelser av parforhold og ekteskap.  

 

2.4.2 Forholdsnormer 
I Donovan og Hesters (2015) teori om kjærlighetspraksiser og forholdsnormer (relationship 

rules) hevder de at par utvikler normer i forholdet som reflekterer kjønnede forståelser av 

roller i en voksen kjærlighetsrelasjon, for eksempel en beslutningstaker (maskulinitet) og en 

pleier (femininitet). Deres funn av disse rollenes eksistens også i likekjønnede forhold, tolker 

Donovan og Hester (2015) som at det ikke er kjønnet til partneren som bestemmer hvilken 

rolle som inntas. De foreslår at det er de dominerende skjemaene for hvordan 

(heteroseksuelle) forhold kan leves, ulike forventninger knyttet til kjærlighetsforholdet, som 

påvirker og former dynamikken. Gjennom analyser av intervjuer med kvinner og menn som 

har levd i voldelige heterofile og homofile parforhold, finner de at det på tvers av kjønn og 

seksualitet iverksettes to normer i voldelige parforhold: 1. Forholdet er til for den 

voldsutøvende partneren og på dennes premisser. 2. Den voldsutsatte er ansvarlig for å passe 

på den voldelige partneren, forholdet, eventuelle barn og husholdning. Dette innebærer at den 

voldsutøvende partneren uttrykker behov og mangler ved å avsløre sine grunner for den 

voldelige atferden, noe som igjen utløser en forpliktelse hos den voldsutsatte til å vise omsorg 

og bekymring. Donovan og Hester hevder at slike mønstre ikke skapes individuelt, men at 

slike skjemaer for avhengighet og omsorg; det å være lojal og forpliktet til å støtte en partner 

som strever med egne problemer, må ses i lys av forventninger som eksisterer i samfunnet 

vårt. Den voldsutsatte kan dermed inneha både en rolle som er assosiert med femininitet, 

gjennom å gi omsorg og pleie, og med maskulinitet, gjennom å posisjonere seg som 

emosjonelt sterkere fordi partneren uttrykker behov og mangler. Dette bryter med det 

utbredte kulturelle narrativet om et voldelig forhold der en «sterkere» mann utøver vold mot 

en «svakere» kvinne, noe som igjen kan gjøre det vanskelig for den voldsutsatte å gjenkjenne 

volden. 

 

2.4.3 Tilpasning og motstand  
Den skandinaviske feministiske forskningen på menns vold mot kvinner har vært spesielt 

preget av to teoretikere og forskere, Eva Lundgren og Margareta Hydén (Holmberg & 

Enander, 2011). I følge Lundgrens teori om normaliseringsprosessen forskyves grensene for 

hva som er normalt, og kvinnen overtar gradvis mannens forståelse av voldshandlingene 
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(Lundgren, 1991). I denne teorien er tilpasning en viktig mekanisme for å forklare hvorfor 

kvinner blir i voldelige forhold. Lundgren anser dette for i utgangspunktet å være en strategi 

for å få volden til å opphøre, som etter hvert blir en strategi for å overleve. Det innebærer 

ikke at kvinnen «gjør som mannen vil», men at hun begynner å se på seg selv «med mannens 

øyne». En slik internalisering kan i følge Lundgren føre til at kvinnen ser på seg selv som 

ansvarlig for volden eller anser volden som en vanlig del av livet sitt.  

Margareta Hydén har problematisert Lundgrens begrep om tilpasning. Hun har 

undersøkt kvinners narrativer om å forlate en voldelig partner og vektlegger i sin teori at 

kvinner som lever i voldelige forhold viser både handling og motstand (Hydén, 1999). Hun 

argumenterer for at frykt er en form for motstand. Hun hevder at vold er en tvilsom moralsk 

ekteskapelig handling, i den forstand at det ikke oppfattes som legitimt, men at det heller ikke 

nødvendigvis fører til et brudd i relasjonen (Hydén, 2008). Et skille i Lundgren og Hydéns 

teoretiske perspektiver er at Lundgren har en strukturell kjønnsmaktforståelse av volden i et 

parforhold, mens Hydén har en relasjonell, sosialpsykologisk forståelse av makten i et 

voldelig forhold. At de finner forskjellige forklaringer kan også skyldes at de undersøker 

ulike mekanismer, nemlig hva som får kvinnen til å bli så lenge i motsetning til hva som får 

henne til å bryte ut av forholdet (Nilsson & Lövkrona, 2015, s. 60). Holmberg og Enander 

(2011) plasserer seg teoretisk mellom Lundgren og Hydén. De påpeker at motstand ikke kun 

fungerer som en form for frigjørelse, men at det også kan holde kvinnen igjen i forholdet. 

Deres påstand er at ulike motstandshandlinger gir kvinnen en opplevelse av at hun ikke er 

underordnet, men har kontroll over egen situasjon, og at det kan gi forhåpninger om at 

mannen skal forstå og forandre seg. De forstår dermed motstand som en meta-tilpasning. 

I lesningen av intervjuene ble jeg opptatt av at kvinnene normaliserer handlinger som 

sett utenfra kan forstås som vold. Jeg ble nysgjerrig på om dette innebar det Lundgren vil 

karakterisere som en internalisering av mannens verdensbilde, eller om det også kunne være 

en narrativ strategi. Holmberg og Enanders (2011) beskrivelse av meta-tilpasning gjorde at 

jeg la merke til hvordan handlinger som kunne tolkes som aktiv motstand, for eksempel at 

kvinnen tok igjen verbalt, kunne gi en opplevelse av at hun hadde kontroll, men at det ikke 

nødvendigvis førte til et brudd.  
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3 Metode 
Dette kapittelet innledes med en redegjørelse for undersøkelsens epistemologiske og 

metodologiske rammeverk. Deretter gir jeg en beskrivelse av hvordan jeg gikk frem for å 

undersøke erfaringer med vold i parforhold fra den voldsutsattes perspektiv. 

 

3.1 Vitenskapsteoretisk ståsted  
3.1.1 Epistemologiske og metodologiske betraktninger  
Denne undersøkelsen baserer seg på flere metodiske og metodologiske valg. Metode 

defineres som det spesifikke verktøyet eller teknikken for å samle og analysere dataene, mens 

metodologi utgjør rammeverket til forskningen, altså hvilke teorier og praksiser som ligger til 

grunn og gir forskningen mening (Braun & Clarke, 2013, s. 31). Epistemologi, læren om 

viten, kunnskap og innsikt, er en filosofisk teori om hva det er mulig å få vite og hvordan vi 

kan få meningsfull kunnskap (Pascale, 2011). Ontologi, læren om væren, kan defineres som 

studiet av hva som eksisterer og ulike former for eksistens (ibid.). Ontologi og epistemologi 

er slik avhengig av hverandre, og slutninger basert på disse teoriene fører til spesifikke 

metodologier (Braun & Clarke, 2013, s. 31). Metodevalg er dermed informert av forskerens 

epistemologiske posisjon. For å belyse problemstillingen i oppgaven benyttet jeg en 

kvalitativ fremgangsmåte. En kvalitativ metodetilnærming muliggjør en dypere forståelse av 

fenomenet og åpner for å belyse kompleksiteten i menneskers meninger og erfaringer (Willig, 

2008, s. 8; Braun & Clarke, 2013, s. 24). I tråd med dette kunnskapssynet var ønsket med 

dette forskningsarbeidet å si noe om de voldsutsattes opplevelser og deres forståelse av 

parforholdet, heller enn å identifisere årsaks- og effektforhold ved bruddet.  

I denne oppgaven legges en kontekstuell konstruktivistisk tilnærming til grunn. I følge 

Madill, Jordan og Shirley (2000) innebærer dette en antagelse om at kunnskap er lokal, 

situasjonsavhengig og midlertidig. Med en slik epistemologisk posisjon tenker en at både 

forskeren og forskningsdeltageren er bevisste individer som handler i en spesifikk kontekst 

og fortolker denne. Dette reflekterer en ontologisk slutning kalt kritisk realisme, det vil si at 

vi kun får delvis tilgang til det vi undersøker fordi vi sosialt er med på å konstruere 

virkeligheten (Braun & Clarke, 2013, s. 27). En måte å ta høyde for dette på i analysen er 

derfor å være bevisst på forskerens subjektivitet, altså på hvilke perspektiver og posisjoner 

denne tar med seg inn i forskningen (Madill et al., 2000). Gjennom forskerens refleksivitet, 

en prosess med kritisk refleksjon rundt kunnskapen vi produserer og vår rolle i produseringen 
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av den kunnskapen (Braun & Clarke, 2013, s.37), blir konteksten kunnskapen har oppstått i 

tydeligere for leseren. Dette er en måte å kvalitetssikre undersøkelsen på (Elliott, Fischer & 

Rennie, 1999). Nedenfor beskriver jeg hvordan jeg har brukt subjektiviteten som et verktøy i 

analysene. 

 

3.1.2 Fortolkende metode 
I analyseprosessen har jeg vært inspirert av hermeneutikk, et filosofisk perspektiv som kan 

defineres som teori om fortolkning. En hermeneutisk tolkning gir et fenomen forklaring med 

bakgrunn i den sosiokulturelle sammenhengen vi befinner oss i (Egidius, 2000). Som forsker 

har jeg forsøkt å gi mening til informantens meningsskaping, noe som kalles dobbel 

hermeneutikk (Smith, Larkin & Flowers, 2009). Et sentralt aspekt ved hermeneutikken og 

fortolkende metoder er forskerens bevissthet på sine forforståelser, de erfaringene og teoriene 

som kaster lys på fortolkningene, og at en vekselvis forholder seg til teorier og modeller om 

fenomenet som utforskes og det intervjupersonene forteller om sine liv (Smith, 2007; 

Haavind, 2000).  

 

Fortolkende fellesskap 

Som en del av et forskerfellesskap ved NKVTS fikk jeg mulighet til å analysere intervjuene i 

oppgaven med den fler-lags fortolkende metoden Listening Guide. Dette er en metode for å 

analysere kvalitativ data, hovedsakelig intervjutranskripsjoner, med spesielt fokus på 

informantens egen stemme og relasjoner, samt forskerens forforståelser og refleksivitet 

(Gilligan, Spencer, Weinberg & Bertsch, 2003; Doucet & Mauthner, 2008). Listening Guide 

anbefales å bruke i en fortolkende gruppe, fordi flere lyttinger forsterker påliteligheten til 

tolkningene (Gilligan et al. 2003, Doucet, 2006). Diskusjonene i plenum kan bidra til at 

forskeren blir klar over sine egne «blinde flekker» som beror på kulturelle, relasjonelle, 

profesjonelle og personlige erfaringer. I sin tur øker dette validiteten til resultatene, da 

forskerens enkelte tolkninger må gjenskapes samt vurderes av andre (Raider-Roth, 2014). 

Metoden ble opprinnelig utviklet av psykolog Carol Gilligan m.fl. med inspirasjon fra blant 

annet klinisk psykologi og litteraturteori (Gilligan et al., 2003; Brown & Gilligan, 1992). 

Listening Guide har vært et viktig metodisk bidrag til feministisk forskning ved å fremheve 

kvinners egne stemmer, fremfor å snakke om dem i tredjeperson fra forskerens ståsted 

(Petrovic, Lordly, Brigham & Delaney, 2015). I analysen vektlegges både informantens «jeg» 

og subjektet som fremtrer i relasjonene det blir fortalt om (Gilligan et al., 2003; Doucet & 
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Mauthner, 2008). Samtidig fremhever metoden at stemmen preges av kulturen personen lever 

i gjennom språk og meninger (Gilligan, 1993), noe som gjør at vi kan undersøke subjektet fra 

et makroperspektiv (Doucet & Mauthner, 2008).  

I undersøkelsen ønsket jeg å belyse hva kvinnene selv opplevde som avgjørende for at 

de lenge ble værende i det voldelige forholdet, og hvorfor de til slutt brøt med partner. 

Ettersom jeg ikke hadde gjennomført intervjuene selv, var Listening Guide en metode som 

fungerte godt fordi subjektet ble tydeligere gjennom å lytte til deres historie på ulike måter. 

Som en novise innen kvalitativ forskning var det en fordel å ha en konkret fremgangsmåte å 

arbeide ut ifra, i tillegg til at metoden ga meg en mulighet til å samarbeide med en gruppe 

seniorforskere fra NKVTS. Denne type faglig fellesskap bidro til at jeg kunne benytte meg av 

de andres erfaringer og kunnskap i analysene, i tillegg til at det gjorde meg mer bevisst på 

egne begrensninger og forforståelser. 

 

Refleksivitet 

Et fremtredende element ved Listening Guide er anerkjennelsen av forskeren som en aktiv 

deltager, og at forskerens refleksivitet inngår som en viktig del av analyseprosessen (Doucet 

& Mauthner, 2008). I første lesning av alle intervjuene noterte jeg derfor ned mine egne 

reaksjoner på subjektets historie og hvordan min bakgrunn, verdier, erfaringer og 

forforståelse preget lyttingen. Dette er en måte å vise personlig refleksivitet på (Willig, 2008). 

Jeg ble bevisst på at min bakgrunn som norsk, hvit, ung, barnløs middelklassekvinne i et 

akademisk miljø gjorde at jeg hadde varierende reaksjoner på kvinnenes historier. Noen av 

kvinnene med innvandrerbakgrunn fortalte at de kun hadde møtt partner få ganger, vært 

sammen i korte perioder og snakket sammen på telefon før de bestemte seg for å gifte seg, 

noe jeg merket vekket en formening om at de ikke kunne kjenne partneren godt nok og at et 

giftemål var for tidlig. Disse holdningene preges av at jeg ikke har vært i en posisjon der jeg 

må søke om tillatelse for å oppholde meg i Norge – en tillatelse som kan gis ved inngåelsen 

av et ekteskap. Bevisstheten rundt min bakgrunn som profesjonsstudent i psykologi preget 

også lesningene, blant annet ved at jeg aktiv forsøkte å unngå å lete etter tegn på psykisk 

lidelse hos informantene for at det ikke skulle bli et klinisk fokus. Dette kan samtidig ha 

bidratt til at jeg overså eller unnlot å problematisere visse aspekter ved fortellingene. Som en 

fremtidig profesjonell hjelper merket jeg at jeg ble glad og lettet når kvinnene fortalte om den 

offentlige støtten de hadde fått, noe som kan ha bidratt til at jeg har fremhevet disse sidene 

ved deres historier. Noen av kvinnene var negative til deres møter med hjelpeapparatet, og 

jeg var bevisst på at jeg ikke skulle bortforklare dette til fordel for min profesjon. Som kvinne 
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og medmenneske har jeg blitt dypt beveget av informantenes historier. Jeg har forsøkt å 

empatisk leve meg inn i deres fortellinger, noe som også har vekket minner om egne 

opplevelser i tidligere parforhold. Dette har bidratt til å rette fokus mot at det ikke alltid er 

like lett å gjenkjenne noe potensielt destruktivt mens det pågår.  

I analyseprosessen har jeg også vektlagt epistemologisk refleksivitet, ved at jeg har 

reflektert over hvordan de teoretiske perspektivene jeg benytter utgjør en «linse» som jeg ser 

empirien gjennom (Willig, 2008). Jeg har derfor etterstrebet å være transparent i metode- og 

teoribruk, og presentert empirien på en måte som tillater leseren å komme med egne 

vurderinger av mine fortolkninger. Som feminist har det vært viktig for meg å fremheve 

kvinners egne stemmer og at personer i minoritetsgrupper blir hørt. Listening Guide var 

derfor en metode som appellerte til meg fordi den åpner opp for å høre stemmer som tidligere 

har blitt brakt til taushet. Jeg anerkjenner at jeg har hatt en aktiv rolle i utformingen av 

funnene, og jeg har vært bevisst på at temaene i oppgaven er resultat av en 

konstruksjonsprosess mellom informantene og meg som forsker.  

