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Sammendrag 
 

Forfatter: Dan Lin Zeng 

Tittel: «Man sitter fast i et edderkoppnett»: Selvforståelser blant kvinner utsatt for 

partnervold 

Hovedveileder: Parvin Kiamanesh  

Biveileder: Mona-Iren Hauge 

 

I Norge er vold i parforhold et samfunns- og folkehelseproblem, der kvinner er mer utsatt enn 

menn. På verdensbasis anslås det at en av tre kvinner er utsatt for vold i parforhold. Selv om 

parforhold i de fleste land betraktes som et kjærlighetsprosjekt, opplever dessverre mange 

kvinner at det ikke blir slik. Det er en utbredt forventning i samfunnet om at kvinner som 

opplever vold i et parforhold må forlate voldsutøveren umiddelbart, og mange stiller seg 

derfor uforstående til hvorfor hun ikke gjør det. For den voldsutsatte kvinnen tar det likevel 

ofte flere år før hun klarer å forlate voldsutøveren. Med ønske om å avlive myten om at 

voldsutsatte kvinner ‘bare’ kan forlate sitt voldelige forhold, har denne oppgavens formål 

vært å frembringe kontekstualisert kunnskap om kvinners opplevelse av vold, med fokus på 

perioden før bruddet. Denne oppgavens forskningsspørsmål er som følger: Hvordan forstår 

kvinner som er utsatt for vold fra partner seg selv, og hvordan inngår selvforståelsene i 

narrativene om å bli eller forlate partneren?  

Undersøkelsen er basert på intervjuer med åtte kvinner fra forskningsprosjektet 

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

av vold i nær relasjoner» ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS). Intervjuene ble analysert ved hjelp av en kvalitativ flerfortolkende metode kalt 

Listening Guide. Ved å anvende et teoretisk rammeverk bestående av narrativ teori, 

kulturpsykologiske perspektiver og teori om et mangfoldig selv, er det analysert frem fire 

selvforståelser som var sentrale i oppbruddsprosessen: (1) jeg som ressurssterk, (2) jeg som 

mor, (3) jeg som familiens beskytter og (4) jeg som mishandlet kvinne.  

Overordnet viser funnene et komplekst nettverk av ulike hensyn og behov som 

springer ut ifra ulike selvforståelser som drar oppbruddsprosessen i ulike retninger. Kvinnene 

trekker også veksler på sosiokulturelle forståelser for å gi mening til opplevelsene sine, og for 

å opprettholde et sammenhengende narrativ om hvem de er og hvilke valg de har tatt. Mange 

viser til kulturelt aksepterte begrunnelser som barnas beste i beslutninger om å bli i det 

voldelige forholdet, da dette også samsvarer med deres forståelse av seg selv som en god mor. 
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Kvinnenes forståelse av seg selv som sterke kvinner er også fremtredende, og hindrer de i å 

identifisere seg som mishandlede kvinner og til å søke hjelp. Samlet kan disse 

selvforståelsene bidra til at kvinnene blir lenger i et voldelig forhold, men kun forståelsen av 

seg selv som en god mor kom til uttrykk i narrativer om å forlate mannen som utsatte dem for 

vold.  
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Forord 

 

Først og fremst ønsker jeg å fremheve de sterke kvinnene som har delt av sine erfaringer, og 

dermed muliggjort denne oppgaven. Historiene deres har rørt meg dypt, og jeg er evig 

takknemlig for alt dere har lært meg. 

Denne oppgaven ville heller ikke vært mulig uten veiledere Parvin Kiamanesh og 

Mona-Iren Hauge. Tusen takk for at dere tok meg så godt imot fra første stund, og har gitt så 

mye av deres tid og kunnskap for å hjelpe meg i mål. Dere har stått på utover det jeg kunne 

forvente, og jeg har satt enormt pris på at dere har støttet meg hele veien.  

Tusen takk til familie, gode venner og kollegaer som har tatt mye hensyn og gitt meg 

rom til å forsvinne inn i skrivebobla mye lenger enn vi alle hadde forventet. Jeg har satt 

enormt pris på all omtanken dere har vist meg gjennom korte fine meldinger, og lovnader om 

at alt kommer til å bli bedre.  

Arbeidet med denne oppgaven har vært fylt av opp- og nedturer, og jeg har til tider gitt 

etter for de negative tankespiralene. Men, du, min kjæreste samboer, har stått støtt og dyttet 

meg forsiktig videre. Det går bra, selv om det ikke alltid går som forventet. Tusen takk for at 

du har stått sammen med meg, og gitt meg troen på at kjærlighet også kan være lett.  

 

 

 

 

 

Dan Lin Zeng 

Oslo, 2020 
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Introduksjon 
«For at hva er det som egentlig er situasjonen til en kvinne som er mishandlet? Hva er det? Man sitter 

fast i et sånt nett, edderkoppnett, som han, mishandleren har tegnet, lagd, rundt den personen. Derfor 

er det vanskelig for den kvinnen å komme seg ut. Hvor begynner man å kutte bånd? På hvilken måte? 