 

3.2 Beskrivelse av undersøkelsen 
3.2.1 Prosjektene og utvelgelse av intervjuer 
Som nevnt innledningsvis kommer intervjuene i analysen fra to pågående prosjekter ved 

NKVTS. Prosjektet «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» (prosjekt 1) består av 

38 intervjuer med kvinner og menn i ulike aldre, som forteller om både heterofile og 

homofile parforhold. Alle deltagerne hadde norsk bakgrunn. Deltagerne i prosjekt 1 ble 

delvis rekruttert fra undersøkelsen «Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av 

vold i et livsløpsperspektiv» gjennomført av NKVTS i 2013. De ble kontaktet fordi de svarte 

bekreftende på at de hadde negative erfaringer fra parforhold (fra mild til alvorlig fysisk vold, 

seksuell vold, psykisk vold og kontrollerende atferd). Deltagerne ble også rekruttert via 

sosiale medier (Facebook) og på NKVTS sine nettsider med en åpen invitasjon om å delta i 

studien. Hensikten med å inkludere intervjuer fra prosjektet «Foreldre og barn med 

minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære 

relasjoner» (prosjekt 2) var som tidligere nevnt å få økt variasjon i utvalget, da informantene i 

dette prosjektet hovedsakelig hadde innvandrerbakgrunn. I prosjekt 2 ble tilsammen 24 

kvinner og én mann intervjuet, og alle forholdene var heterofile. Tre av informantene hadde 

norsk bakgrunn, mens de andre hadde bakgrunn fra land i Asia, Midtøsten, Nord-Afrika og 

Sør-Europa. Deltagerne i prosjekt 2 ble rekruttert via åtte krisesentre på Østlandet. 
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Jeg har transkribert intervjuer fra prosjekt 1 og det var derfor naturlig å velge noen av 

disse da jeg hadde mer kjennskap til materialet. Jeg valgte også å inkludere et intervju med en 

kvinne som fortalte om et forhold til en annen kvinne, for ytterligere variasjon. Alle 

informantene i intervjuene jeg har valgt ut er kvinner. En begrunnelse for dette er at jeg var 

interessert i erfaringene til de som hadde opplevd grov vold fra partner, og det var svært få av 

de intervjuede mennene som hadde det. Dette er i tråd med det man finner i 

omfangsundersøkelser (Thoresen & Hjemdal, 2014), noe jeg beskriver i introduksjonen. Etter 

diskusjon med veiledere og anbefalinger fra metodelitteratur (Braun & Clarke, 2013, s. 48) 

vurderte jeg at seks intervjuer fra de to prosjektene var tilstrekkelig for å ivareta bredden i 

materialet. Ved å begrense antall intervjuer fikk jeg mulighet til å gå i dybden på hvert enkelt 

intervju. Intervjuene i analysen er gjennomført av erfarne intervjuere, og de seks utvalgte 

intervjuene gir tilsammen et rikt kvalitativt materiale. 

 

3.2.2 Deltagere 
De seks informantene var kvinner i aldersgruppen 20 til 55 år. Tre av informantene hadde 

norsk bakgrunn, mens de tre med innvandrerbakgrunn hadde på intervjutidspunktet bodd 

mellom 3 og 6 år i Norge. Alle informantene fortalte om et forhold som på 

intervjutidspunktet var avsluttet. Mellom informantene var det stor grad av variasjon i tid 

siden bruddet; 2 måneder utgjorde det minste tidsspennet og 15 år det lengste. Informantene 

fra prosjekt 2, som ble intervjuet på krisesentre, hadde kortest tid mellom intervjutidspunktet 

og bruddet med partneren. Forholdene informantene fortalte om hadde vart mellom 3 og 20 

år. Fire av informantene hadde barn og omsorgsansvar for dem. Fem av informantene fortalte 

om et forhold til en mannlig partner, mens én av informantene fortalte om et forhold til en 

annen kvinne. Alle informantene beskriver minst én episode med alvorlig fysisk vold, og alle 

rapporterer om psykisk vold hovedsakelig i form av verbale krenkelser og kontrollerende 

atferd.  

 

Portretter 

Sofie er rundt 20 år og forteller om et kjæresteforhold i slutten av tenårene, der de var 

samboere de siste 6 månedene. Dette var hennes første seriøse forhold og mannen hun var 

sammen med var 3 år eldre enn henne. Hun beskriver å ha blitt utsatt for dytting og 

kvelningsforsøk fra partneren, i tillegg til kontrollerende atferd og ekstrem sjalusi. Sofie var 
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skoleelev mens hun var i forholdet og jobber nå. Det er 2 år siden bruddet ved 

intervjutidspunktet.  

Eva er i midten av 50-årene og forteller om et forhold til en annen kvinne som startet 

da hun var i begynnelsen av 20-årene. De levde sammen i nesten 20 år og partneren var over 

10 år eldre. Eva skilte seg fra en mann for at de skulle bli kjærester og det var hennes første 

forhold med en annen kvinne. Hun har to år med høyere utdannelse og er i arbeid. Eva 

beskriver kontrollerende atferd og raseriutbrudd fra partner, samt én episode med et 

kvelningsforsøk der hun dro til krisesenter etterpå. Det gikk 10 år fra denne episoden til 

bruddet. Etter bruddet ble hun overvåket av partner i cirka et halvt år. Det er 15 år siden 

bruddet ved intervjutidspunktet. 

Marit er rundt 40 år og har ett barn i tenårene sammen med mannen hun var gift med 

i 10 år. Marit var i tidlig 20-årene da forholdet startet og partneren var jevngammel. Partneren 

var periodevis deprimert da de bodde sammen og ble diagnostisert med en psykoselidelse 

etter at han flyttet ut. Marit har mastergrad og er i arbeid. Hun beskriver perioder der mannen 

slo henne og kastet gjenstander rundt, i tillegg til at hun hele tiden var på vakt mellom 

episodene. Mannen begynte i behandling hos Alternativ til Vold da han flyttet ut. Det er 8 år 

siden bruddet ved intervjutidspunktet. 

Sue er i starten av 40-årene. Hun har tre barn, to fra et tidligere forhold og ett sammen 

med mannen fra det aktuelle forholdet. Partneren har også to barn fra et tidligere forhold. Sue 

flyttet til Norge for nesten 3 år siden på grunn av partneren. Partneren hennes er en norsk 

mann i slutten av 40-årene med høyere utdannelse og fast jobb. Sue er ikke i arbeid og 

snakker ikke norsk. Hun beskriver at hun ble utsatt for psykisk mishandling i form av 

manipulerende atferd, aggressivitet og raseriutbrudd fra partner. Hun bodde på krisesenter 

etter bruddet, men bor nå i en leilighet med støtte fra NAV. Ved intervjutidspunktet er det 

cirka 5 måneder siden hun flyttet ut fra mannen.  

Fatma har bodd i Norge i cirka 6 år og snakker norsk. Partneren har bodd i Norge i 

cirka 10 år. De møttes da han var på besøk i hjemlandet deres og hun flyttet til Norge etter de 

hadde giftet seg. De har to barn sammen. Mannen har høyere utdannelse og er i arbeid. Fatma 

har utdannelse og jobbet i hjemlandet, men har i Norge vært hjemmeværende med barna. 

Fatma beskriver at mannen ødela og kastet ting rundt, at hun ble utsatt for verbale krenkelser 

og sinneutbrudd, i tillegg til et alvorlig kvelningsforsøk. Hun tok kontakt med politiet etter 

kvelningsforsøket, men anmeldte han ikke, og det gikk to år før hun flyttet på krisesenteret. 

Ved intervjutidspunktet har hun bodd på krisesenter i cirka 3 måneder og snart skal flytte inn 

i en leilighet med støtte fra NAV. 



	22	

Maryam har bodd i Norge i snart 3 år. Partneren er fra et annet land enn henne, og har 

bodd i Norge i cirka 30 år. Det er 20 års aldersforskjell mellom dem. De møttes da han var på 

besøk i Maryams hjemland og hun flyttet til Norge etter at de giftet seg. De har ett barn 

sammen. Mannen har høyere utdannelse og er i arbeid. Maryam studerer nå og er hjemme 

med barnet. Hun snakker ikke norsk. Maryam beskriver episoder der mannen har slått henne, 

vært verbalt krenkende og aggressiv. Ved intervjutidspunktet har hun bodd på krisesenter i 2 

måneder og får økonomisk støtte fra NAV slik at hun snart kan flytte inn i en leilighet. 

 

3.2.3 Intervjuene 
Det empiriske materialet består av semi-strukturerte dybdeintervjuer (Kvale og Brinkmann, 

2015), der spørsmålene er åpne og inviterer til mest mulig refleksjon. Lengden på intervjuene 

varierte mellom cirka 50 minutter og 2,5 timer. De tre intervjuene fra prosjekt 1 ble 

gjennomført over telefon. Her oppfordret intervjuer innledningsvis informanten til å fortelle 

om et parforhold som ikke var så greit. Underveis stilte intervjuer utdypende og oppklarende 

spørsmål til det informanten fortalte, i tillegg til noen konkrete spørsmål om informantens og 

partnerens bakgrunn, deriblant yrke, utdanning og inntekt, for å kunne undersøke potensielle 

maktforskjeller. På slutten spurte intervjuer hvordan det hadde vært for informanten å delta i 

undersøkelsen og hvordan det opplevdes å bli intervjuet på telefon.  

Informantene fra prosjekt 2 ble intervjuet på krisesentre de enten bodde på eller hadde 

bodd på. Intervjuformen trakk veksler på Livsformintervjuet, et format som fokuserer på 

hvordan mennesker forstår og organiserer hverdagslivet sitt (Haavind, 1987; Andenæs, 

2000). Intervjuer stilte et åpnende spørsmål om informanten kunne fortelle om seg selv og 

hvorfor hun var i kontakt med krisesenter. I tillegg til oppfølgingsspørsmål underveis, der det 

var behov for oppklaring eller ønskelig med videre utdypning, stilte intervjuer spørsmål 

knyttet til opplevelser med ulike hjelpeinstanser som informanten hadde vært i kontakt med. 

Intervjuer stilte også spørsmål rundt hvordan det var å være mor i en slik situasjon, samt 

spørsmål om informantens nettverk, hverdag på krisesenter og fremtidsplaner. To av disse 

intervjuene ble gjennomført med tolk, noe jeg diskuterer nedenfor. Alle intervjuene ble tatt 

opp på bånd og transkribert ordrett.  

Intervjuene kommer fra to ulike prosjekter med forskjellige problemstillinger og ulike 

intervjuguider (se vedlegg 1 og 2). Min problemstilling knyttet til oppbruddsprosesser var 

ikke hovedfokus i noen av intervjuene. Det at intervjuene var åpne og eksplorerende gjorde at 
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de var fortettet med kvinnenes refleksjoner rundt avgjørelser om å bli i eller gå ut av 

forholdet, i det de fortalte om hverdagsliv, opplevelse av volden og hjelpesøking.  

 

3.2.4 Refleksjoner rundt undersøkelsen 
Analyse av intervjuer gjort av andre forskere 

Som nevnt har jeg ikke gjennomført intervjuene selv, men fått tilgang til dem gjennom 

deltagelse i forskningsprosjektene. Ulike fordeler ved å analysere intervjuer som er gjort av 

andre forskere er at det er svært tidsbesparende i tillegg til at man slipper utfordringer med 

rekruttering av deltagere, noe som kan være vanskelig når en forsker på sensitive temaer 

(Fielding & Fielding, 2000). Dette har gitt meg mer tid til å bli kjent med intervjumaterialet. 

At jeg transkriberte flere intervjuer ga meg en nærhet til empirien gjennom å høre stemmene, 

hvordan erfaringene ble snakket frem og emosjonelle reaksjoner underveis. Det er ofte tilfelle 

at kun deler av det empiriske materialet i store forskningsprosjekter blir publisert (Irwin, 

2013). Et etisk argument for å analysere intervjuer som allerede eksisterer er at når 

informantene har sagt seg villige til å dele noe vanskelig, burde vi som forskere frembringe 

mest mulig kunnskap fra deres opplevelser. Med et kontekstuelt konstruktivistisk 

kunnskapssyn kan intervjusituasjonen forstås som en form for samskapning av fortellingen 

(Willig, 2008). De reaksjonene som ble vekket i intervjueren i intervjusituasjonen og de 

reaksjonene som vekkes i meg når jeg lytter til eller leser intervjuene er ikke nødvendigvis 

sammenfallende. Det har derfor vært nyttig å diskutere intervjuene med andre forskere som 

hadde innsikt i det empiriske materialet.  

 

Generaliserbarhet 

Et overordnet mål har vært å få innblikk i enkeltopplevelser, og ideografisk generaliserbarhet 

(Braun & Clarke, 2013, s. 208) har derfor blitt vektlagt fremfor å inkludere flere deltagere. 

Informantene har gjennom sine beskrivelser gitt et detaljrikt empirisk materiale. Ved å 

inkludere intervjuer fra to ulike prosjekter fikk jeg tilgang til historier om oppbrudd fra 

kvinner i ulike livssituasjoner. Den store variasjonen i empirien, altså informantenes ulike 

bakgrunn, forskjellige typer forhold og voldserfaringer, anser jeg både som en stor fordel og 

en utfordring. Det har gitt meg mulighet til å se nærmere på ulike begrunnelser og 

omstendigheter som fører til en voldsutsatt kvinnes oppbrudd fra partner. Samtidig har 

forskjellene i deres erfaringer og livssituasjon gjort det utfordrende å se sammenhenger og 

fellestrekk når jeg har oppsummert funnene. 
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Telefonintervjuer og bruk av tolk  

Halvparten av intervjuene ble gjennomført over telefon. Den andre halvparten ble utført 

ansikt til ansikt, og av disse tre ble to gjennomført med tolk. Fordeler ved telefonintervjuer er 

at anonymiteten økes samt at det gir bedre tilgang til geografisk spredte informanter 

(Drabble, Trocki, Salcedo, Walker, & Korcha, 2016). En annen fordel er at informantene kan 

føle seg mer komfortable med å snakke om sensitive temaer fordi det sosiale presset minsker, 

i tillegg til at de blir intervjuet i kjente omgivelser ((Braun & Clarke, 2013, s. 99; Trier-

Bieniek, 2012). Vanlige innvendinger mot bruk av telefonintervjuer går blant annet på 

utfordringer med å etablere en god relasjon, at intervjueren ikke kan respondere på visuell 

informasjon samt mulig tap av kontekstuell data (Braun & Clarke, 2013, s. 101; Holt, 2010). 

En strategi intervjueren i prosjektet benyttet for å trygge deltagerne og demonstrere 

responsivitet, var å være aktivt lyttende og gi bekreftende tilbakemeldinger underveis i 

intervjuet (Drabble et al., 2016). I et av intervjuene ble det på et tidspunkt så dårlig 

telefonforbindelse at intervjuer ikke kunne høre hva som ble sagt, men det skapte ikke et stort 

problem da informanten gjentok svaret umiddelbart. Informantene rapporterte at det 

opplevdes fint å bli intervjuet over telefon, og de hadde noen innvendinger som gjenspeiler 

de overnevnte fordelene og ulempene.  

Å arbeide med tolk i et forskningsintervju medfører noen begrensninger og utfordrer 

validiteten til empirien (Williamson et al., 2011). Kvaliteten på tolkingen er viktig for 

troverdigheten til materialet. Tolken er med å forme hva som blir sagt, både i form av 

subjektivitet og den faktiske oversettelsen. En annen grunn til at tolken kan være selektiv i 

oversettingen kan være at hun ønsker å beskytte sin egen etniske minoritet fra potensiell 

skade (Murray & Wynne, 2001). Å intervjue tolken om egne meninger om forskningstemaet 

og om reaksjoner hun fikk i intervjusituasjonen, kunne ha bidratt til å berike empirimaterialet, 

samt tydeliggjort hvorvidt tolken påvirket intervjuene. Det er vanskelig for meg å vurdere 

hvor godt intervjuene i undersøkelsen ble tolket, men jeg la merke til noen utfordringer 

knyttet til selektiv oversettelse. Et eksempel på hvordan intervjuer forsøkte å imøtekomme 

dette i et av intervjuene var da informanten snakket lenge på morsmålet uten av tolken 

oversatte. Intervjuer sa da «[til tolk] Du må ikke vente lenge for å tolke hennes forklaringer. 

Dere må samarbeide. [til intervjuperson] Det må være kortere forklaringer slik at tolken 

husker det du sier og tolker din forklaring ordrett.» At informanten her ble bedt om å 

begrense sin forklaring for at det skulle bli oversatt ordrett, gjorde samtidig at hun kanskje 

ikke fikk uttrykt alt hun ønsket.  
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3.2.5 Etiske betraktninger  
I kvalitative studier gjør refleksjoner rundt etiske problemstillinger seg gjeldende gjennom 

hele forskningsprosessen, fra formulering av forskningsspørsmål til innhenting av 

informasjon og interaksjon med deltagere, under transkribering og analyse, samt fremstilling 

av resultatene (Brinkmann & Kvale, 2017). Begge prosjektene har tilrådning fra Norsk senter 

for forskningsdata (NSD, se vedlegg 3 og 4). Ivaretakelse av konfidensialitet og 

informantenes anonymitet har vært av stor betydning i oppgaven, da informantene deler 

sensitive opplysninger. Flere av kvinnene har opplevd grov vold fra partner og de kan være 

utsatt for trusler og forfølgelse, noe som gjør det særlig viktig å sørge for at de ikke blir 

gjenkjent. Noen av informantene tilhører dessuten minoritetsgrupper i Norge, noe som gjør 

risikoen større for gjenkjenning. For å ivareta anonymitet er all identifiserbar informasjon og 

detaljer endret eller fjernet fra intervjumaterialet. Jeg har selv anonymisert intervjuene fra 

prosjekt 1 da jeg transkriberte, mens intervjuene i prosjekt 2 allerede var anonymisert da jeg 

fikk lese dem. I analyseprosessen valgte jeg å gi deltagerne fiktive navn, men jeg valgte 

likevel navn som er vanlige i de verdensdelene de kommer fra for å skape en nærhet til dem 

og historiene de forteller. Jeg vurderte at dette ikke utgjorde en fare for gjenkjenning.  