Man vet jo inni seg at man vil gjerne komme seg ut. At dette er skadelig. At dette er giftig for helsa. Du 

kjenner det. Du kjenner det på deg. Men selve kvinnen, altså, den som er mishandlet, har alltid et motiv 

eller en grunn. Det kan være økonomisk, sosialt, seksuelt.. Altså, ulike grunner, som gjør at det hindrer 

en i det øyeblikket man vil komme seg ut.» (Angelina) 

 

Forståelser av parforhold og samliv er hele tiden i endring. Mens det tidligere ikke var uvanlig 

at samlivspartner ble valgt av partenes foreldre på bakgrunn av økonomiske og sosiale 

kriterier, er det i dag en utbredt oppfattelse at parforhold og samliv skal bygge på parets 

kjærlighet for hverandre. Kjærlighet, og etableringen av et parforhold, anses som noe av det 

mest meningsfylte i dagens samfunn (Baumeister, 1991; Donovan & Hester, 2014). Kvinner 

som er utsatt for vold i et parforhold har som kvinner som ikke er utsatt for vold, gått inn i 

forholdet med forventninger om et godt samliv og familieliv. Mange spør seg derfor om 

hvordan de endte i et voldelig parforhold. I intervjuene som denne oppgaven bygger på, 

forteller mange av kvinnene at de slet med å forstå at den sjarmerende mannen de en gang var 

så forelsket i, viste seg å være en annen enn de først trodde, og de klandrer seg selv for at de 

oppdaget det for sent.  

Vold i parforhold er et alvorlig globalt samfunns- og folkehelseproblem, og bryter 

med grunnleggende menneskerettigheter. De fysiske og psykiske helseeffektene er godt 

dokumentert (World Health Organization, 2010). Funn fra internasjonale studier viser at en av 

tre voksne kvinner blir utsatt for vold i nær relasjon i de fleste industrialiserte nasjoner, og er 

dermed en viktig årsak til redusert helse for mange kvinner (World Health Organization, 

2013).  

Konsekvensene, dynamikken og forløpene i voldelige parforhold er komplekse og 

varierer mellom og på tvers av individer, forhold og sosiokulturelle kontekster (Hardesty & 

Ogolsky, 2020). Norske myndigheter har de siste 10 årene hatt et økt fokus på innhenting av 

kunnskap om, og forebygging av vold i parforhold (Justis- og beredskapsdepartementet, 2007, 

2013). Som følge av Norges ratifisering av FNs menneskerettighetskonvensjon, 

kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, samt tilslutning til Handlingsplanen om vold mot 

kvinner («The Beijing declaration and platform for action») foreligger det også en 

internasjonal forpliktelse til å jobbe for å forhindre at kvinner blir utsatt for vold. En 

landsdekkende omfangsundersøkelse i Norge viste at 14 prosent av kvinnene og 16 prosent av 
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mennene hadde blitt utsatt for mild partnervold (Thoresen & Hjemdal, 2014). Mild vold 

defineres som å bli slått med flat hånd, lugget, klort eller kløpet hardt. Undersøkelsen viste at 

ved alvorlig partnervold, hadde 9 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene opplevd dette 

(Thoresen & Hjemdal, 2014). Alvorlig vold vil si å bli slått med knyttneven eller med hard 

gjenstand, bli sparket, tatt kvelertak på, banket opp, truet med våpen og om de var blitt 

angrepet fysisk på andre måter (Thoresen & Hjemdal, 2014). Videre rapporterte 9 prosent av 

kvinnene, og 1 prosent av mennene å ha bli utsatt for voldtekst (Thoresen & Hjemdal, 2014). 

Dette understreker at alvorlig partnervold har en klar kjønnsdimensjon, også i Norge.  

Til tross for et økt fokus og flere tiår med forskning, er vold i parforhold som fenomen 

fortsatt ikke fullt forstått, spesielt blant den generelle offentligheten (Meyer & Tomison, 

2010). Et spørsmål som ofte blir reist, er hvorfor ofre for vold i parforhold ikke bare forlater 

partneren, spesielt når barn er involvert. Dette gjenspeiler en holdning om at det ikke finnes 

gode nok grunner til at en kvinne kan bli hos en voldelig partner (Anderson & Saunders, 

2003). Dette tyder på en manglende forståelse av det komplekse fenomenet vold i parforhold 

er (Anderson & Saunders, 2003).  

 

Undersøkelsens relevans og forskningsspørsmål 

Tidligere studier som har undersøkt voldsutsatte kvinners oppbruddsprosess har blant annet 

vært opptatt av hva som fremmer og hemmer voldsutsattes vei ut av et voldelig forhold 

(Anderson & Saunders, 2003; Barnett, 2000; Cravens, Whiting & Aamar, 2015; Eckstein, 

2011; Enander & Holmberg, 2008) , mens andre har vært opptatt av voldsutsatte kvinners 

identitet og selvforståelse i et voldelig forhold (Crawford, Liebling-Kalifani & Hill, 2009; 

O’Doherty, Taft, McNair & Hegarty, 2016; van Schalkwyk, Boonzaier & Gobodo-

Madikizela, 2014). Gjennomgang av aktuell forskning på feltet viser at hvordan vold i 

parforhold forstås, og hvordan oppbrudd fra et voldelig parforhold forstås, fortsatt er i 

utvikling og ikke fullt forstått. Forskningsfeltet er preget av ulike teoretiske orienteringer som 

gir mange perspektiver på flere nivåer, som igjen nyanserer og utvider hvordan vold i 

parforhold kan forstås. Dette er nødvendig da kvinner som blir utsatt for vold i parforhold 

lever i ulike kontekster og med ulike betingelser.  