Å unngå at informantene opplever ubehag og skade ved deltagelse i studien er et annet 

viktig etisk hensyn (Willig, 2008). Dette er særlig en utfordring i studier som omhandler vold 

i nære relasjoner, da det kan være belastende å snakke om vonde hendelser (Bender, 2017). 

Samtidig kan det oppleves meningsfullt å få dele sine opplevelser, og flere av informantene 

uttrykte at en motivasjon for å delta i studien var at deres erfaringer kunne brukes til noe 

positivt. Når man tolker data gjennom analyse bearbeides deltagernes ord til forskerens 

historie, og dette gjør det gjeldende å vurdere i hvilken grad resultatene gjenspeiler 

informantenes opplevelse eller egen fortolkning. For å ivareta deltagerne har jeg vektlagt å 

behandle og fremstille intervjumaterialet på en respektfull måte, og vært bevisst på at jeg som 

forsker har stått i en maktposisjon overfor deltagerne. I utvelgelsen av sitater har jeg vektlagt 

variasjon i beskrivelsene, og samtidig forsøkt å være bevisst på hvordan det som gjengis 

oppleves å lese. En annen hensikt har vært å unngå at fordommer eller stereotypier 

opprettholdes eller forsterkes, noe som har påvirket metode- og teoribruk. Dette diskuteres 

avslutningsvis i oppgaven.  
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3.3 Analyseprosessen 
I første fase av analyseprosessen gjorde jeg meg kjent med det empiriske materialet ved å 

lese hvert intervju nøye og notere ned det jeg ble spesielt oppmerksom på. Som en del av en 

analysegruppe med forskere fra begge prosjektene har jeg benyttet metoden Listening Guide 

for å få inngående kjennskap til materialet, noe jeg beskriver nedenfor. Underveis i 

analyseprosessen har jeg satt meg inn i relevant teori, og nedenfor beskriver jeg hvordan det 

har påvirket lesningen av intervjuene samt temaene jeg kom frem til i fremstillingen av 

analysen.  

 

3.3.1 Bruk av Listening Guide  
Metoden Listening Guide består av fire trinnvise måter å lese intervjutranskripsjonen på, der 

man «lytter» på en ny måte hver gang. Hver lesning kalles lytting for å fremheve den aktive 

deltagelsen fra både fortelleren (forskningsdeltageren) og lytteren (forskeren) (Gilligan et al., 

2003). I vår fortolkende gruppe benyttet vi Doucet og Mauthners (2008) videreutvikling av 

metoden: 1) refleksiv lesning; å lese historien og å lese seg selv inn i historien 2) «jeg»-

lesning; følge det fortellende subjektet og lage «jeg-dikt», 3) lesning med fokus på det sosiale 

og relasjonelle subjektet og 4) lesning med fokus på det strukturelle subjektet, å se etter 

samfunnsstrukturer og dominante ideologier i fortellingene. Jeg dokumenterte hver 

lytting/lesning visuelt ved hjelp av ulike farger for markeringene i transkripsjonen, og tok 

notater og fortolkende oppsummeringer etter hvert av de fire trinnene i prosessen (Gilligan et 

al., 2003). Vår analysegruppe bestod av fire erfarne forskere og to studenter. Vi har møttes 

fire ganger og gjennomgått lesninger fra tre ulike intervjuer. I de tre siste intervjuene i 

oppgaven har jeg kun anvendt metoden på egenhånd. Siste steg i analysen, altså 

sammenfatningen av de ulike lyttingene innad og på tvers av intervjuene, har jeg gjort på 

egenhånd etter gjennomgangen i fellesskap. Å analysere intervjuene i gruppe åpnet opp for 

nye perspektiver og ga en dypere innsikt i materialet enn det jeg hadde fått ved å kun nærlese 

og fortolke intervjutranskripsjonene på egenhånd.  

 

Steg 1: Lytte etter handlingen og refleksiv lesning 

Første trinn i analysen, å lytte etter handlingen, innebærer en lesning av 

intervjutranskripsjonene som kombinerer ulike kvalitative metoder, blant annet en grounded 

theory-tilnærming med spørsmålet «hva skjer her?» (Charmaz, 2006) og elementer fra 

narrativ analyse som for eksempel fokus på gjentagende ord, temaer, hendelser og kronologi, 
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protagonister og nøkkelkarakterer (Elliot, 2005). Under denne gjennomlesningen tar man i 

tillegg sikte på å rette oppmerksomheten mot forskerens eget ståsted, refleksjoner og 

forforståelser i henhold til intervjusubjektet og den fortellingen som kommer frem i 

intervjuet. Da vi gjennomgikk de første lesningene i fellesskap ble jeg oppmerksom både på 

forskjellene og likhetene i de subjektive refleksjonene vi hadde gjort da vi leste intervjuene. 

En av de andre i gruppen som hadde barn selv, fortalte om forståelse for en informants 

kontrollbehov og bekymring knyttet til barnet. Dette gjorde at jeg ble mer oppmerksom på 

hvordan det oppleves å være mor i en slik situasjon, noe jeg personlig kun kan forestille meg 

da jeg ikke har barn selv. Jeg har oppsummert noen av mine refleksjoner under refleksivitet-

avsnittet ovenfor.  

 

Steg 2: «Jeg-dikt» - følge det fortellende subjektet 

I det andre trinnet av analyseprosessen oppfordres forskeren til å trekke ut det handlende, 

fortellende subjektet i fortellingen og konsentrere dette i et eller flere «jeg-dikt». Slik rettes 

oppmerksomheten mot deltagerens førstepersons-stemme og fremstillingen tydeliggjør 

hvordan personen snakker om seg selv. I konstruksjonen av «jeg-diktene» fulgte jeg følgende 

retningslinjer gitt av Gilligan og kolleger (2003): a) markere eller velge ut hver førsteperson 

sine «jeg» i valgte utdrag sammen med verbet og andre tilsynelatende viktige påfølgende ord, 

og b) opprettholde frasene i rekkefølgen som de forekommer i teksten. Deretter plasserer man 

hver frase på separate linjer, som linjer i et dikt. I gruppa opplevde vi en slik konsentrasjon av 

den handlende protagonisten i intervjuet som svært effektfullt og inspirerende. Diktet 

fortetter narrativet og subjektet får en tydelig stemme. Spesielt i intervjuene der det var 

benyttet tolk gjorde denne sammenfatningen av «jeg»-stemmen at kvinnene kom tydeligere 

frem som handlende aktører. Nedenfor er et eksempel på et «jeg-dikt» med Sofie:  

 
Jeg var ikke noe sånn spesielt fornøyd 
Hverken med meg selv eller han 
Jeg satt i det 
Så ikke egentlig noe sånn utvei 
Tenkte liksom ikke 
Jeg har det bedre uten han 
Jeg tenkte liksom 
Jeg vet ikke 
 
Jeg så det helt fra starten 
Teit å se tilbake på nå 
Hvorfor jeg egentlig fortsatte 
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Hvorfor løp jeg ikke? 
Tenker jeg alltid 
Når jeg kommer på disse tingene 
Hvorfor gadd jeg? 
Jeg hadde aldri giddet det i dag 
Jeg kommer aldri til å være sånn i et forhold igjen 

 

Jeg har tatt med et utdrag fra Sofies «jeg-dikt» for å vise hvordan det kondenserer intervjuet i 

tillegg til å gi leseren en psykologisk inngang til subjektet. Hennes spørsmål til sitt «yngre 

jeg» gjorde meg oppmerksom på at hun fortsatt er i en forståelsesprosess og at hun opplever 

det som et temporært brudd mellom kvinnen hun snakker om og kvinnen hun er i dag. Dette 

ble en bakgrunn for temaer knyttet til kvinnens selvforståelse i det å skulle forlate partner. 

 

Steg 3: Lesning med fokus på det relasjonelle subjektet 

I tråd med Doucet og Mauthner (2008) valgte vi i tredje lesning å se etter de relasjoner, 

nettverk og institusjoner intervjupersonene inngår i og er en del av. Et eksempel på en slik 

lesning fra et intervju er at jeg la merke til at barnet til informanten var fraværende i 

fortellingen, spesielt frem til bruddet med mannen. I gruppen snakket vi frem en forståelse av 

denne observasjonen. Vi ble oppmerksomme på at hun i starten først og fremst beskrev seg 

som kone i større grad enn mor. Etter at hun har forlatt mannen og fått støtte fra Barnevernet 

skjer det en endring i denne beskrivelsen. Endringen kan ses som at hun kommer mer frem 

som et handlende subjekt, noe som også kommer til uttrykk i relasjonen til sønnen. 

Tolkninger som dette viser hvordan metoden bidrar til en dypere forståelse ved at forskeren 

reflekterer og diskuterer fortolkninger av det empiriske materialet i gruppe. 

 

Steg 4: Lesning med fokus på det strukturelle subjektet 

I den fjerde lesningen av transkripsjonene er fokuset på et makronivå (Doucet & Mauthner, 

2008). Her så vi etter mønstre i fortellingen som sier noe om klassetilhørighet, etnisitet og 

kjønn. I denne lesningen ble jeg også klar over mine begrensninger, da jeg opplever at vi 

lærer lite om kjønn og kultur på profesjonsstudiet i psykologi. Det var dermed lettere for meg 

å legge merke til tydelige forskjeller i arbeidsfordeling, som for eksempel at mannen jobbet 

mens informanten tok seg av barn og husarbeid. Gjennom diskusjon i gruppen ble jeg 

oppmerksom på mer subtile forskjeller, som for eksempel det at en hendelse der en informant 

kastet tingene til partneren kunne gjenspeile en kjønnet antagelse om at hjemmet er kvinnens 
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ansvar, noe som igjen kunne føre til at hun følte seg mer berettiget til den ekstreme 

handlingen. Det fikk meg til å tenke på at dersom det hadde vært motsatt; dersom han hadde 

kastet tingene hennes da hun flyttet inn, ville jeg ha kategorisert handlingen som materiell 

vold. 

 

Sammenfatning av de ulike lesningene  

Etter å ha gått gjennom intervjutranskripsjonen minst fire ganger og etterlatt en sti av 

understrekninger, notater og oppsummeringer hver gang, setter forskeren til slutt sammen det 

hun har lært om denne informanten i lys av forskningsspørsmålet (Gilligan et al., 2003). De 

ulike lyttingene blir sett i forhold til hverandre for å ikke miste kompleksiteten i personens 

uttalte opplevelse. Ettersom min studie inneholdt flere intervjuer sammenlignet jeg de ulike 

lesningene fra hvert intervju for å undersøke likheter og forskjeller. I denne delen av 

analyseprosessen har jeg vært inspirert av Haavind (2000, s. 35) og utforsket mønstre «på 

langs og på tvers».  

 

3.3.2 Integrering av teori i analysene 
Etter å ha fått inngående kjennskap til materialet gjennom de ulike lesningene, utarbeidet jeg 

nye analysespørsmål, som igjen gjorde at jeg sammenlignet intervjuene mer systematisk. Min 

vitenskapsteoretiske tilnærming var som nevnt hermeneutisk og tolkning i lys av teori har 

derfor vært en viktig del av analyseprosessen. Jeg har lest ulike teoretiske perspektiver 

underveis, og teoriene har informert lesningen av intervjuene. Det kulturpsykologiske 

perspektivet gjorde at jeg ble mer oppmerksom på hvilke forestillinger om kjærlighet og 

ekteskap som ligger i valget om å bli i forholdet samt i begrunnelser for bruddet. Jeg ble også 

mer bevisst på at kvinnenes fortelling om forholdet og partneren var en form for 

meningsskaping. Etter å ha satt meg inn i narrativ teori ble jeg mer opptatt av ulike 

vendepunkt i kvinnenes fortelling, noe som spesielt har preget den siste analysen som 

omhandler det som fører til at kvinnen bryter ut av forholdet. Det narrative perspektivet bidro 

også til at jeg leste intervjuene som en fortelling og var bevisst på sammenhengen i den 

enkelte kvinnens historie. Teorien gir slik mulighet til å lese empirien «på annen måte» 

(Haavind, 2000). I formidlingen av resultatene har jeg derfor valgt å presentere analysene 

sammen med teoretiske tolkninger, fordi jeg mener funnene ikke kan stå alene som en form 

for fakta. Resultatene har «vokst fram» i en veksling mellom teoretisk diskusjon og 

fenomennære eksempler, som i en hermeneutisk sirkel. 



	30	

4 Presentasjon av analysene og diskusjon 
Presentasjonen av analysene består av to hoveddeler som omhandler temaer som var sentrale 

i informantenes beskrivelser av bruddet med partneren som utsatte dem for vold. Den første 

delen gir et innblikk i det som for kvinnene bremset og forhindret bruddet fra partner. De 

ulike hensynene kvinnene beskriver her, presenteres som avhengighet, forpliktelser og 

fortolkninger. I den andre delen belyser jeg hva som skjer når de bryter ut, inkludert det 

kvinnene opplevde som frigjørende vendepunkter, samt de relasjonelle og strukturelle 

omstendighetene som muliggjorde bruddet. Funnene drøftes fortløpende i lys av relevant 

teori og tidligere forskning, i tråd med den fortolkende undersøkelse (Haavind, 2000).  

 

4.1 Hensyn som hindrer bruddet 
Denne delen av analysen omhandler det kvinnene opplever at hindret bruddet fra partner. 

Begrunnelsene de gir for hvorfor det var vanskelig å gå fra partneren kan forstås som at de tar 

ulike hensyn: til seg selv og sine følelser eller av nødvendighet for økonomisk og sosial 

sikkerhet, til mannen og hans vansker, til barna og familien som institusjon, og til kulturelle 

forestillinger om hva som kreves av dem i et parforhold. 

 

4.1.1 Emosjonell og strukturell avhengighet   
Kvinnene veksler mellom å oppleve forholdet til mannen som preget av vold og av varme. 

Flere av kvinnene strever med å forstå hvorfor de ble værende i et forhold med en partner 

som gjorde dem vondt, og de trekker frem det sterke emosjonelle båndet til partner som en 

forklaring på hvorfor det var vanskelig å avslutte. Særlig for kvinnene med 

innvandrerbakgrunn kan det også oppleves som sosialt og økonomisk utrygt å bryte ut. 

 

Et sterkt bånd 

En begrunnelse alle kvinnene med norsk bakgrunn brukte for at de ble værende så lenge i 

forholdet var at de var glad i partneren, og at de kunne få dårlig samvittighet når de vurderte å 

bryte. Eva var sammen med partneren i nesten 20 år. Hun forteller at partnerens kontroll og 

sinne utviklet seg over tid og at hun ikke så det like tydelig mens hun var «midt inne i det». 

Hun påpeker at på tross av de vonde opplevelsene, har hun også mange gode minner fra 

denne tiden. Hun trekker frem at det emosjonelle båndet til partneren gjorde bruddet 

komplisert:  
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Man er på en måte med et menneske som man har en følelsesmessig relasjon til. [I: 
mm] Og jeg tror det er den biten der som gjør at det er så vanskelig å komme seg ut 
av det. [I: Ja] Sant. Og jeg kan jo i ettertid si at «Å, jeg skulle gått lenge før» og sånn. 
Men, men (ehm), ja, men jeg greide bare ikke det. 

 
Eva demonstrerer her at det er en kraftanstrengelse å forklare og forstå hvorfor hun ikke bare 

gikk. Hun fortalte ikke om volden til noen mens hun var i forholdet fordi hun var redd for at 

de skulle «presse» henne til å gjøre noe. Dette sier noe om at vold anses som uakseptabelt i 

Norge i dag, og at det å la vær å fortelle om volden også handler om å beskytte seg selv fra 

andres formeninger.  