De åtte voldutsatte kvinnene vi skal møte i denne undersøkelsen har ulik bakgrunn hva 

gjelder religion, utdannelse, nasjonalitet og klasse. Deres samlede erfaringer går dermed på 

tvers av bakgrunn, men konteksten kvinnene lever i kan påvirke hvordan kvinnene har tolket 

opplevelsene sine og hvordan de forstår seg selv i voldelige parforhold. Formålet med 

undersøkelsen er derfor å frembringe kontekstualisert kunnskap om kvinners opplevelser av 
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vold i parforhold i perioden før de bryter med partneren og går ut av forholdet. Bakgrunnen 

for at jeg har valgt å fokusere på denne perioden, springer ut ifra et ønske om å få mer 

kunnskap om de avveiingene kvinner gjør, og hvorfor det ikke ‘bare’ er å forlate partneren 

som begår volden. For å utvide forståelsen av vold i parforhold må kvinnenes stemme anses 

for å være kunnskapsbærere for feltet (Smith, 1991). I oppgaven vil jeg derfor utforske 

kompleksiteten i oppbruddsprosessen, og hvordan denne prosessen påvirkes av hvordan 

kvinnene forstår seg selv Jeg vil argumentere for at en slik forståelse kan hjelpe venner, 

familie og profesjonelle hjelpere med å forstå, støtte og hjelpe en kvinne med å forlate en 

voldelig partner. Undersøkelsens forskningsspørsmål er som følger: Hvordan forstår kvinner 

som er utsatt for vold fra partner seg selv og hvordan inngår selvforståelsene i narrativene om 

å bli eller forlate partneren? 

 

Plan for oppgaven 

I den neste delen av oppgaven går jeg nærmere inn på forskning jeg anser som relevant for 

denne undersøkelsen, før jeg i neste kapittel vil redegjøre for teoriene som er anvendt i 

analysen. Videre i metodekapittelet beskrives gjennomføringen av undersøkelsen, og de 

metodiske og etiske valgene som er gjort. Deretter presenteres analysen, før jeg til slutt 

drøfter funnene i lys av anvendt teori og relevant forskning.  

 

Bakgrunn 

Hva er vold i parforhold?  

Det foreligger en rekke ulike forståelser av vold mot kvinner i nære relasjoner, og disse 

forskjellene handler både om hva som anses som vold og forklaringer på hvorfor volden 

oppstår (NOU 2003: 31 (2003, s. 28). Hvilke forståelser som legges til grunn gjenspeiler ulike 

måter å definere volden på, og hvilke begrep som brukes om vold mot kvinner i parforhold.  

Hva som betraktes som «vold» har variert over tid og mellom kulturer. I tillegg kan 

det forstås ulikt avhengig av om volden sees i lys av juridiske, sosiologiske, psykologiske, 

helsemessige eller samfunnsøkonomiske perspektiver (Thoresen & Hjemdal, 2014). Per Isdal 

(2000) definerer vold som «enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 

denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe 

mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (s. 36). Videre skiller han mellom fysisk vold, 

seksuell vold, materiell vold, psykisk vold og latent vold (Isdal, 2000). Vold blir her ansett 

som en funksjonell handling, som også må settes i en samfunnsmessig kontekst og i 

sammenheng med relasjonen mellom utøver og offer. Å bli klappet til av en fremmed ute på 
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gata vil oppleves som annerledes enn å bli klappet til av mannen du elsker i ditt eget hjem 

med barnet deres i naborommet. WHO og PAHO (2012) definerer partnervold slik: enhver 

handling i et intimt forhold som fører til fysisk, psykisk eller seksuell skade for partene i 

forholdet (egen oversettelse). Skjørten (1988) påpeker at et skille mellom kvinnemishandling 

og annen type voldsutøvelse er «konsekvensene fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep 

får over tid for kvinnen og mannen i parforholdet» (s. 11). Parrelasjonen er også av vesentlig 

betydning for opplevelsen og konsekvensen av slik voldsutøvelse, da den «nære relasjonen 

mellom partene gjør at volden får konsekvenser langt utover de objektive skadevirkningene 

tilknyttet voldsutøvelsen» (Skjørten, 1988, s. 11). 

Begrepene familievold eller husbråk ble frem til 1970-tallet brukt om vold i 

parforhold, og gjenspeilet en forståelse av vold som et privat problem (Nilsson & Lövkrona, 

2015; Skjørten, 1994). Familievoldsbegrepet kan også kritiseres for å skjule at mannen er 

voldsutøver og kvinnen voldsoffer. For å få frem at volden var et uttrykk for 

kvinneundertrykkelse, og dermed et offentlig problem, tok krisesenterbevegelsen i bruk 

begrepet kvinnemishandling på 1970-tallet (Skjørten, 1994). Betegnelsen mishandling viste i 

mye større grad til voldens konsekvenser og nedbrytende karakter (Skjørten, 1994). Begrepet 

vold i nære relasjoner har i nyere tid blitt brukt for hindre et homogent offerbilde, og for å 

inkludere LHBTQ-personer (Nilsson og Lövkrona, 2015). En slik kjønnsnøytral betegnelse 

kan derimot kritiseres for å usynliggjøre den alvorlige partnervolden som kjønnsspesifikk 

(Skjørten, 1994). Vold i nære relasjoner omfatter også flere grupper enn parforhold, deriblant 

vold mot barn, ungdom, menn, eldre, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial 

kontroll (Skjørten, Bakketeig, Bjørnholt & Mossige, 2019). I denne oppgaven vil derfor 

begrepet vold i parforhold bli brukt da det spesifiserer relasjonen volden skjer i, og 

tydeliggjør voldens kontekst.  

 

Forståelser av vold i parforhold 

Som tidligere beskrevet, har synet på hva som betraktes som vold og hvorvidt vold i et samliv 

er akseptabelt endret seg de siste 40 årene (Skjørten et al., 2019). I Norge er det særlig 

krisesenterbevegelsen som har bidratt til at vold ikke lenger ble ansett som et privat problem, 

men ble synliggjort og politisert som et selvstendig samfunnsproblem (Skjørten, 2004). 

Arbeidet for å forhindre det som ble betegnet som kvinnemishandling, var en del av en større 

kamp mot kvinneundertrykkelse, og en feministisk forståelse av volden som et uttrykk for den 

skjeve maktfordelingen mellom kvinner og menn har derfor hatt en sterk posisjon både innen 

forskning og i offentlige utredninger og handlingsplaner (Skjørten, 2004). Et slikt 
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kjønnsperspektiv er fremdeles sentralt i forståelsen av vold i parforhold (Nilsson og 

Lövkrona, 2015), men avdekkingen av vold i lesbiske og homofile samliv, og vold mot menn 

av kvinner, har gitt behov for flere perspektiver i forståelsen av vold og overgrep (Skjørten, 

2004). Av disse kan det systemteoretiske perspektivet nevnes (se f.eks. Watzlawick, Beavin 

og Jackson, 1967), og representerte et brudd med den individorienterte psykiatrien der 

voldsutøveren ble forstått ut fra avvikende personlighetstrekk (Skjørten, 2004). I 

systemteorien er problemer satt i sammenheng med samspillet mellom familiemedlemmene, 

hvor et familiemedlems problematferd gjenspeiler relasjonelle problemer mellom 

familiemedlemmene (Skjørten, 2004). Et annet perspektiv er sosial læringsteori som forstår 

voldsutøvelsen som lært atferd, som gjerne betegnes med at «vold avler vold» (Skjørten, 

1994). Dette perspektivet har derimot blitt kritisert da forskning viser at en voldelig 

familiebakgrunn ikke er en nødvendig betingelse for voksen voldsutøvelse (Dutton, 1999; 

Skjørten, 2004). Et tredje perspektiv som betegnes som interseksjonalitet løfter frem hvordan 

ulike sosiale kategorier som kjønn, religion, etnisitet, sosial klasse og funksjonsevne kan 

samvirke og ha betydning for voldsutsatte (Crenshaw, 1989). Oppsummert kan en se at 

avdekkingen av et mer pluralistisk voldsbilde har gitt behov for flere teoretiske innfallsvinkler 

for å forstå volden.  

 

Å forlate en voldelig partner er en prosess 

I utviklingen av å forstå vold i parforhold har flere studier undersøkt hva som hindrer 

kvinnene fra å forlate partneren som utsetter henne for vold, og prosessen som ligger forut for 

at hun forlater partneren. Å forlate en voldelig partner, særlig med barn, er svært utfordrende. 

Flere studier har pekt på at et oppbrudd kan forstås som en prosess, og ikke en enkelthendelse 

(Cravens et al., 2015; Eckstein, 2011; Enander & Holmberg, 2008; Hauge & Kiamanesh, 

2019; Hydén, 1999; Storer, Rodriguez & Franklin, 2018; Wuest & Merritt-Gray, 1999). Ved å 

konseptualisere et oppbrudd som en prosess som involverer flere avgjørelser som finner sted 

over måneder og år, kan kvinnenes stemme komme tydeligere frem, samt kompleksiteten og 

vanskelighetene de står ovenfor (Anderson & Saunders, 2003). Kvinnenes stemmer vil også 

fremheve den sosiale konteksten prosessen finner sted i, og fremhever styrken og motet som 

skal til (Anderson & Saunders, 2003). Flere forskere har beskrevet prosessen voldsofre går 

gjennom før de forlater partneren sin, men disse varierer betydelig. Blant de som har fått mest 

oppmerksomhet er den transteoretiske modellen (TTM) (Prochaska & Diclemente, 1982). 

Modellen inkluderer fem faser: 1) forberedende vurdering, 2) vurdering, 3) forberedelse, 4) 

handling og 5) opprettholdelse (Grimley, Prochaska, Velicer, Blais & Diclemente, 1994). 
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Denne modellen har fått ros for å være nyttig for å forstå vanlige hindringer for å forlate et 

voldelig parforhold, men også kritikk for å ikke fange opp kompleksiteten i endringsprosessen 

da kvinnen kan vise fremgang i en fase, og samtidig tilbakefall i en annen og dermed befinne 

seg i flere faser parallelt (Cluss et al., 2006). I tillegg kan modellen overvurdere kvinnens 

interne beslutningsprosess, og minimere påvirkningskraften bak strukturelle og eksterne 

faktorer (Cluss et al., 2006). 