Sofie var sammen med partneren sin i tre år, og hun forteller at hun vurderte å slå opp 

i cirka 1,5 år. Paradokset ved at hun ble til tross for at hun hadde det så vondt i forholdet er 

noe som er vanskelig for henne selv å forstå. Hun svarer avkreftende på spørsmålet om hun 

følte seg truet til å fortsette forholdet:  

 
Noen ganger så fikk jeg, følte jeg liksom, eller har tenkt på det i ettertid at jeg følte 
jeg hadde litt sånn Stockholm-syndrom. [I: Ja. Ja] Og så klart det ikke kan 
sammenlignes med noen som blir holdt fanget i en kjeller eller, [I: Jo, det -], en eller 
annen, noe sånn, men det var litt sånn det var da. At jeg ble glad i han, selv om han 
gjorde alle disse idiotiske tingene. [I: Ja] Og, det var på en måte vanskelig. 

 

Her beskriver Sofie at de varme følelsene for kjæresten gjorde at hun opplevde en ambivalens 

ved det å skulle slå opp. Hun refererer til Stockholmsyndromet, som er en form traumatisk 

binding (Dutton & Painter, 1981) der den underordnede parten utvikler positive følelser for 

den som utsetter en for overgrep. For at en traumatisk binding skal kunne utvikles skal 

overgrepene være tilbakevendende, men ikke stadig pågående (ibid.). Veksling mellom vold 

og varme er også noe Lundgren (1991) relaterer til utviklingen av et traumatisk bånd, og hun 

mener voldens uregelmessighet er en forutsetning for at det skal skje en 

normaliseringsprosess. De store kontrastene mellom det gode og det vonde kan gjøre at 

vennlighet og «rolige» perioder oppleves som sterke tegn på kjærlighet (Askeland, Strand & 

Sætre, 2002). At deltagerne trekker frem at de kunne ha fine opplevelser med partner og at 

partner ville forsones ved for eksempel å gi gaver etter en voldsepisode, demonstrerer 

hvordan det sterke emosjonelle båndet kunne utvikles. I lys av et kulturpsykologisk 

perspektiv kan Sofies fortolkning i ettertid om Stockholmsyndromet forstås som en kulturelt 

akseptert forklaring på hvorfor hun ble i forholdet og kunne bli glad i en som utsatte henne 

for lidelse, fordi det sterke båndet har et navn og er et velkjent fenomen. 
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En utrygg fremtid uten partner 

Kjærlighet og varme følelser for partner som begrunnelse for å bli i forholdet er mindre 

tydelig i intervjuene med kvinnene med innvandrerbakgrunn. Samtidig er drømmen om en 

fremtid og et godt liv med partner tilstede i fortellingene til alle kvinnene, uavhengig av 

bakgrunn. For Sue kommer fremtidsforhåpningene til uttrykk ved at hun legger vekt på 

partnerens bakgrunn: «Som de fleste forhold så begynner det veldig fint. Interessante, fine, 

rosa-farge-aktig. Samboeren min han er intelligent, har en fast jobb og en ordentlig god og 

solid utdanning.» At en person med et lovende omdømme, og som i utgangspunktet fremstår 

sjarmerende og kjærlig, begynner å utøve vold skaper forvirring fordi det bryter med en 

forventning om at dette er en «god mann». En fremstilling av partneren som «Prince 

Charming» kan tolkes som en holdning om at når man har funnet «den rette» skal man ikke 

gi opp lett (Towns og Adams, 2000). Med en interseksjonell analyse kan vanskeligheter med 

å bryte med «den ideelle partneren» derimot forstås som noe annet enn frykt for å ødelegge 

en kjærlighetshistorie. For Sue og de andre kvinnene med innvandrerbakgrunn kan partnerens 

utdanning og jobb være uttrykk for økonomisk og materiell trygghet. Et fremtidig liv med 

partneren betyr også et nytt liv i et annet land med en som allerede bor der, og kvinnene kan 

ha håp og drømmer om en bedre tilværelse for seg selv og eventuell familie i hjemlandet 

(Skogøy, 2008). 

Kvinnene med innvandrerbakgrunn har til felles at de kom til en partner som hadde 

bodd i Norge i mange år, og som derfor kunne språket, hadde jobb, større nettverk og som 

eide boligen de flyttet inn i. Kvinnene har ikke jobb selv, og heller ikke familie i Norge som 

de kan bo hos, noe som gjør dem avhengig av hjelpesystemet for å kunne gå fra mannen. 

Fatma forteller at hun helst ikke ville bodd på krisesenter, men at det var uunngåelig på grunn 

av hennes omstendigheter:  

 
Ja, jeg kom hit [til krisesenter]. Jeg var to dager hos venninna mi, og jeg skulle ikke 
sånn komme til krisesenter eller noe.. vil ikke. Hvis jeg hadde jobb, jeg hadde ikke 
kommet til krisesenteret. Jeg hadde leid selv og alt, og tatt mine barn, og jeg gjort 
separasjonen vanlig, som andre folk gjør, og alt. Siden jeg ikke har jobb og ikke har 
hjem her, ikke familie.. Hvor skal jeg gå med barna mine?  

 
Hennes oppfatning av en «vanlig separasjon» innebærer ikke å bo på krisesenter. Det kan 

være at hun hadde brutt ut av forholdet tidligere dersom terskelen for å oppsøke krisesenteret 

ikke var så høy eller dersom hun hadde hatt andre alternativer. Nå får hun støtte fra NAV og 
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skal flytte inn i egen leilighet. Dette gir henne større frihet og autonomi – men avhengigheten 

flyttes også til hjelpesystemet. For å kunne klare seg selv er hun avhengig av å bli trodd. 

Crenshaw (1991) belyste med det interseksjonelle perspektivet at om, når og hvordan 

kvinnene forlater den voldelige partneren påvirkes av kvinnens posisjon i samfunnet og 

hennes sosiale og materielle betingelser. Kvinner som har inntekt og sosialt nettverk kan 

benytte seg av andre midlertidige løsninger enn å dra på krisesenter, noe Fatma presiserer i 

sitatet over. Samtidig har flere kvinner med innvandrerbakgrunn begrenset språkkunnskap og 

lite kjennskap til hjelpesystemet, noe som gjør det vanskeligere å vurdere ulike alternativer. 

Maryam beskriver hvordan frykten for å gå ut av forholdet var preget av uvissheten om hva 

hun ville møte: «Jeg visste ingenting om krisesenteret eller hva slags hjelp jeg ville få her. 

Jeg lot det være opp til gud å komme her. Jeg visste ingenting fra før. Jeg var til og med redd 

før jeg kom hit.» En skilsmisse kan bety at hun mister bolig, økonomisk sikkerhet og opphold 

i Norge. I Norge i dag er det et botidskrav på tre år, som vil si at en må leve i ekteskapet i tre 

år før det gir rett til oppholdstillatelse (Utlendingsloven, 2008, §62). Å skulle forlate partner 

kan i disse tilfellene bety å risikere å måtte flytte fra Norge. 

Det er påfallende at kvinnene med norsk bakgrunn i liten grad nevner økonomiske 

betingelser som grunner til å bli i forholdet, og at de heller fokuserer på følelsene for partner 

og det sterke båndet dem i mellom. Marit forteller at hun fikk beholde leiligheten etter at 

mannen hadde flyttet ut, noe hun tolket som et oppgjør for penger hun hadde lånt ham og en 

forståelse fra hans side om at det han hadde utsatt henne for var galt: «Jeg hadde ikke hatt 

råd til å bo her hvis vi ble skilt og vi skulle dele likt. [I: Nei, nemlig] Så da fikk jeg bare 

beholde det [leiligheten], sånn for tort og svie rett og slett». Det er dermed ikke uten 

økonomisk risiko at norske kvinner kan bryte med partner, selv om det for kvinnene i 

undersøkelsen min ikke nevnes som en eksplisitt grunn for å bli i forholdet. 

 

4.1.2 Forpliktelser til samlivet  
Forholdet til mannen oppleves som en forpliktelse på ulike måter for alle kvinnene. Det kan 

komme av en oppfatning om at et brudd innebærer et personlig nederlag, en forventning om å 

vise utholdenhet i nedgangstider og at partneren oppleves som sårbar, noe som utløser et 

ansvar hos kvinnene. De etablerte forventningene til parforholdet er internalisert som en 

personlig oppfatning om hva hun bør gjøre og virker derfor forpliktene. Flere av kvinnene har 

barn med partner og hensynet til barna er en grunn for å bli værende i forholdet.  
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Hardt arbeid 

Forestillinger om hva et kjæresteforhold krever kan bidra til forvirring rundt hva som bør 

tåles, noe som igjen gjør at kvinnen holder ut lenger. Eva ble sammen med en kvinne i en tid 

da det ikke var like kulturelt akseptert som i dag, noe hun synes var krevende. Hun forteller at 

fordi hun allerede hadde skilt seg én gang, fra en mann, så fryktet hun at dette forholdet også 

skulle gå «ad undas». En forestilling hun virker å ha hatt er at hun ikke kunne «mislykkes to 

ganger», noe som ble en sterk motivasjon for å bli værende i forholdet. Fra et 

kulturpsykologisk og narrativt perspektiv kan dette forstås som at det å bli værende med 

partner virker «lettere» enn å gå, fordi å bli alene innebærer at man «blir en annen» enn man 

er når man er i et parforhold. Evas frykt for å mislykkes kan tolkes som at det ville oppleves 

som et tap av egenverdi dersom hun ikke «får til» kjærligheten (Lloyd og Emery, 2000). Tap 

av egenverdi er nært knyttet opp mot skamfølelse. Eva kan ha kjent på skam for at hun ikke 

en gang «fikk til kjærligheten» med en annen kvinne. Dersom heteroseksuelle slektninger og 

venner setter spørsmålstegn ved at en blir mishandlet av en annen kvinne, kan lesbiske 

kvinner oppleve økt skamfølelse, noe som i lys av et interseksjonelt perspektiv kan forstås 

som en ekstra barriere for å bryte ut (Smirthwaite & Holmberg, 2014).  

Marit reflekterer rundt hvorfor hun ble i forholdet etter den første voldsepisoden, som 

inntraff før de hadde fått barn sammen. Marits partner var periodvis deprimert og ble 

diagnostisert med en psykoselidelse etter at han flyttet ut. Hun forteller at hun har hatt en 

forestilling om hva kjærligheten er, og at den innebærer å holde ut:  

 
Jeg har nok hatt noen forestillinger om, om at ja kjærligheten den, den er utholdenhet 
og hardt arbeid og sånn Dostojevskij han sa det og for noen en vitenskap. Og jeg tror 
nok jeg gikk litt inn i den bobla. [I: Ja] Dette, nå skal jeg vise hvor utholdende jeg kan 
være. [...] [I: Men når man gifter seg, man lover det jo også] Ja, og jeg tok det 
fryktelig (ler litt) [I: Ja] fryktelig på alvor. 

 
Dette sitatet gjenspeiler en kulturell holdning om at parforholdet er noe man må jobbe med, 

og at kjærlighet slik innebærer forpliktelse på godt og vondt. At Marit gikk inn for å arbeide 

med forholdet og være utholdende til det ble bedre gjenspeiler også det Donovan og Hester 

(2015) kaller en forholdsnorm. Partnerens psykiske vanskeligheter utløste en forpliktelse hos 

Marit til å vise omsorg, og hun kjente seg ansvarlig for å ta vare på mannen, barnet og 

hjemmet deres. At hun støtter seg til et narrativ om at kjærligheten og samlivet krever mye av 

en, virker å bremse veien ut av forholdet.  

 



	 35	

Holde familien sammen for barnas skyld  

Fire av seks kvinner i undersøkelsen fikk barn med partneren i løpet av tiden de var sammen. 

Det er en allmennkulturell forståelse at foreldrekonflikter over tid kan skade barn, og idealet 

er at barnet vokser opp i et harmonisk hjem (Jensen, 2002). Flere av kvinnene uttrykker at de 

ble i forholdet så lenge fordi de ikke ville bryte opp familien, at de var redd for hvordan barna 

ville ta bruddet og at de fryktet at mannen ville få omsorg for barna dersom de ikke skulle bli 

trodd av hjelpeinstansene. De holder ut fordi det gagner noe større enn dem selv, nemlig 

barna og familiesamholdet. Marit ønsket ikke å skille seg fra mannen rettslig fordi hun fryktet 

en barnefordelingsstrid. Yrkesbakgrunnen hennes innen helse- og omsorgsvesenet gjorde at 

hun hadde lite personlig tillit til de offentlige hjelpeinstansene og hun ville derfor finne en 

løsning selv: 

Men (eh), men det er det at hvis jeg hadde flytta, det er mange hensyn å ta. [I: Ja] Der 
og da i situasjonen, og jeg hadde alltid en plan, og planen var at han skulle komme seg 
vekk, på et vis, uten at vi trengte noe sånn (ehm) maktkamp om barn eller ting, (eh) 
for jeg ville ikke være trygg på at han skulle ha ansvar for min datter. 

 
En formende kontekst er den relativt sterke fars-retten i Norge, som gjør at Marit vet at det er 

lite sannsynlig at hun ville få aleneomsorg for datteren selv om mannen hennes er syk. For å 

unngå å havne i konflikt med mannen og av frykt for at Barnevernet skulle bli involvert, 

sparte Marit opp penger slik at han kunne flytte til utlandet for å studere noe han selv ønsket. 

Med en betingelse om at han skulle få behandling der, fortalte hun ham at han kanskje var 

velkommen hjem igjen. Å bli i forholdet for barnets skyld kan ikke bare begrunnes med den 

enkeltes historie, som for eksempel negative erfaringer med egne foreldres skilsmisse. Det er 

også en kulturelt akseptert grunn i et samfunn der «barnets beste» styrer beslutninger om 

familieliv.  

Fatma trekker også frem barnas ønske om å bo med far og å holde familien sammen 

som begrunnelse for å bli i forholdet. Hun forteller at hun ikke ville anmelde eller gå fra 

partneren etter et alvorlig kvelningsforsøk fordi hun trodde det ville såre barna:  

 
De [politiet] sa «hvis du vil at vi straffer han?». Jeg sa «jeg vil ikke straffe fordi 

likevel han er mannen til barna mine også. Jeg vil ikke at når barna blir store og de 

skal se at mamma har gjort det mot pappa eller noe», skjønner du? 

 
Det at barna vil bo med faren sin gjør at hun rammer familien og ikke kun parforholdet 

dersom hun bryter. I lys av narrativ teori kan dette forstås som at partneren fortelles frem som 
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far, ikke voldsutøver, og dette påvirker hennes handlingsrom. Fatma forteller at hun forsøkte 

å unngå at barna opplevde farens sinneutbrudd da de fortsatt bodde sammen: «Jeg sier til han 

«barna er her. Kan ikke krangle med deg». For jeg skjønner, når han krangler, han blir 

sånn...veldig dårlig. [I: Sint og aggressiv?] Ja. Og jeg vil ikke gjøre det foran barna.» Det 

blir slik hennes ansvar å både passe på barna og å ikke bryte opp familien. Dette ligner funn 

fra Scheffer Lindgren & Renck (2008) som viste at kvinnene brukte de mye energi på å 

beskytte barna fra å være vitne til eller bli utsatt for vold før de brøt ut av forholdet. 

Sue beskriver hvordan ønsket og forventningen om samhold i familien gjorde bruddet 

ekstra vanskelig: «Og det er klart, jeg føler meg forpliktet overfor familien. Både hans 

familie, min familie, vår familie. Jeg føler meg forpliktet overfor dem.» Dette kan implisere 

en kjønnet forventning om at hjemmet og familien er kvinnens ansvar. Forpliktelsen kan også 

tolkes som et resultat av at dersom den voldelige partneren fremstår sårbar og ustabil, utløser 

det et ansvar hos den voldsutsatte til å ta vare på partneren, men også familien og hjemmet 

(Donovan & Hester, 2015). Da Maryam søkte støtte hos moren sin, ble hun oppfordret til å 

bli i forholdet: «De sa at «bare vent litt. Det ordner seg sikkert. Han er sikkert stressa. Har 

mye press på seg. Så bare prøv og hjelp han så vil det sikkert gå bedre».» Hun forteller at 

familien hennes er veldig viktig for henne, og det kan derfor tenkes at deres meninger veide 

tungt for Maryam. Hun forsøkte også å få støtte fra sin svigerfar, men opplevde da at det ble 

snudd til at det var hun som gjorde ting feil. Disse stemmene målbærer en forestilling om at 

det er hun som må endre seg for at forholdet skal bli bedre og for at familien kan fortsette å 

være en enhet.  

 

4.1.3 Fortolkninger av volden 
Selv om handlingene kvinnene beskriver å ha blitt utsatt for kan kategoriseres som ulike 

former for vold, definerer ofte ikke kvinnene selv det som vold. Kvinnene trekker veksler på 

individorienterte forklaringer på mannens voldsutøvelse når de forteller om det de har blitt 

utsatt for. Bak dette ligger det en forventning om forståelse for eller tilgivelse av mannens 

handlinger, eller at volden blir sett på som unntak. Kvinnenes forestillinger om mishandlede 

kvinner kan også påvirke hvordan de definerer seg selv og volden.  