 

Hva er det som hindrer et oppbrudd? 

En betydelig mengde forskning har undersøkt og forsøkt å forklare hvorfor voldsutsatte 

kvinner mislykkes i å forlate en voldelig partner (se f.eks. Anderson & Saunders, 2003). Her 

er det viktig å poengtere at ikke alle kvinner ønsker å bryte opp samlivet, men de ønsker at 

mishandlingen skal ta slutt (NOU 2003:31 (2003, s. 56)). Mange stiller seg uforstående til 

hvorfor kvinnen ikke forlater mannen. Spørsmålet i seg selv innehar en undertone av kritikk 

mot offeret, og gjenspeiler en tendens i samfunnet som pålegger kvinnen ansvaret for å forlate 

hjemmet, og ikke mannen som faktisk utøver volden (Barnett, 2000). Det er likevel en rekke 

forhold som spiller inn i om kvinner i et voldelig parforhold bryter ut. Disse forholdene kan 

være individuelle, relasjonelle, situasjonelle eller strukturelle. Blant individuelle faktorer har 

blant annet kvinnes selv og selvforståelse vært utforsket (Crawford et al., 2009; O’Doherty et 

al., 2016; van Schalkwyk et al., 2014). I Crawford et al. (2009) sin studie fortalte kvinnene at 

de opplevde at volden rev i stykker selvforståelsen deres og svekket selvfølelsen deres, noe 

som førte til en manglende agens og tro på at de kunne forlate forholdet. Andre studier har 

undersøkt hvordan kvinnenes opplevde selvtillit (Tilley & Brackley, 2004), mestringstro (self-

efficacy) (Cluss et al., 2006) og vurdering av tilværelsen kunne påvirke avgjørelsen om å 

forlate mannen sin (Cluss et al., 2006). Relasjonelle faktorer som kvinnens forpliktelse til 

mannen, altså hennes emosjonelle bånd, kan også være av betydning. Det emosjonelle båndet 

kan bestå av ulike følelser som kjærlighet, frykt, medfølelse, skyldfølelse og håp (Enander & 

Holmberg, 2008). Dette kalles også for en traumatisk binding, og betegner hvordan offeret 

kan leve i frykt, men samtidig oppleve en kraftig lojalitet og avhengighet ovenfor 

voldsutøveren (Dutton & Painter, 1981). Gjennom kvinnenes emosjonelle bånd til mannen 

kan det oppstå det som betegnes internalisering (Enander & Holmberg, 2008). Lundgren 

(1991) viser til at det oppstår en normaliseringsprosess hvor kvinnen tilpasser seg og 

internaliserer mannens motiv for voldsutøvelsen og hvordan han ser henne. Dette fører til at 

den voldsutsatte kvinnen etter hvert forstår volden som en normal del av hverdagen. Denne 

forståelsesmodellen har blitt bredt anerkjent, men også kritisert (Hydén, 1995). Flere studier 
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har vist at hensynet til barna er en viktig grunn for kvinner til å bli i forholdet (Hauge & 

Kiamanesh, 2019; Kiamanesh & Hauge, 2019; Peled & Gil, 2011; Saur & Grøvdal, 2019; 

Storer et al., 2018). Kvinnene oppgir blant annet at de måtte bli for å beskytte barna, at de var 

redde for å miste omsorgsretten over barna hvis de dro, og manglende økonomiske ressurser 

for å forsørge barna uten mannen (Peled & Gil, 2011; Storer et al., 2018). Noen av kvinnene 

ønsket også at barna skulle vokse opp med en farsfigur (Storer et al. 2018; Peled & Gil, 

2011). Av strukturelle faktorer, argumenterer Francis, Loxton og James (2017) for at det 

eksisterer en «culture of pretence», altså en kultur hvor mishandling ikke blir anerkjent eller 

gjenkjent, hvor alt tilsynelatende virker ‘normalt’. Dette kan blant annet handle om at andre 

rundt er klar over volden, men ikke ønsker å involvere seg eller frykter voldsutøveren. Andre 

undersøkelser har også fremhevet hvordan oppfatninger av kjærlighet i et parforhold kan 

hindre kvinnen i å se tidlige tegn på vold fra partner (Lloyd & Emery, 2000a; Towns & 

Adams, 2000), og hvordan kulturelle kjærlighets- og kjønnsnarrativ kan brukes for å forstå og 

rettferdiggjøre volden (Grosz, 2018; Wood, 2001). Et eksempel kan være uttrykk som at 

‘kjærlighet gjør blind’, eller narrativ som er gjenkjennelige fra eventyr, som f.eks. 

skjønnheten og udyret, hvor kjærligheten har en evne til å redde eller forandre en misforstått 

mann.  

Det er mange forhold som spiller inn i om kvinnen lykkes i å forlate et voldelig 

parforhold. Disse er også gjensidig påvirkende og dermed vanskelige å skille fra hverandre. 

For eksempel har kulturelle forståelser om kvinnen som skyldig i egen mishandling og 

kjønnete forståelser av kvinnens rolle i husholdningen vist seg å være en viktig 

påvirkningskraft på voldsutsatte kvinners selvfølelse, noe som påvirket deres avgjørelse om å 

stå i det voldelige parforholdet (Crawford et al., 2009). Et viktig poeng er også 

voldsutøverens reaksjon på kvinnenes forsøk på å forlate parforholdet, og dermed risikoen 

kvinnen tar ved å forsøke å forlate han. De ulike forholdene må ses og forstås som en helhet 

for å kunne skjønne hvilket liv voldsutsatte kvinner lever i, og hvordan de kan hjelpes.   

 

Hva er det som fører til et oppbrudd? 

På bakgrunn av at alle kvinnene i undersøkelsen med unntak av én har forlatt sin voldelige 

mann, er det også relevant å gjennomgå noe av forskningen på hva som fører til et oppbrudd. 

Denne forskningen er noe mindre enn forskningen på hva som hindrer et oppbrudd. Anderson 

& Saunders (2003) sin litteraturgjennomgang av kvantitative studier om faktorer som 

predikerer voldsutsatte kvinners valg om å bli eller gå, fant at prediktive faktorer i hovedsak 

kan deles inn i to brede kategorier: materielle ressurser (f.eks. inntekt) og sosiopsykologiske 
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faktorer (f.eks. subjektiv forpliktelse til forholdet). Litteraturgjennomgangen viste likevel at 

inntektsvariabler var en sterkere prediktor for å forlate forholdet, enn psykologiske faktorer 

når de ble sammenlignet i studier med flere variabler (Anderson & Saunders, 2003). Dette 

viser hvor viktig strukturelle betingelser er for å forlate en voldelig partner. Totalt viser 

studiene at det er en rekke faktorer som kan påvirke en kvinnes valg om å dra, men å bruke 

den fysiske handlingen av å dra som et mål har flere svakheter (Anderson & Saunders, 2003). 

I realiteten kan denne avgjørelsen endre seg flere ganger, og kvinnene kan dra tilbake til 

voldsutøveren etter å ha forlatt han, men avgjørelsen er typisk også et utslag av en serie med 

avgjørelser og handlinger (Anderson & Saunders, 2003).  

Hydén (1999) argumenterer for at frykten kvinner i et voldelig parforhold opplever 

kan tolkes som aktiv motstand. Frykten kvinnene føler inneholder en uuttalt kunnskap om hva 

hun ikke ønsker skal skje, og en bevisstgjøring av hva hun frykter kan derfor hjelpe henne 

med å gjøre motstand (Hydén, 1999). Denne motstanden fører videre til at kvinnen klarer å 

bryte ut av forholdet. Enander og Holmberg (2008) mener derimot at motstand fører til at 

kvinnen blir i forholdet. De tolker motstanden som en måte å tilpasse seg på, som kan gi 

kvinnen en opplevelse av kontroll av situasjonen og føre til et håp om at mannen vil «våkne 

opp» og endre atferden sin (Enander og Holmberg, 2008). Videre argumenterer de for at dette 

hindrer kvinnen i å se seg selv som et offer, noe som hindrer henne fra å forlate forholdet. 

Ifølge dem oppstår et oppbrudd under to omstendigheter: a) når det gjelder liv eller død, og b) 

når noen andre er i risiko (Enander og Holmberg, 2008). Flere studier har funnet det samme 

vendepunktet som Enander og Holmberg (2008) beskriver, da særlig vold som gikk utover 

barn, eller at barna hadde blitt mishandlet av far (Anderson & Saunders, 2003; Khng & Ow, 

2009; Meyer, 2010; O’Doherty et al., 2016; Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Semaan, 

Jasinski & Bubriski-Mckenzie, 2013). Secco, Letourneau og Collins (2016) argumenterer 

videre for at en oppløftning av voldsutsatte kvinners morsidentitet kan føre til at de prioriterer 

barna fremfor mannen sin, noe som kan føre til et brudd.  

 

Teoretisk rammeverk 

For å forstå hvordan kvinnenes selvforståelser inngår i narrativer om å bli eller forlate en 

voldelig partner var det viktig å se empirien med teoretiske perspektiver som kunne belyse 

hvordan kvinnene fortolker og gir mening til opplevelsene sine. I dette kapittelet vil jeg 

redegjøre for de tre teoretiske perspektivene jeg har trukket veksler på i analysen av empirien. 

Disse er teori om et mangfoldig selv, kulturpsykologiske perspektiver og narrativ teori.  
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Et mangfoldig selv 

Gjennom metoden Listening Guide ble det tydelig at kvinnene i undersøkelsen utrykte ulike 

måter å forstå seg selv på i intervjuene. Dette viste seg i hvordan de snakket om seg selv, og 

til seg selv i dialog. Dette inviterte til å anvende et teoretisk rammeverk som kunne ramme 

inn og gi mening til konseptet om ulike selvforståelser. 

Selvet kan defineres som «jeg» i sentrum av bevissthet og agens, og er biologisk og 

sosiokulturelt forankret, men en psykologisk realitet (Markus & Kitayama, 2010). Med andre 

ord er selvets erfaringer sosiokulturelt forankret, da personens samhandling med den ytre 

verden reflekteres i ens identitet (Dimaggio & Markus, 2010). Et mangfoldig selv vil si at 

personer er preget av indre motsetninger og mangfold, og kan inneha ulike roller og 

identiteter avhengig av situasjonen (Oyserman, Elmore & Smith, 2012; Toverud, 2002). Dette 

bør ikke forveksles med fenomenet multiple personligheter som betegner ulike former for 

indre splittelse (Toverud, 2002). Til tross for at en person raskt kan skifte mellom ulike «selv» 

avhengig av situasjonen og dermed være inkonsistent, opplever de en kontinuitet i selvet 

(Ewing, 1990). Selvet er dermed preget av helhet, mangfold, endring og inkonsistens (Ewing, 

1990; Toverud, 2002).  