 

Ikke «alvorlig nok» 

Kvinnenes beskrivelser av mannens handlinger er relevante for om de forstod forholdet som 

en voldelig relasjon. Flere av kvinnene beskriver partneren som kontrollerende, 
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manipulerende og sjalu, men kaller det ikke eksplisitt for psykisk vold. Forholdet har vært 

preget av mye krangling og misforståelser, og noen episoder der det «gikk ut av kontroll». 

Donovan og Hester (2015) påpeker at	sjalusi er noe som ofte forventes i voksen intimitet. Det 

kan derfor forstås og erfares av begge partnere som et bevis på kjærlighet og forpliktelse, 

heller enn kontrollerende atferd. Kjæresten til Sofie mislikte at hun hadde guttevenner, noe 

som førte til at hun kuttet kontakten med mange eller ikke turte å fortelle hvis hun hadde 

truffet noen tilfeldig. Sofie beskriver at hun ikke opplevde denne kontrollen som vold mens 

hun var i forholdet: «Han var veldig flink til å overbevise meg om hvorfor jeg ikke kunne 

gjøre det og det.» Dette kan forstås som at Sofie opplevde den økende isoleringen og 

kontrollen som en «normal» utvikling av forholdet, i tråd med Lundgrens (1991) teori om 

normaliseringsprosesser.  

Eva forteller at hun kun kan erindre én episode med vold, et kvelningsforsøk, og hun 

definerer da vold som noe fysisk. Hun fastholder likevel at kontrollen og den psykiske 

belastningen fra partner var vanskelig. Eva dro på krisesenter etter episoden med 

kvelningsforsøket, men hun gikk tilbake til partner og forble i forholdet i ti år til. I intervjuet 

sammenligner hun seg med de andre kvinnene hun møtte på krisesenteret, og mener at de 

levde med farligere partnere. Hun forteller at de ansatte på krisesenteret var lite nærgående, 

og hun fornemmet at de ikke opplevde hennes situasjon som så truende fordi hun var sammen 

med en kvinne. Behandlernes heteronormative briller kan usynliggjøre lesbiske kvinners 

opplevelser i voldelige parforhold (Smirthwaite og Holmberg, 2014). Evas møte med 

hjelpeapparatet kan ha ført til at hun ikke definerte sine erfaringer som «alvorlig nok». 

Felles for flere av kvinnene er at de har fryktet nye episoder og at de var veldig 

oppmerksomme på hvilken tilstand partneren var i. Marit beskriver hvordan hun var på vakt, 

men at hun følte hun hadde en slags kontroll. Marit sier hun på mange måter følte seg fri 

fordi hun ikke var sammen med en «psykopat som har holdt meg inne med tvang». Dette kan 

se ut som en legitimering eller bagatellisering av volden, og kan i følge Lundgren (1991) 

forstås som en normalisering av mannens atferd. Samtidig forteller Marit om aktiv motstand 

mot mannens handlinger: «Hvis jeg følte meg urettferdig behandla da særlig, hvis han hadde 

slått meg en gang, så var det greit å tie stille og sånt, men neste gang jeg var aleine med han 

i huset, så var jeg flink til å stikke der det gjelder, skjønner du.» Hun virker dermed ikke å ha 

internalisert en forståelse av at mannens handlinger er akseptable. Likevel konstruerer hun 

seg selv som et subjekt med delansvar fordi hun «tok igjen» verbalt. Marits motstand og 

opplevelse av kontroll når hun unngår mannens aggresjon kan dessuten ha bidratt til at hun 

ikke oppfatter seg selv som underordnet. En slik motstand, som Holmberg og Enander (2011) 
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kaller meta-tilpasning, kan være noe som binder henne til forholdet. At kvinnene 

normaliserer handlinger det er rimelig å forstå som vold er også en slags narrativ strategi; det 

blir mer forståelig at kvinnene ikke forlot partneren dersom de ikke opplevde det som et 

voldelig forhold.   

 

En sårbar partner  

Mye av forståelsesarbeidet kvinnene gjør handler om å danne årsakssammenhenger knyttet til 

hvorfor partneren utøvet vold eller utsatte dem for lidelse. Flere av informantene forklarer 

volden med at partneren var avvikende på ulike måter, og fokuserer på egenskaper ved han 

som person eller hans barndom. I lys av et kulturpsykologisk perspektiv kan dette forstås som 

en måte å fortolke det uforståelige med allment aksepterte forklaringer (Bruner, 1990). 

Psykologiske individorienterte teorier som forklarer utøvelse av vold, som at å være vitne til 

eller bli utsatt for vold som barn medfører sosial læring og senere aksept og utøvelse av vold 

(Bandura, 1973), er allment anerkjente og bryter derfor ikke med folkepsykologien. I tråd 

med tilgjengelig psykologisk kunnskap individualiseres forståelsene av hvorfor partner 

utøver vold, noe som også innebærer at partnerens handlinger går fra å være noe partner har 

gjort til noe hun må ha forståelse for. Partneren fortelles da ikke frem som et fullstendig 

ansvarlig subjekt.  

Marit forteller at mannen hennes var periodevis deprimert da de bodde sammen, før 

han ble diagnostisert med en psykoselidelse etter at han flyttet ut. Nå knytter hun 

voldsepisodene til hans sykdomsperioder. I tillegg viser hun til at hun tror hans far også har 

vært aggressiv. Volden forstås da av Marit både som et resultat av en psykisk sårbarhet og 

som en mulig lært atferd. At han var syk gir en forklaring på volden og oppfyller et ønske om 

å forstå hvorfor han gjorde det. Dette kan også ha gjort at Marit opplever volden som mindre 

krenkende. Marit fritar mannen for dårlige intensjoner og beskriver han som angrende. Da 

Marit fortalte til svigerfaren sin at mannen hadde vært aggressiv, husker hun at han ikke 

spurte hvordan det gikk med henne, men heller ba henne om å «ikke være så hard med han 

fordi han har det dårlig med det han har gjort».» Hun sier at hun opplevde dette som dypt 

urettferdig. Her formidler svigerfaren en forestilling om tilgivelse, men for Marit blir det et 

brudd i hennes forventning om at han skulle sympatisere med henne. Dette viser at hun 

plasserer mannen sin i en ansvarlig posisjon og seg selv som et offer for hans handlinger.   

Fatma trekker i likhet med Marit frem mannens bakgrunn og familiekultur som en 

årsaksforklaring på hans væremåte: «Kanskje han er oppdratt sånn. Kanskje på grunn av 

barndommen var vanskelig for han. Og pappaen hans og mammaen er skilt. Ja, de er skilt, 
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og pappaen hans har slått mammaen foran dem.» Hun lurer også på om aggresjonen mot 

henne var en måte for mannen å få utløp for frustrasjon knyttet til jobb og forsørgelse av 

familien i hjemlandet, og påpeker at han ikke har venner å snakke med eller aktiviteter å gå 

til. Når mannen hennes ikke strakk til på andre områder gikk det utover Fatma. Dette 

demonstrerer det Donovan og Hester (2015) kaller en forholdsnorm, nemlig at forholdet er til 

for den voldelige partneren og på dens premisser. At partneren fremstilles som sårbar og ikke 

dominant, kan tolkes som det Haavind (1982) kaller usynliggjøring av maktasymmetrien i et 

parforhold. Når volden tilskrives individets psyke eller familiebakgrunn, blir det heller ikke 

sett på som et likestillingsproblem og kvinnen opplever ikke seg selv som underordnet. 

Slike psykologiske individorienterte forklaringer kan tenkes å øke empatien med 

voldsutøveren, da de underbygger en forståelse om at partneren har en grunn til å være slik 

eller ikke er sitt sanne jeg i handlingsøyeblikket. Årsakene som tilskrives volden fungerer på 

et vis som en legitimering av kvinnenes håndtering av situasjonen – av valget om å forlate 

partneren eller ikke. Kan atferden endres, for eksempel gjennom terapi, er det en forventning 

om at de bør prøve det. Dersom partneren er syk eller sliter, opplever flere en bindende 

forventning om at de bør vise omsorg og lojalitet, og de blir ansvarlig for å ta hånd om den 

voldelige partneren. Dette kan tolkes som at en diskurs om «kjærlighet i gode og onde dager» 

fremmer tilgivelse eller isolasjon av den voldelige atferden, slik Lloyd og Emery (2000) 

argumenterer for. Dermed trenger ikke vold bryte med narrativet om et samliv preget av 

kjærlighet, fordi volden kan forklares med noe «utenfor» forholdet.  

 

En sterk kvinne  

Sofie beskriver først kjæresten som litt aggressiv, men forteller senere om episoder der han 

har slengt henne rundt og tatt kveletak. Sofie har en oppfatning av seg selv som en sterk 

kvinne, noe som for henne står i motsetning til det å ha vært i et voldelig parforhold:  

 
For det er jo ikke sånn at jeg er en stakkars liten person. [I: mm] Jeg smeller tilbake 
hvis jeg trenger det, og jeg er veldig flink til å stå opp for meg selv. [I: mm] Jeg vet 
ikke helt hva som skjedde der med han, og de, den perioden der. Fordi ingen som 
kjenner meg vil tro at jeg finner meg i noe sånt. 

 
Sofie skjulte partnerens handlinger for andre for å beskytte sin eget selvbilde, ikke 

partnerens. Hun vil ikke være en som «finner seg i det», noe hun kanskje mistenkte andre 

ville tro dersom de fikk høre hvordan forholdet egentlig var. Å skulle definere seg selv som 

en mishandlet kvinne innebærer at selvforståelsen preges av forestillinger om kvinner utsatt 
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for vold. Ashcraft (2000) argumenterer for at kvinner tar avstand fra begrepet mishandlet 

blant annet på grunn av de sterke konnotasjonene til maktesløshet. Den dominerende 

samfunnsmessige forestillingen er fortsatt at en voldelig relasjon er vesensforskjellig fra en 

ikke voldelig relasjon, og kvinnen må å velge mellom å være en «mishandlet» eller en 

«normal» kvinne. Flere av kvinnene i min undersøkelse kan ha oppfattet seg selv som 

emosjonelt sterke fordi de har tatt vare på en sårbar partner og beskyttet barna. Donovan og 

Hester (2015) påpeker at dette kan gjøre at den voldsutsatte ikke identifiserer seg som svak, 

og derfor strever med å gjenkjenne volden. Et fastlåst narrativ om hvordan et voldelig forhold 

ser ut og hvordan en voldsutsatt kvinne er kan gjøre det vanskeligere for kvinnene å trekke 

paralleller til egne erfaringer.  

 

4.2 Frigjøring fra forholdet 
Denne delen av analysen beskriver det som skjer når kvinnene til slutt bryter ut av forholdet. 

Første del omhandler ulike vendepunkter som gjør at kvinnene får et sterkere behov for å 

bryte med partner. Det er også avgjørende at kvinnen opplever å ha materiell og emosjonell 

støtte fra familie, venner og hjelpesystemet.  

 
4.2.1 Vendepunkt som forløser bruddet  
Kvinnene beskriver ulike vendepunkter i fortellingen om oppbruddet. Disse kan være 

konkrete hendelser som for eksempel en episode der partneren ikke stiller opp eller utsetter 

barna for vold. Det trigger bruddet fordi de tydeliggjør en kontrast mellom eget samliv og 

oppfatningen av hvordan et parforhold bør være.  

 

Når andre reagerer på partnerens behandling 

Ulike kulturelt aksepterte begrunnelser for å avslutte et parforhold kan være at partneren ikke 

bryr seg om eller er oppmerksom på den andres behov, eller at partneren behandler den andre 

dårlig gjennom utroskap og tillitsbrudd. Slike begrunnelser for å avslutte forholdet er også 

gjenkjennelige i informantenes narrativ om forholdets slutt. Sofie var sammen med partneren 

i tre år, men vurderte å slå opp i halvannet år. Hun beskriver at partneren var kontrollerende, 

aggressiv og kunne dytte og holde henne fast, noe som i følge Sofie ofte eskalerte når 

partneren drakk alkohol. Hun forteller at hendelsen som førte til at hun til slutt slo opp 

innebar at kjæresten ikke ville hente henne da hun sto og ventet på toget i et voldsomt 
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regnvær etter en kjøretime. Kjørelæreren hennes hadde oppfordret henne til å ringe kjæresten, 

og virket overrasket da Sofie sa at han ikke kom til å gidde: 

 
Da husker jeg det blikket hun ga meg. Hun bare «Hæ, kommer ikke til å gidde? Det er 
jo en time til toget går og se på det været her liksom». [I: mm] Og så var hun sånn «ja, 
har han planer?» og jeg bare «nei, tro´kke det. Bare det at han ikke gidder.» Bare sånn 
«okei, saklig. Så klart han gidder, ta og så ring han du». Og jeg bare sånn «ja vel, hvis 
du insisterer så». 

 

Kjørelærerens formening om hva en kan forvente gjør at Sofie blir tryggere på at det ikke er 

hun som forventer for mye og er urimelig, og hun får bekreftet at partneren svikter i å ta vare 

på og stille opp for henne når han ikke vil hente henne. Sofie ringte broren sin etterpå og han 

tilbød seg å hente henne, noe som ble en kontrast til at kjæresten ikke ville: «Da var jeg sånn, 

okei, det var dråpen. [...] Og da liksom, når kjæresten min og samboeren min ikke gidder [I: 

mm], men broren min liksom spør om han skal gjøre det. Da kjente jeg at, okei, sånn skal det 

ikke være». Sofie trekker inn volden som en begrunnelse da hun allerede har bestemt seg for 

å bryte ut:  

 
Altså, jeg kjente det jo på meg, at det er flere ting ved han her som jeg ikke er noe 
interessert i, blant annet hvordan han er når han drikker [I: mm]. Når han driver og 
slenger meg rundt. At jeg ikke kan gjøre ditt og datt. Så hva er det liksom, det hjelper 
ikke å dra hjem til mamma noen dager da.   

 
Hun beskriver partneren som en hensynsløs person, som ikke gjengjelder hennes omsorg for 

ham og som er giddeløs overfor hennes behov. Episoden i regnværet blir «dråpen som får 

begeret til å renne over». Det representerer et vendepunkt som kan virke som en ubetydelig 

hendelse i seg selv, men som markerer høydepunktet av negative følelser som har bygd seg 

opp over tid (Fuchs Ebaugh, 1988). De andres bekreftelse tilstede i Sofies fornemmelse av at 

noe ikke er som det burde være. Hun stadfester at «sånn skal det ikke være», i motsetning til 

«sånn vil ikke jeg ha det». Fra et kulturpsykologisk perspektiv kan en si at kjærestens 

oppførsel bryter med det Sofie oppfatter som akseptert atferd i et parforhold, noe hun får 

bekreftet gjennom kjørelærerens blikk. At dette bruddet får henne til å revurdere andre 

elementer ved forholdet deres, som volden og kontrollen fra partneren, kan tolkes som at en 

diskurs om at «kjærligheten overvinner alt» ikke lenger er gjeldende fordi hun tviler på om 

kjærligheten i seg selv er sterk nok. Hun begynner å se partneren som en hensynsløs person, 

noe som gjør at hun ser volden tydeligere. Når narrativet om forholdet endres, får hun et 

sterkere behov for å bryte.   
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Når partneren velger en annen 

Jeg har vist at konkrete episoder som bryter med forestillingen om hva et kjærlighetsforhold 

skal være, kan bidra til beslutningen om å bryte ut. Utroskap er et annet eksempel. Det bryter 

også med forestillingen om å være i et kjærlig og likeverdig parforhold. Marit sa hun hadde 

holdt muligheten åpen for at forholdet kunne fortsette etter at mannen hadde fått behandling 

ved Alternativ til Vold og begynt med medisinering for psykoselidelsen, men at dette ikke ble 

aktuelt fordi han innledet et forhold til en annen mens han bodde i utlandet: «Så jeg tenkte at 

‘man kan godt tilgi, men tillit skal litt mer til å opprette’». Hun kunne kanskje ha tilgitt 

volden, men tilliten forsvant ved at partneren valgte en annen. Dette kan tolkes som at hennes 

forestillinger om parforholdet kunne romme volden, men ikke utroskap. Marit ga partneren 

en sjanse og jobbet for å få forholdet til å fungere, i tråd med forventningene og forpliktelsen 

knyttet til at partneren var psykisk syk (Donovan & Hester, 2015). Utroskapen kunne dermed 

oppleves for Marit som at hun ble ansvarsfri for bruddet, og også bidra til at hun ble 

emosjonelt fri. I følge Holmberg og Enander (2011) er medlidenhet og skyldfølelse den 

største grunnen for mange til å bli i forholdet. Når Marit ikke lenger opplever at partneren er 

avhengig av henne, brytes også den emosjonelle makten han har over henne. Å avslutte et 

forhold etter utroskap kan i tillegg være lettere å forklare for omverdenen enn at partneren har 

vært voldelig, da det er en forklaring som har legitimitet i folkepsykologien (Bruner, 1990).  