 

Det dialogiske selvet 

I tråd med perspektivet om et mangfoldig selv, antar teori om det dialogiske selvet at selvet 

ikke er organisert rundt en sentral kjerne, men at selvet består av flere ulike «jeg»-posisjoner 

som er organisert i et sosialt imaginært landskap som inkl. andre relasjoner (Hermans, 2011). 

De ulike jeg oppfører seg med andre ord som ulike karakterer med hver deres historie å 

fortelle, og danner et komplekst narrativt strukturert selv. Hvor dominant en jeg-posisjon er, 

kan avhenge av den relative forskjellen mellom hver enkelt posisjon, men også sosiale 

maktforskjeller, som f.eks. posisjoner basert på ens alder, kjønn, nasjonalitet eller utdannelse. 

Resultatet av disse forskjellene fører til at noen posisjoner havner i bakgrunnen, blir stilnet 

eller undertrykt (Hermans, 2011). Det dialogiske perspektivet ser dermed på kultur og selvet 

som sammenflettet, og kan ses gjennom kulturens innvirkning på jeg-posisjoner og personens 

deltakelse og påvirkning i kulturen (Hermans, 2001). Dette teoretiske rammeverket inviterer 

til en måte å forstå overveiningsprosesser, som f.eks. et oppbrudd, som en dialog mellom flere 

selvforståelser. Rammeverket tilfører også flere nivåer av dialog da den inkluderer et kultur-

perspektiv.  

 

Mulige jeg 
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Selvet er dynamisk og konstrueres kontinuerlig og påvirkes i en interaksjon med omverdenen 

(Holstein & Gubrium, 2000; Markus & Kitayama, 2010). Hvordan en forestiller seg selv i 

fremtiden, og hvordan en ikke ønsker å forestille seg selv i fremtiden vil påvirkes av ens mål 

og drømmer i livet, redsler og motiv (Markus & Nurius, 1986). Mulige forestillinger vil også 

begrenses av den sosiokulturelle og historiske konteksten. Hvilke mulige «jeg» en forestiller 

seg har betydning for fremtidig atferd, da forestillingen kan motivere til handling (Markus & 

Nurius, 1986). Mulige «jeg» gir også kontekst og et vurderingsgrunnlag for ens nåværende 

bilde av en selv. Fremtidige mulige «jeg» vil dog være avhengig av personens tro på om de 

klarer å utføre den nødvendige atferden, altså deres mestringstro (Bandura, 1982).  

 

Selvet som en kilde til mening 

Selvet har over tid blitt anerkjent som en kilde til mening i livet, noe som reflekteres i 

moderne forestillinger om at en kan finne ut av hva en vil ved å søke innover en selv 

(Baumeister, 1991). Dette har videre gitt aksept for ideen om at ens verdier finnes dypt i en 

selv (Baumeister, 1991). Hva som er riktig eller galt å gjøre, kan dermed avgjøres basert på 

hva som føles rett ut for en selv, og en blir ens egen moralske dommer (Holstein & Gubrium, 

2000). En persons handlinger kan derfor tenkes å reflektere dens verdigrunnlag. Dette tilbyr et 

rammeverk for å utforske hvilken betydning selvet har i prosessen med å bli eller forlate et 

voldelig forhold.  

 

Mening er veiledende 

Ulike måter å forstå og se seg selv på gir flere utgangspunkt for hva som gir mening til livet. 

Hvilke meninger en tilskriver livet sitt veileder blant annet atferd, verdier, ambisjoner, 

forpliktelser og mål (Baumeister, 1991). Dette understreker mangfoldet og motsetningene en 

person innehar. Mening har også en viktig funksjon når det kommer til å gjenkjenne ulike 

signaler og mønstre i miljøet sitt, og tillater personen å tilpasse seg situasjoner. Mening 

muliggjør dermed personen til å handle ut ifra faktorer utover ens umiddelbare miljø 

(Baumeister, 1991).  

I meningsfulle avgjørelser og i tolkninger av ens eget liv, har mennesker en tendens til 

å søke overensstemmelse (Baumeister, 1991). Mennesker søker med andre ord etter 

forpliktelser og valg som samsvarer med deres holdninger og verdier. Likevel, vil en person 

møte flere kilder til brudd i kontinuitet gjennom livet. Disse kildene kan være ytre 

ukontrollerbare hendelser eller en personlig traumatisk opplevelse, som å bli voldtatt av 

ektemannen sin. Slike kilder til brudd kan føre til en refortolkning av sin egen livshistorie, og 
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illustrerer hvordan selvet er i en kontinuerlig prosess som foregår i samspill mellom person og 

omgivelser (Toverud, 2002). 

 

Anvendelse av teori 

I min lesning av kvinnenes narrativ ble jeg opptatt av de mange hensynene og behovene 

kvinnene ga uttrykk for på veien ut av det voldelige forholdet. Jeg forstod disse som et 

uttrykk for underliggende forståelser kvinnene hadde av seg selv i møte med utfordringene 

som fulgte med å leve i et voldelig forhold. Gjennom en teoretisk forståelse av selvet som 

mangfoldig og veiledende, ble det mulig å analysere valgene de tok i lys av selvforståelser 

som kom til uttrykk i narrativene deres.    