 

Når partneren er voldelig mot henne 

Alle informantene har opplevd vold fra partner. Noen har dratt på krisesenter eller kontaktet 

politiet etter en voldsepisode, men ikke brutt med partneren. Maryam forteller at partneren 

ofte misforstår henne, selv om de snakker samme språk: «Vi har liksom ikke noe felles måte å 

snakke på. Vi har ikke noe måte å nå hverandre på. Å forstå hverandre på.» Slike 

misforståelser kan eskalere til at han slår henne. En slik voldsepisode gjorde at hun oppsøkte 

politiet og krisesenteret: «Jeg ville bare at han skulle slutte å slå og komme seg vekk. Så neste 

dag tok jeg sønnen min og gikk og lette etter krisesenteret.» Etter å ha bodd på krisesenteret i 

to måneder ønsker hun ikke å gå tilbake til partneren, og skal få støtte fra NAV til å flytte i 

egen leilighet. På spørsmål om hvordan det blir å bo alene med sønnen svarer hun at hun har 

følt seg alene lenge:  

 
Jeg følte som om jeg bodde alene. Det var ikke noe sånn «ja, nå går jeg», for 
eksempel, eller han bare.. den var ikke den slags kommunikasjon. Han ble bare borte. 
Han kom til og fra jobb. Det var som å bo alene, og det var alltid jeg som hadde feil.  
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Å føle seg ensom i et parforhold som følge av fravær av psykologisk og fysisk nærhet, bryter 

også med en normalforventning om at et parforhold og familieliv består av et nærvær der 

man tilbringer tid med hverandre og snakker sammen. I følge Holmberg (1993) er dette en 

kjønnet forventning til parforholdet; det er hovedsakelig kvinnen som ønsker nærhet og 

mannen som ønsker avstand. Maryams fortelling om oppbruddet kan tolkes som at 

voldsepisoden førte til det Holmberg og Enander (2011) kaller å bryte opp, at hun fysisk 

forlot hjemmet og mannen, mens i prosessen med å bli emosjonelt fri spiller hennes 

opplevelse av fravær av nærhet til partner inn.  

 

Når partneren utsetter barna for vold 

At kvinnene erkjenner at partneren utsetter barna for vold blir for flere en utløsende hendelse 

som trigger det fysiske bruddet. Marit forteller at hun opplevde at datteren var skjermet fra 

volden og at hun hadde flere andre trygge voksne rundt seg. Nettverket hjalp henne. Hun og 

datteren overnattet hos hennes foreldre eller venninner dersom hun merket at mannen var i en 

ustabil tilstand. Vendepunktet kom da datteren våknet fordi faren knuste en gjenstand:  

 
Og det er den eneste gangen det har skjedd sånn ordentlig når [datter] var hjemme. [I: 
mm] Da hadde hun sovna, men våkna igjen. Og det var vel og den gangen der jeg 
tenkte at «nå må han flytte». [I: mm] Altså det at «nå (...) nå går ikke dette mer». 

 

Det som blir vendepunkter i flere av kvinnenes oppbruddsnarrativ er at volden rammet andre 

enn dem selv, særlig barna deres. Sue forteller at hun begynte å orientere seg ut av forholdet 

etter en episode der partneren skrek til sønnen hennes midt på natta: «Da han utøvde psykisk 

mishandling overfor sønnen min, da var det dråpen som fikk begeret til å renne over. Da han 

gikk over den grensen, det var da jeg kom meg ut. Flyttet ut hjemmefra.» Sue har forsøkt å 

håndtere at mannen er aggressiv mot henne, men når han retter sinnet mot barnet hennes, går 

han over en endelig grense. Scheffer Lindgren og Renck (2008) fant at det å beskytte barna 

gikk fra å være noe som holdt kvinnen igjen i forholdet til å bli en drivkraft for å forlate 

mannen. Fatma mente lenge at det var best å bli i forholdet på grunn av barna, men gradvis 

endret hun oppfatning:  

 
Ja, jeg sier til han alltid at «jeg er ikke sånn mammaen din. Mammaen din hadde ikke 
noe valg. Hun hadde ikke noe familie. Alle i familien hennes var døde, og.. så hun 
måtte på en måte..» [I: være sammen med han.] Være sammen med han. Men han ser 
at mammaen har gjort sacrifice for dem, for barna. Men jeg ser det på en annen måte. 
Ingen kvinner skal akseptere det for dine barn hvis hun har et valg. Andre valg. 
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Å beskytte barna ser dermed ut til å veie tyngre som en begrunnelse for å gå enn den 

opprinnelige forestillingen om å holde familien sammen. Med et kulturpsykologisk 

perspektiv kan en si at kvinnene gjør en ny fortolkning til at «barnas beste» ikke er å bo med 

far.  

 

4.2.2 Betydningen av emosjonell og materiell støtte  
Å ha noen å be om hjelp 

De fleste kvinnene la vekt på betydningen av å ha noen rundt seg som de kunne støtte seg til i 

prosessen med å bryte ut av forholdet. For noen innebar det å ha noen å bo hos, men for andre 

var det viktigst å ha noen å snakke med og kunne dele erfaringene. Eva fortalte ikke om 

volden til noen, men familien hennes gjorde det mulig å avslutte forholdet fordi hun kunne bo 

hos foreldrene og søsteren da hun flyttet ut. Selv om hun ikke aktivt involverte dem i 

avgjørelsen, var deres tilstedeværelse likevel avgjørende for hennes valg om å gå. Maryam 

hadde en venninne som hun visste hadde hatt problemer med mannen sin og som hadde 

oppsøkt hjelp. Hun kontaktet venninnen etter den siste voldsepisoden: 

 
Jeg kjente meg ´lost´. Jeg kjente ingen her. Men jeg husket at jeg hadde en venninne 
[...] i klassen, og hun fortalte om et sted- jeg husker ikke hva slags sted det var- men 
der hun hadde dratt. Hun hadde den samme type- hun hadde problemer med mannen 
sin. [...] Da jeg våknet neste morgen så sa jeg «okey, dette er nok. Jeg kan ikke 
fortsette med dette her. Det blir bare verre.» Så jeg ringte til henne og fortalte henne 
om situasjonen og spurte om hun kunne hjelpe meg til å komme til det stedet, så hun 
var med å lette sammen med meg. 

 
Venninnens erfaring pekte mot en utvei for Maryam, og hun forstod at det var hjelp å få. Det 

interseksjonelle perspektivet gjorde at jeg ble mer oppmerksom på betydningen av kvinnenes 

sosiale status i oppbruddsprosessen. For å kunne bryte ut av forholdet må de vite at det finnes 

alternativer. Flere har påpekt viktigheten av praktisk og emosjonell støtte for den voldsutsatte 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Short et. al., 2000). I en undersøkelse av kvinners 

oppbruddsprosesser fant Holmberg og Enander (2011) at andres oppfordringer ikke så ut til å 

påskynde et oppbrudd i noen større grad, men at det i visse tilfeller heller kunne ha motsatt 

effekt ved å resultere i at kvinnen forsvarte mannen. De påpeker derimot at andres handlinger 

virket å være av betydning når kvinnen allerede befinner seg ved vendepunktet. Dette er 

gjenkjennelig i mine intervjuer, da andres støtte blir trukket frem når flere av kvinnene 

allerede har bestemt seg for å gå.  
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Å bli trodd av systemet 

Kvinnene har vært i kontakt med ulike hjelpeinstanser; Barnevernet, krisesenter, Alternativ til 

Vold (ATV), advokat, lege, NAV, politiet og familievernkontor. Marit er i kontakt med ATV 

om hvordan det går med mannens behandling. Hun kaller seg selv en «kontrollfreak» som har 

behov for å sjekke at den tidligere partneren kan være en ansvarlig far. ATVs oppdateringer 

understreker derimot at dette behovet ikke er avvikende, men nødvendig og rasjonelt. Det er 

en institusjon som anerkjenner mannen som ansvarlig for volden, noe som kan gjøre at Marit 

opplever at hennes fortelling støttes. 

Maryam og Fatma får begge rask hjelp når de først oppsøker krisesenter. Etter å ha 

bodd der i noen måneder skal de nå flytte inn i egen bolig med støtte fra NAV. Maryam 

fremstår svært takknemlig for hjelpen hun har fått på krisesenteret: 

 
Når jeg kom her så var jeg jo psykisk veldig nedbrutt og veldig stressa, men de har en 
måte å være på som gjør at man slapper helt av, sånn at de har virkelig hjulpet meg og 
de får en til å føle at man ikke er alene. De har også - nå venter jeg bare på å starte 
mitt nye liv. De har fått meg til å liksom tenke at - de har støttet meg og sagt at nå må 
jeg liksom finne styrke i meg selv til å begynne på nytt. 

 

Både Maryam og Fatma fokuserer på tiden fremover, og har håp om at det skal bli bedre. De 

fremtrer som handlende subjekter i sine planer om å studere, lære norsk, få en jobb og kunne 

ta hånd om barna økonomisk. Sue forteller derimot at hun blir mistrodd av Barnevernet og 

føler avmakt overfor systemet. Hun beskriver det som verre å kjempe mot systemet enn selve 

mishandleren, og påpeker at man som voldsutsatt trenger utdanning, samt sosiale og juridiske 

ressurser. I motsetning til de to andre kvinnene med innvandrerbakgrunn har Sues mann 

norsk bakgrunn. I lys av et interseksjonelt perspektiv kan en si at Sue står i en annen posisjon 

enn en hvit, norsk middelklassekvinne, og at hennes posisjon i tillegg påvirkes av at mannen 

hennes har norsk opprinnelse. Disse «krysningene» gjør at hun møter ulike utfordringer. At 

mannen hennes har norsk bakgrunn kan for eksempel utgjøre en forskjell både ved at 

hjelpeansatte kan ha mindre fordommer mot ham enn om han hadde vært av utenlandsk 

opprinnelse, og ved at han har mer kjennskap til systemet og derfor kan representere saken 

sin bedre. Sues erfaring er en viktig påminner til hjelpeinstansene om å ta høyde for 

bakgrunnen og livssituasjonen til kvinnene som velger å gå. 
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5 Avsluttende diskusjon  
I denne hovedoppgaven ønsket jeg å forstå mer om den voldsutsatte kvinnens 

oppbruddsprosess fra en voldelig partner ved å undersøke både hva som kan bremse bruddet 

samt hva som skjer når hun til slutt bryter med partner. I dette kapittelet vil jeg løfte frem og 

diskutere noen poenger fra analysen som jeg tenker er relevante for problemstillingen om 

hvilke hensyn som inngår i kvinnenes fortellinger om oppbrudd fra et voldelig parforhold. 

Mot slutten vil jeg drøfte hvordan et sosiokulturelt perspektiv kan øke forståelsen av 

oppbruddet i tillegg til hvilke implikasjoner funnene kan ha for hjelpeansatte som møter 

voldsutsatte kvinner.  

 

5.1.1 Å bryte ut innebærer en omskriving av historien om forholdet  
For å forstå at partner utøvde vold leter flere av kvinnene etter forklaringer i partnerens 

bakgrunn. Disse individorienterte forståelsene, som trekker veksler på individualpsykologien 

og barndommens betydning for hvem man er som voksen, er betraktet som selvinnlysende 

kunnskap i dagens samfunn og inngår i de kulturelt aksepterte forklaringene (Rose, 1990). 

Innenfor parrelasjonen fremmer disse forståelsene tilgivelse eller at handlingene ses på som 

unntak, og kvinnen fortolker ikke volden som at partneren ikke elsker henne. Kvinnenes 

narrativ om hva volden er, hva kjærligheten og samlivet krever, eller hva det vil si å være 

ektefelle og mor, kan dermed bremse veien ut av forholdet. Som vist i analysene kan ulike 

hendelser der kvinnene får et alternativt blikk på egen situasjon bli vendepunkter som fører til 

at deres narrativ om forholdet endres. Når andre reagerer på partnerens behandling, når 

partneren er utro eller når volden går utover barna tydeliggjøres kontrasten mellom eget 

samliv og det allmenne kulturelle narrativet for hvordan et samliv bør være. Kvinnens 

narrativ om forholdet kan da omskrives til at partneren ikke viser oppofrelse, nærhet eller 

elsker kun henne. Når kvinnene tolker grunnen til at forholdet ikke fungerte som at partner 

ikke stilte opp, ikke var nok hjemme eller var med en annen kvinne, innebærer det også at 

hun selv blir ansvarsfri for bruddet. Holmberg og Enander (2011) beskriver hvordan det 

emosjonelle båndet til partner brytes gjennom fire stadier der kvinnen først går fra å elske 

ham til å hate ham, før hun deretter synes synd på ham og til slutt ikke føler noen ting for 

ham. I lys av dette tolker jeg det at hun ikke lenger føler ansvar for partneren og forholdet 

som avgjørende for at hun skal bli emosjonelt fri.  

Enander (2011) trekker veksler på Hochschilds (2003 [1983]) teori om emosjonelt 

arbeid og Festingers teori om kognitiv dissonans (1957) i sin undersøkelse av kvinners 
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erfaringer med å forlate en voldelig partner. Hun argumenterer for at mennenes vold fører til 

en kognitiv og emosjonell dissonans hos kvinnene, det vil si at motstridende tanker om eller 

følelser for partner skaper en ubehagelig indre spenning som de vil ønske å redusere gjennom 

å endre enten det de føler eller tenker. Enander (2011) hevder at vendepunktet i 

oppbruddsprosessen skjer når «den dårlige siden» av partneren blir unektelig, noe som følges 

av en erkjennelse av at han ikke verd å leve med. Dette skiftet medfører at kvinnene arbeider 

med å omgjøre følelsene for partner fra varme til kalde ved å fokusere på hans negative sider. 

I min undersøkelse kan kvinnenes fokusering på at partneren ikke innfrir deres forventninger 

til et kjærlighetsforhold forstås som en måte å fokusere på partnerens negative sider. 

Kvinnene definerer ofte ikke forholdet som voldelig før bruddet, men at de begynner å 

betrakte det som destruktivt kan gjøre at de får et sterkere behov for å bryte. For med en slik 

betraktning står ikke lenger selve handlingen å gå i kontrast til hvordan de fortolker forholdet.  

 

5.1.2 Å forlate en voldelig partner er et valg fortettet med hensyn  
Det som kan virke uforståelig for andre – hvorfor de ikke gikk før – kan for kvinnene 

oppleves som en anklage mot dem. Dette er dessuten et spørsmål kvinnene stiller seg selv for 

å forstå sin egen historie. Noe som kommer frem i denne undersøkelsen er hvilket enormt og 

tidkrevende vurderingsarbeid kvinnene gjør både før og etter de forlater partner. I deres 

begrunnelser for å bli og for å bryte er hensynet til andre påfallende – de tar hensyn til barna, 

til partner og til øvrig familie. Hensynet til familien og barna som en begrunnelse for å bli er 

noe tidligere studier har påpekt (Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Short et al., 2000). At 

voldsutsatte kvinner til slutt bryter ut av forholdet når de føler at barna deres er i fare, er også 

et funn som støttes av flere andre studier (Holmberg & Enander, 2011; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008). Jeg har påpekt at idet kvinnene blir bevisste på partnerens atferd som skadelig 

for barna, så skjer det en refortolkning av forestillingen om hva som er «barnas beste». En 

forestilling om at de bør bo med barnets far erstattes av en oppfatning av at det beste for 

barna er å bryte med ham. Jeg har også vist til at kvinnenes hensyn og tilpasninger påvirkes 

av de sosiokulturelle realitetene som er tilstede i deres liv, som for eksempel den relativt 

sterke fars-retten i Norge. Dersom kvinnen frykter at hennes voldelige partner skal få samvær 

med barna alene, kan dette være noe som hindrer henne i å bryte ut av forholdet. En viktig 

lærdom fra min oppgave er derfor å anerkjenne at kvinnene prøver å finne best mulig løsning 

for alle involverte parter i tillegg til få livet til å fungere så godt som mulig i en vanskelig 

situasjon. 
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5.1.3 Sterke kvinners opplevelse av vold  
Flere av kvinnene i min undersøkelse beskriver seg selv som sterke kvinner og sliter med å 

forstå at de, som vanligvis står opp for seg selv, kunne bli utsatt for vold. Stereotypien om et 

voldelig forhold innebærer en sterk mann som er overordnet en svak kvinne. Når disse 

forbindelsene brytes, for eksempel ved at kvinnen viser motstand eller opplever seg selv som 

emosjonelt sterkere enn mannen, kan det være vanskeligere for henne å definere seg som 

nettopp voldsutsatt (Holmberg & Enander, 2011, Ashcraft, 2000). Å utvide forståelsen av hva 

det vil si å være voldsutsatt, samt at begrepet mishandlet ikke innebærer å være avvikende, er 

derfor viktig for at kvinnene skal kunne erkjenne voldshandlingene som reelle selv om de 

ikke opplever å være underordnet partneren. I analysene har jeg påpekt en sammenheng 

mellom det Haavind (1982) kaller det moderne parets felles prosjekt om å skjule 

maktasymmetrien i forholdet og det å forklare vold fra partner med hans psykiske sårbarhet 

og vanskelige barndom. Som det fremgår i analysene blir ikke vold fra partner sett på som et 

likestillingsproblem eller en maktutøvelse av kvinnene selv, men som et individuelt problem 

og dermed noe som kan løses innenfor kjærlighetsrelasjonen. Jeg har påpekt hvordan det å 

vise omsorg og å være lojal overfor en partner som strever er en forventning i samfunnet vårt, 

og at dette er en praksis som etableres i voldelige parforhold på tvers av kjønn. Når vold 

betraktes som et individuelt problem, og ikke som et strukturelt problem, kan det være 

vanskeligere å bryte ut av forholdet. 

 

5.2 Sosiokulturelle perspektiver for å forstå brudd 
Flere teorier og tidligere forskning på kvinner som lever i voldelige parforhold har bidratt til 

en individualisering av fenomenet og en patologisering av den voldsutsatte, noe som har 

virket ansvarsfraskrivende både overfor voldsutøveren og samfunnsstrukturene som kan være 

med på å binde kvinnen til forholdet. Dette kan også ha bidratt til å opprettholde stereotypier 

og myter om voldsutsatte kvinner, og at de har blitt sett på som avvikende kan ha ført til 

distansering og sviktende empati fra utenforstående. I tråd med kulturpsykologisk teori har 

jeg forøkt å forstå de psykologiske prosessene kvinnene går igjennom i det sosiale miljøet der 

slike prosesser finner sted. I kvinnenes begrunnelser for å bli eller bryte ut av et voldelig 

forhold har jeg sett at mulige fortellinger og kulturelle narrativer søkes når erfaringene deres 

ikke gir mening. Noe jeg har merket meg er at individualpsykologiens hegemoni er synlig i 

kvinnenes forståelser av hvorfor partner utøvet vold. Inspirert av Madsens (2010) analyse av 
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«den terapeutiske kultur» og det individualiserte samfunnet, har jeg spekulert i om nåtidens 

fokus på enkeltindividets psyke også innebærer at vi lever i en «mentaliseringskultur». I 

samsvar med populære og anerkjente terapiformer (f.eks. Bateman & Fonagy, 2012) blir det i 

dagens samfunn ansett som sunt og positivt for ens psykiske helse å kunne sette seg inn i 

egne og andres mentale tilstander. En konsekvens av dette kan være at voldsutsatte kjenner et 

press for å forstå og deretter vise empati for partnerens handlinger.  

 

5.2.1 Ikke en forskjellsanalyse 
I denne undersøkelsen har jeg ikke ønsket å sette kvinnene opp mot hverandre i to ulike 

grupper og se etter åpenbare forskjeller mellom dem. I lys av et kulturpsykologisk perspektiv 

har jeg forholdt meg til kultur som noe mer enn nasjonalitet. Jeg har heller sett kultur som 

noe kvinnene gjør, og at det preges av ulike forventninger og forestillinger de har. I tråd med 

det interseksjonelle perspektivet har jeg også forholdt meg til at en kvinne passer inn i mer 

enn én sosial kategori og at hennes unike posisjon påvirker muligheten til å bryte med 

partner, for eksempel i møte med et heteronormativt samfunn eller på grunn av manglende 

økonomiske og materielle ressurser. Dette teoretiske og metodiske valget er basert på 

forskningsetikk. Å forholde seg strengt til noen kategorier kan føre til enhetliggjøring av 

informantene, og man kan da bli med på å bekrefte noen forståelser og stereotypier som 

allerede eksisterer. Jeg har vært bevisst på hvordan den enkeltes integritet og verdighet har 

blitt ivaretatt i analysene. Når jeg har belyst forskjeller har det vært for å vise hvordan ulike 

betingelser spiller inn i de begrunnelsene kvinnene benytter.  

 

5.3 Implikasjoner og videre forskning 
5.3.1 Kvinner som møter ulike utfordringer  
Denne undersøkelsen understreker behovet for økt kunnskap om ulike voldsutsatte kvinners 

oppbruddsprosesser. Jeg har sett på hvordan faktorer som innvandring, klasse, kjønn og 

kultur krysses når kvinner med innvandrerbakgrunn eller kvinner i likekjønnede forhold skal 

forlate en voldelig partner, og jeg mener det er behov for videre forskning på dette i en norsk 

kontekst. Til tross for at det har vært en økning i andelen personer med innvandrerbakgrunn 

blant krisesenterbeboerne i Norge (Jonassen, 2014, s. 50), har det interseksjonelle 

perspektivet blitt benyttet relativt lite i forskning i Norge og Norden. Teorien har blitt 

anvendt sammen med et feministisk perspektiv i utviklingen av modellen «uppbrottstrappan» 

(Smirthwaite og Holmberg, 2014). Mine analyser taler for at denne modellen kan være et 
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hensiktsmessig verktøy for hjelpeansatte i møte med voldsutsatte kvinner med 

innvandrerbakgrunn og kvinner i likekjønnede forhold, for å synliggjøre både de spesifikke 

behovene disse kvinnene kan ha og behov som er felles for alle kvinner som blir utsatt for 

vold. Hjelpeansatte bør også være oppmerksomme på om kvinnene har barn, er i sitt første 

kjæresteforhold, eller er mye yngre enn partner, da dette er faktorer som kan medføre flere 

utfordringer. Ved å ha et familieperspektiv anerkjennes det at barna også er en del av volden. 

Jeg har vist hvordan kvinnens bekymring for mannens omsorgsevne kan hindre henne i å 

bryte. Dersom hjelpeinstansene kan overta ansvaret for å følge opp hans samvær med barna 

vil det kunne lette mye av bekymringen for den voldsutsatte kvinnen.  

I følge Utlendingsloven § 53 kan en person som har fått oppholdstillatelse gjennom 

familiegjenforening søke om opphold på selvstendig grunnlag før det har gått tre år dersom 

samlivet har opphørt og det er «grunn til å anta» at personen selv eller eventuelle barn har 

blitt mishandlet i forholdet. I Utlendingsdirektoratets (UDI) retningslinjer presiserer de at det 

gjelder både fysisk og psykisk vold (Utlendingsdirektoratet, 2010). Mine analyser viser at 

kvinnene selv ikke nødvendigvis definerer forholdet som voldelig, eller de kan streve med å 

eksemplifisere og konkretisere voldshandlingene. Dersom de fortsatt er preget av ambivalens 

kan det være vanskelig å skulle bevise overfor myndighetene at det de har blitt utsatt for er 

vold. Skogøy (2008) har utformet en veileder for arbeid med voldsutsatte kvinner med 

minoritetsbakgrunn der hun påpeker viktigheten av at hjelpeansatte kartlegger kvinnenes 

bakgrunn og ressurser. Dette for å undersøke behov for blant annet bolig, økonomisk støtte 

og juridisk bistand. Hun fremhever dessuten at hjelpernes begreper om volden sjelden vekker 

gjenkjennelse hos kvinnene. Dette medfører at voldshistorien og de helsemessige 

konsekvensene må undersøkes med begreper kvinnene selv anvender.  

 

5.3.2 Endring av personlige og kulturelle narrativer  
Funnene fra analysen taler for at kvinnene veksler mellom forskjellige narrativer om 

samlivet. På den ene siden forstås det som «egentlig» preget av varme og kjærlighet, mens på 

den andre siden blir det forstått som destruktivt og lite kjærlig. Begge narrativene kan 

oppleves «sant» for kvinnene, men når det sistnevnte vektlegges bidrar det til at de får et 

stadig sterkere behov for å bryte. Dette kan tenkes å gi noen mulige implikasjoner for klinisk 

praksis. Når voldsutsatte deler sine historier kan det være av betydning at behandlere 

fokuserer på det kvinnene beskriver som vendepunkter for å støtte et narrativ som fører til 

endring. Behandlere kan dessuten bidra til å formidle «nye» kulturelle narrativer, både at 
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sterke kvinner også kan bli utsatt for vold og at kvinner er fullstendige subjekter uavhengige 

av menn. Dette kan tenkes å åpne for at flere erfaringer anerkjennes som reelle og at kvinnen 

kan oppleve mindre tap av egenverdi ved et brudd.	 

 

5.4 Sluttord   
I denne undersøkelsen har jeg sett på hvordan voldsutsatte kvinners oppbrudd fra et voldelig 

parforhold er en prosess som preges av mange hensyn. Kvinnene ønsker å skape et godt liv 

og en trygg hverdag for seg selv og for barna sine. Dersom partneren oppleves som sårbar, 

utløser det et ansvar som kan fremme tilgivelse eller føre til at volden blir ansett som unntak. 

Kvinnene støtter seg til kulturelle fortellinger om at parforholdet krever «hardt arbeid», og de 

kan oppleve det som et personlig nederlag å gi opp. Når de til slutt bryter ut kan det skyldes 

at de opplever en for stor kontrast mellom forståelsen av hvordan et samliv bør være og sitt 

eget parforhold. Vendepunktene beskrives av flere som «dråpen som fikk begeret til å flyte 

over». Kvinnene trekker frem en enkelthendelse som blir et tydelig eksempel på noe de har 

kjent på over tid. Hendelsen som trigger bruddet kan innebære at kvinnen får et alternativt 

blikk på sin situasjon, noe som i sin tur gir en bekreftelse av at forholdet er destruktivt. En 

episode der partnerens vold forverres eller rammer barna kan være en utløsende hendelse for 

bruddet, fordi kvinnene opplever at de må bryte ut av forholdet for å redde seg selv og barna 

deres. For alle kvinnene er det avgjørende at hun opplever å ha materiell og emosjonell støtte 

ved bruddet. Kvinnene med kort botid i Norge møter andre utfordringer i prosessen med å 

kunne bryte ut av forholdet enn kvinnene med norsk bakgrunn, som for eksempel dårligere 

økonomi som følge av at de ikke er i arbeid, færre materielle ressurser og mer begrenset 

sosialt nettverk, i tillegg til mindre kjennskap til hjelpesystemet og manglende 

språkferdigheter. For å kunne hjelpe disse kvinnene er det viktig å legge til rette for deres 

konkrete behov. Dette innebærer at primærbehov som bolig og inntekt blir møtt, men det er 

også viktig at hjelpeansatte undersøker om kvinnenes emosjonelle behov for å snakke om det 

de har vært igjennom blir ivaretatt. Jeg avslutter denne oppgaven med å understreke at 

kvinnene som forlater en voldelig partner er aktivt handlende subjekter. Å bryte ut av et 

voldelig parforhold handler om å stå i vanskelige avgjørelser, heller enn å passivt holde ut til 

man ikke klarer mer. Det krever mot og styrke av kvinnene. De som til slutt bryter ut har vært 

igjennom en prosess der de har forsøkt å ta vare på andre som er avhengige av dem, samtidig 

som de har forsøkt å leve opp til egne og andres forventninger om hvordan samlivet bør være.  
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Intervjuguide prosjekt 1 

	
Intervjuguide:	Vold	i	parforhold,	kjønn,	makt	og	likestilling	NKVTS	
Prosjektleder	Margunn	Bjørnholt	
	
Introduksjon		
Forsker	informerer	kort	om	studien	og	voldsforskningsprogrammet,	hensikten	med	
intervjuundersøkelsen	og	hva	slags	spørsmål	som	vil	bli	tatt	opp	i	intervjuet.	Spør	om	
det	er	greit	å	ta	lydopptak	og	forklarer	hvordan	disse	vil	bli	brukt.	All	informasjon	blir	
anonymisert	så	ingen	skal	kunne	kjenne	igjen	informanten.		Henviser	til	
informasjonsbrevet.	Har	informanten	spørsmål	om	studien	eller	intervjuet?	Presiserer	
at	det	er	frivillig	å	delta	og	at	informanten	kan	trekke	seg	på	et	hvilket	som	helst	
tidspunkt	også	om	man	først	har	sagt	ja.	Ved	å	stille	opp	bidrar	informanten	til	å	belyse	
viktig	kunnskapsfelt.	
	
Om	intervjuet:	Mer	en	samtale	enn	spørsmål	og	svar.	Finnes	ikke	riktige	eller	gale	svar.	
Ønsker	først	og	fremst	å	høre	hvordan	informanten	har	opplevd	voldserfaringer	og	hva	
informanten	selv	tenker.	
	
Etter	intervjuet.		

- Be	om	å	få	stille	noen	få	konkrete	bakgrunnsspørsmål	(jobb	utdanning	etc)	
direkte	etter	intervjuet.		

- Hente	informasjon	om	informanten	fra	spørreskjemaundersøkelsen?		

Presisere	at	hver	del	er	frivillig	og	man	kan	si	ja	til	noe	og	nei	til	annet.		
	
1.	Du	har	takket	ja	til	å	delta	i	dette	intervjuet	om	vold	i	parforhold.	Hvilke	
erfaringer	har	du	som	du	ønsker	å	dele?	Det	viktigste	er	å	få	høre	din	historie	
med	de	erfaringene	du	har	gjort,	så	konkret	som	mulig	og	dine	tanker	omkring	
dette.	
	
Sjekkliste/stikkord	
	-	Konkrete	voldserfaringer,	fysisk,	psykisk,	grovhet,	skader,	seksualisert	vold	
		-	Omstendighetene	som	volden	inngikk	i		
-	Mønster	eller	enkelthendelse,	tanker	rundt	volden,	og	livet	sammen	før	og	etter.	Bidro	
volden	til	endringer?	
	
3.	Hverdagen	og	livet	sammen	med	denne	partneren	som	par	og	familie		
	Kan	du	fortelle	om	livet	og	hverdagen	med	denne	partneren?		
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Sjekkliste/stikkord	
-	Hvordan	innrettet	dere	dere	som	familie,	og	eventuelt	foreldre	med	husarbeid,	barn	og	
inntektsgivende	arbeid	og	familieforsørgelse?	
-	Hvordan	tok	dere	beslutninger	som	par	om	økonomi	(jobb,	investeringer/forbruk),	
bosted,	din	og	partners	karriere,	barn:	antall,	tidspunkt,	omsorgsløsninger	i	
småbarnstiden,	skolegang	og	andre	viktige	forhold	i	familien.	
-Hvordan	løste	dere	uenighet,	muligheter	for	kompromisser,	vanlig	at	den	ene	måtte	gi	
seg,	hvem	hadde	eventuelt	siste	ord?	Eventuell	vold	i	forbindelse	med	uenighet.	
-	Alt	i	alt,	hvordan	opplevde	du	at	maktforholdet	mellom	dere	var,	likeverdig,	eller	var	
den	ene	underordnet	og	den	andre	overordnet?	
-	Som	par,	opplevde	du	at	partner	støttet	deg	og	at	du	hadde	personlig	frihet,	om	ikke	
hvordan	begrenset	eller	kontrollerte	partner	deg?	
-	Volden	og	hverdagslivet	
-	Volden	og	seksuallivet	
-	Vold	mot	barn,	andre	hustandsmedlemmer,	eventuelt	vold	mot	familiedyr?	
	
4.	Opplevelse	av	volden	
	
Sjekkliste/stikkord	
-	Opplevelse	av	volden,	opplevd	trusselbilde,	fryktet	du	for	livet?		
-	Eget	handlingsrom	i	forbindelse	med	volden,	var	det	noe	du	kunne	gjøre	forut	for	eller	
i	situasjonen	som	hadde	betydning	for	voldsforløpet?	
-	Egen	aggresjon	og	evt	egen	vold,	var	volden	gjensidig,	forsvarte	du	deg	fysisk,	slåss	
dere?	
	
5.	Snakket	du	med	noen	om	volden?	Oppsøkte	du	hjelp?	
	
Sjekkliste/stikkord	
-Snakket	du	med	familie,	venner,	andre	og	hvilke	reaksjoner	fikk	du	i	så	fall?	Om	ikke,	
hvilke	refleksjoner	gjorde	du	deg?	
-Oppsøkte	du	offentlige	instanser,	og	hva	slags	hjelp	fikk	du?	Om	du	ikke	oppsøkte	hjelp,	
hvilke	refleksjoner	gjorde	du	deg?		
	
Dette	prosjektet	handler	om	vold	og	likestilling,	har	du	gjort	deg	noen	tanker	om	
hvordan	dine	opplevelser	kan	forstås	i	et	likestillingsperspektiv?	
	
Situasjonen	nå.	
	
Sjekkliste/stikkord	

- Beskriv	dagens	situasjon.	Om	du	ikke	lenger	er	utsatt	for	vold,	hvordan	gikk	det	
til	at	volden	tok	slutt?	Om	du	fortsatt	er	utsatt	for	vold,	hvordan	håndterer	du	
det?		
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- Er	det	noe	du	kunne	ønsket	annerledes?		

	
Avslutning	
- Hvordan	har	det	vært	å	snakke	om	dette?		
- Hvordan	var	det	at	intervjuet	var	på	telefon?	
- -Ønsker	du	informasjon	om	hvor	du	kan	henvende	deg	for	å	snakke	med	

profesjonelle	om	dine	erfaringer	med	vold?	
- Er	det	noe	mer	du	ønsker	å	fortelle?	
- Jeg	skulle	gjerne	eventuelt	kontakte	deg	igjen	når	det	har	gått	en	stund.	Kan	jeg	

kontakte	deg	igjen?	Du	må	gjerne	ta	kontakt	når	som	helst	dersom	det	er	noe	du	vil	
legge	til	eller	spørre	om.		

	
Konkrete	opplysninger	om	den	enkelte.		
Alder	
Utdanning	
Jobbsituasjon	
Barn,	antall,	alder	
Evt	omsorgsarrangement	(daglig	omsorg,	delt	bosted,	etc)	
Bolig	
Ca	inntekt/år	
Partner/ekspartner	
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Vedlegg 2: Intervjuguide prosjekt 2 

 

Intervjuguide til foreldre som deltar i forskningsprosjekt: 

Erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner 
 

Introduksjon 

• Intervjuer gjentar kort bakgrunnen for forskningsprosjektet, samt informerer om 

strukturen på intervjuet. 

• Informasjon om frivillig deltakelse i intervjuet og konfidensialitet forklares nøye, 

inkludert muligheten til å trekke seg fra undersøkelsen uten å oppgi grunn, og at dette 

ikke vil ha noen konsekvenser for kontakten med krisesenteret og eller Statens 

Barnehus og hjelpen som gis. 

• Deltakere blir informert om lydopptak i informasjonen som følger 

samtykkeerklæringen. 

• Informantene har signert samtykkeerklæringen.  

• Strukturen for intervjuet blir presentert.  

• Intervjueren understreker at det er deltakerens erfaringer med hjelpeinstanser som 

ønskes formidlet i denne timen. Det er også viktig at deltakeren får fullført sin 

uttalelse uten avbrudd. Hvis flere utdypninger er nødvendig kan oppfølgingsspørsmål 

stilles 

Hovedspørsmål med oppfølgingsspørsmål 
  

I. Bakgrunn/familie/nettverk og sosial støtte 
 

1. Kan du begynne med å fortelle litt om deg selv og bakgrunnen for at du har kontakt 

med Barnehus/Krisesenter? 

2. Basert på hva som blir fortalt i spørsmål 1: Kan du fortelle litt om hvem du hadde 

rundt deg (familie/venner/nettverk) før du tok kontakt med Krisesenter/kom i kontakt 

med instanser som førte til anmeldelse og kontakt med Barnehuset. Hvilken kontakt 

har du med (familiemedlemmer/øvrig nettverk som er nevnt i spm 1) i dag?  

(Utforske nettverk og støtte/fravær av nettverk og støtte) 
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II. Kontakt med instanser som følge av vold i nære relasjoner 
	

1.  I løpet av den tiden du har vært utsatt for vold, har du selv kontaktet noen for å få 

hjelp – evt. hvem/hvilke instanser/anonyme hjelpetjenester? 

Oppfølgingsspørsmål: 

a. Kan du si noe mer om hva du tenker om det å søke hjelp for vold? 

b. Utforske kjennskap til/kunnskap om/holdninger til hjelpeinstanser og hva som 

motiverer til å oppsøke/ikke oppsøke disse instansene. 

 

2. Kan du fortelle meg om hjelp eller tilbud om hjelp du har fått fra instanser som følge 

av volden du/barna dine har vært utsatt for?  

Oppfølgingsspørsmål:  

a. Utforske når personen fikk tilbud om hjelp, av hvilken instans, hvordan 

hjelpen ble fulgt opp, samarbeid mellom ulike instanser. 

b. Vurdering av hjelpen du/barna dine har fått tilbud om/benyttet dere av. 

c. Utforske tillit til instansene. 

 

III. Foreldrerollen ved vold i nære relasjoner 
	
Du er mor/far til (antall barn). Kan du fortelle litt om hvordan det har vært å være forelder det 

siste året? 

Hvilken betydning tenker du at volden hjemme har fått for barna dine? 

Hvilken betydning tenker du at volden hjemme har fått for deg som mor/far? 

 

IV. Foreldrenes vurdering av barnas hjelpebehov  
 
Kan du fortelle litt om hvilke instanser du eller barna har hatt kontakt med som følge av 

volden hjemme? 

Om du selv kunne utforme hjelpen du mener du selv/barna dine har/har hatt behov for – hva 

ville du lagt vekt på? 
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3. Er det hjelpebehov du tenker du selv eller barna dine vil ha behov for i årene 

fremover? 

 

4. Hvilke hjelp tror du at burde vært en prioritert oppgave for hjelpeinstanser for de som 

opplever vold fra en eller personer i nære relasjoner?  

Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor? Kan du utdype det nærmere? Kan du gi eksempler? 

5. Om du tenker på livet ditt fem år frem i tid – hvilken hjelp vil du trenge for å få det 

sånn som du ønsker? 

Oppfølgingsspørsmål: Kan du utdype det nærmere? Kan du gi eksempler? 

6. Om du tenker på livet ditt fem år frem i tid – har du noen tanker om hjelp barna dine 

vil trenge? 

 

 

Avslutning 

• Deltakere får mulighet til å snakke om sine opplevelser, eventuelt stille spørsmål 

vedrørende intervjuet. 

• Intervjuer takker deltakeren for hans/hennes deltakelse i prosjektet og understreker en 

gang til at opplysningene vil bli behandlet slik at ingen opplysninger som gjør det 

mulig å identifisere deltakeren vil bli benyttet.   

• Det blir gitt informasjon om at resultatene fra studien vil bli tilgjengelig dersom 

hun/han er interessert.  

• Etter intervjuet må en sikre at informantene ikke blir overlatt til seg selv i en sårbar 

situasjon. Det kan foretas en henvisning til hjelpeapparatet hvis nødvendig. 
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Vedlegg 3: Godkjenning NSD, prosjekt 1 

 

Margunn Bjørnholt 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
Postboks 181 Nydalen 
0409 OSLO  

Vår dato: 25.05.2016 Vår ref: 47865 / 3 / AGL Deres dato: Deres ref:  

TILBAKEMELDING PA ̊ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 09.03.2016. All nødvendig 
informasjon om prosjektet forela ̊ i sin helhet 24.05.2016. Meldingen gjelder prosjektet:  

47865 Behandlingsansvarlig Daglig ansvarlig  

Vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling Unirand AS, ved institusjonens øverste leder 
Margunn Bjørnholt  

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger 
vil være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilra ̊r at 
prosjektet gjennomføres.  

Personvernombudets tilra ̊ding forutsetter at prosjektet gjennomføres i trad̊ med 
opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer 
samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 
personopplysninger kan settes i gang.  

Det gjøres oppmerksom pa ̊ at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold 
til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 
Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html.  

Det skal ogsa ̊gis melding etter tre a ̊r dersom prosjektet fortsatt pa ̊ga ̊r. Meldinger skal skje 
skriftlig til ombudet.  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.04.2019, rette en henvendelse 
anga ̊ende status for behandlingen av personopplysninger.  

 
 

 



	66	

Personvernombudet for forskning  

Prosjektvurdering - Kommentar  

Formålet er å undersøke sammenhenger mellom vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling på 
parnivå så vel som på samfunnsnivå.  

UTVALG OG DATA 
Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskriv 
mottatt 24.05.2016 er godt utformet. Ombudet gjør oppmerksom på at det under rekruttering må 
vektlegges at deltakelse er frivillig på en slik måte at utvalget ikke føler press til å delta, viser for 
øvrig til de forskningsetiske retningslinjer: https://www.etikkom.no/forskningsetiske-
retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ særlig kapittel B og C.  

Det tas høyde for at det vil bli behandlet sensitive personopplysninger om strafferettslige forhold, 
helseforhold og seksuelle forhold.  

Det vil bli registrert opplysninger om tredjepersoner: voldsutøver og andre familiemedlemmer/nære 
venner. Ombudet tar høyde for at dette også kan være i form av sensitive opplysninger om 
voldsutøver, som etnisk bakgrunn og evt. straffbare forhold. Tredjeperson er ikke et studieobjekt i seg 
selv, men belyser kontekstuelle forhold ved informantens erfaringer med vold. Opplysningene er 
derfor nødvendig for formålet, som vurderes å ha høy samfunnsmessig interesse.  

Ombudet legger til grunn at personvernulempen reduseres ved at tredjepersonopplysningene 
behandles i en begrenset periode under strenge sikkerhetstiltak, anonymiseres i transkripsjoner og alle 
publikasjoner/presentasjoner. Personvernombudet mener derfor at samfunnsnytten ved behandlingen 
av tredjepersonsopplysninger klart overstiger ulempen for den enkelte. Det vurderes uforholdsmessige 
vanskelig eller umulig å informere tredjeperson. Personvernombudet finner det derfor slik at 
tredjepersonopplysningene kan behandles med hjemmel i personopplysningsloven § 8 d) og § 9 h) og 
at forsker kan fritas fra sin informasjonsplikt med hjemmel i personopplysningsloven § 20 b).  

DATASIKKERHET 
Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Unirand AS sine interne regler for 
datasikkerhet.  

Det tas høyde for at det vil bli anvendt en transkriberingsassistent som databehandler for prosjektet. 
Unirand AS skal inngå skriftlig avtale med transkriberingsassistenten om hvordan personopplysninger 
skal behandles, jf. personopplysningsloven § 15. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, 
se Datatilsynets veileder: http://www.datatilsynet.no/Sikkerhet-internkontroll/Databehandleravtale/.  

PROSJEKTSLUTT 
Forventet prosjektslutt er 01.04.2019. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da 
oppbevares  

Prosjektnr: 47865  

med personidentifikasjon til 01.04.2029 for oppfølgingsstudier der hvor informanten(e) har gitt 
samtykke til dette. Innsamlede opplysninger skal for det resterende av utvalget anonymiseres og 
lydopptak slettes innen 01.04.2019. Anonymisering innebærer at direkte personopplysninger som 
navn/koblingsnøkkel slettes, og at indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 
bakgrunnsopplysninger) slettes eller omskrives slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i 
materialet.  
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Utvalget som har samtykket til å la sine opplysninger bli lagret til 01.04.2029 har også anledning til å 
samtykke om å bli kontaktet innen 01.04.2029 for oppfølgingsstudier og videre lagring av 
opplysninger, en slik forespørsel skal ikke be om lagring i mer enn 10 år om gangen.  

Du må sende en bekreftelse til personvernombudet hvert tredje år på at datamaterialet og 
personopplysningene behandles i tråd med opprinnelig melding.  

Ombudet gjør oppmerksom på at om opplysningene skal brukes til andre prosjekter og prosjekter med 
andre formål, så må det innhentes egne informerte samtykker om dette, samt disse prosjektene må 
meldes separat til personvernombudet.  
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Vedlegg 4: Godkjenning NSD, prosjekt 2 

Parvin Kiamanesh 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 
Postboks 181 Nydalen 
0409 OSLO  

Vår dato: 19.10.2016 Vår ref: 49797 / 3 / IJJ Deres dato: Deres ref:  

TILBAKEMELDING PA ̊ MELDING OM BEHANDLING AV 
PERSONOPPLYSNINGER  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 06.09.2016. Meldingen 
gjelder prosjektet:  

49797  

Behandlingsansvarlig Daglig ansvarlig  

Foreldre og barns erfaringer med hjelpeinstanser som følge av vold i nær relasjoner  

Unirand AS, ved institusjonens øverste leder Parvin Kiamanesh  

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger 
vil være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilra ̊r at 
prosjektet gjennomføres.  

Personvernombudets tilra ̊ding forutsetter at prosjektet gjennomføres i trad̊ med 
opplysningene gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer 
samt personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 
personopplysninger kan settes i gang.  

Det gjøres oppmerksom pa ̊ at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold 
til de opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. 
Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal ogsa ̊ gis melding etter tre 
a ̊r dersom prosjektet fortsatt pa ̊ga ̊r. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 
http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.06.2019, rette en henvendelse 
anga ̊ende status for behandlingen av personopplysninger.  
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Personvernombudet for forskning  

Prosjektvurdering - Kommentar  

 

FORMÅL 
Formålet med forskningsprosjektet er å frembringe kunnskap om foreldre og barns erfaringer med 
hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner. Prosjektet vil frembringe kunnskap om tilbud og 
tiltak voldutsatte har fått eller benyttet seg av før eller etter volden er anmeldt/de tok kontakt med 
Krisesenteret, evt. årsaken til at de ikke tok kontakt med hjelpeinstanser, og hvordan de fikk 
informasjon om relevante hjelpeinstanser. Prosjektet vil også frembringe kunnskap om hvor lang 
varighet det har vært på de ulike tiltakene og hvordan voldutsatte vurderer tiltakene de har fått tilbud 
om.  

UTVALG OG REKRUTTERING 
Utvalget består av foreldre og ungdommer (16-18 år) som er i kontakt med krisesenter og/eller 
Statens Barnehus i Oslo. Rekruttering og første kontakt med deltakerne blir opprettet via lederne ved 
krisesenteret og Statens Barnehus. Vi vurderer at rekrutteringsformen ivaretar hensynet til frivillighet 
og konfidensialitet.  

INFORMASJON OG SAMTYKKE 
Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Det reviderte 
informasjonsskrivet, mottatt 18.10.2016, er godt utformet. Det skal ikke informeres eller innhentes 
samtykke til deltakelse fra ungdommenes foreldre siden foreldrene kan være voldsutøvere hvor det 
kan medføre en risiko for at noen foreldre hindrer at barna deltar, eller at det at foreldrene mottar 
informasjon om prosjektet i seg selv kan utgjøre en risiko for ungdommene.  

SENSITIVE OPPLYSNINGER 
Det behandles sensitive personopplysninger om etnisk bakgrunn eller politisk/filosofisk/religiøs 
oppfatning.  

TREDJEPERSON 
Det blir ikke stilt direkte spørsmål om tredjeperson, men det er naturlig at informantene oppgir 
opplysninger om voldsutøver(e) (tredjeperson) når de forteller om grunnen til at de er i kontakt med 
Barnehus/Krisesenter. Disse opplysningene vil ikke være i fokus i prosjektet, det er erfaringer med 
hjelpeapparatet som er prosjektfokuset. Personvernombudet tilrår behandlingen av 
tredjepersonsopplysninger, i henhold til personopplysningsloven § 8 d) og 9 h), siden det anses 
nødvendig for formålet, og det vil være vanskelig for informanten å delta i intervjuene uten å 
identifisere involverte tredjepersoner. Alle data om tredjepersoner skal anonymiseres i publikasjonen. 
Siden de som deltar er rekruttert på bakgrunn av at de har vært utsatt for vold, blir tredjeperson ikke 
informert fordi det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private interesser og utgjøre en 
risiko for informantene dersom voldsutøverne blir informert, jf. personopplysningsloven § 23 f).  

INFORMASJONSSIKKERHET 
Personvernombudet legger til grunn at forsker følger Unirand AS sine rutiner for datasikkerhet.  

Prosjektnr: 49797  

BRUK AV DATABEHANDLERE 
Transkriberingsassistent /forskningsassistenter som er ansatt i forbindelse med prosjektet undertegner 
en skriftlig arbeidsavtale/arbeidskontrakt med NKVTS som innebærer et avsnitt om taushetsplikt. 
Tolkene må undertegne en egen taushetsplikterklæring vedr. personopplysninger ved NKVTS.  
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PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING 
Forventet prosjektslutt er 01.06.2019. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da 
anonymiseres. Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan 
gjenkjennes. Det gjøres ved å: 
- slette direkte personopplysninger 
- slette/omskrive indirekte personopplysninger 
- slette lydopptak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