 

Sosiokulturelle forståelsesmåter  

Kulturpsykologiske perspektiv  

Kulturpsykologi er ikke en enhetlig teori, men en faglig posisjon med en rekke teoretiske 

forgreininger (Gulbrandsen, 2006). Kulturpsykologien legger til grunn at man ikke kan skille 

kultur og person (Jahoda, 2012), men at hvordan personer forstår seg selv og sine omgivelser 

er uløselig knyttet til den kulturen de er en del av og som de er medskaper av. Person og 

samfunn sees som gjensidig konstituerende, og ikke som to enheter som påvirker hverandre 

(Toverud et al., 2002). Ifølge Richard Shweder (1990) legger kulturpsykologiske perspektiver 

til grunn at det som forstås som psykologiske disposisjoner kommer til uttrykk, reguleres og 

omformes av kulturelle tradisjoner og sosial praksis. Et slikt perspektiv søker ikke å finne det 

som betraktes som universelt menneskelig, men variasjoner i hva som blir lagt vekt på og 

rådende forståelser. I et kulturpsykologisk perspektiv anses dermed mennesket som et 

meningsskapende vesen (Bruner, 1990; Valsiner, 2014), «der kultur forstås som ideer og 

betydningssystemer som gir mening til menneskers virksomhet» (Gulbrandsen, 2006 s. 251). 

Dette er også bakgrunnen for argumentet om at en psykologi om mennesket som deltar i og 

realiserer seg gjennom kultur, må inkludere et kulturpsykologisk perspektiv (Bruner, 1990).  

Folkepsykologi. Et viktig aspekt ved kulturpsykologien er det Bruner (1990) har kalt 

folkepsykologi. Folkepsykologi handler om normative måter å forstå verden på; f.eks. hvilke 

reaksjoner som forventes i en gitt situasjon og hvilke mulige måter en kan leve livet på. 

Folkepsykologien læres tidlig i livet, og organiserer hvordan mennesker forstår deres 

opplevelser, kunnskap om og handlinger i den sosiale verden. Dette sammenfaller med det 

Baumeister (1991) forstår som standarder i kulturen som danner et sammenligningsgrunnlag 

for hvordan noe skal være. Folkepsykologien sammenfatter dermed hvordan verden er og bør 
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være, og setter da premissene for tilgjengelige narrativ og forventninger til fremtidige narrativ 

(Bruner, 1990). Dette vil si at tilgjengelige narrativ kan begrense enkeltpersonens mulighet 

for å gi mening til voldshandlinger og forholdene de oppstår i.  

I min lesning av intervjuene ble jeg opptatt av hvordan noen av kvinnene følte at de 

var dumme som hadde prøvd å få forholdet til å fungere. Med denne teorien i bakhodet kunne 

jeg forstå opplevelsene deres ut ifra eksterne forventninger om at en må forlate et voldelig 

forhold ved første slag, og følelsen av dumhet som fulgte av å ikke følge forventningen. 

Kulturen er ikke statisk. Selv om verdier og normer er en viktig del av forståelsene 

som råder, er det også viktig å poengtere at kulturen er i stadig endring og er prosessuell, og 

ikke statisk. Slik kan en forstå at det er gjennom menneskenes handling og samhandling at 

etablerte meningssystemer befestes, utfordres og endres (Gulbrandsen, 2006; Toverud et al., 

2002). Etablerte meningssystemer er tilsynelatende usynlige, og blir først tydelige når de 

utfordres (Toverud et al., 2002). Dette kan i seg selv skape en endring og utvide 

handlingsrommet. F.eks. har feminismens inntog forandret hva det vil si å være mann og 

kvinne ved å utfordre etablerte meninger om at kvinner ikke kan stemme på lik linje som 

menn.  

Diskurser. Et fellestrekk blant kulturpsykologiske perspektiver er betraktningen av 

språk som et grunnleggende sosialt system, som både muliggjør og begrenser menneskets 

måte å oppfatte og formidle seg selv i verden på (Gulbrandsen, 2006). Diskurser, som kan 

defineres som systemer av tekst og tale (Gergen, 1985), konstruerer et utsnitt av verden som 

gjør felles meningskonstruksjon mulig (Gulbrandsen, 2006). Med andre ord forstås diskurser 

som måter å snakke om et fenomen på, som gjør at en forstår fenomenet på en bestemt måte. 

Med en slik tilnærming til psykologiske fenomener, som f.eks. vold i parforhold, søker en da 

etter hvordan bestemte versjoner av fenomenet konstrueres gjennom diskurser (Willig, 2013), 

noe som belyser sammenhengen mellom person og ens kulturelle kontekst.   

Flere har undersøkt hvordan diskurser om kjærlighet har påvirket voldsutsatte kvinner 

(Donovan & Hester, 2014; Lloyd & Emery, 2000b; Towns & Adams, 2000; Wood, 2001). En 

kjent romantisk forestilling handler om hvordan den ene parten er belastet med en tung fortid 

som kan overvinnes når to finner kjærligheten (Lloyd & Emery, 2000b; Wetherell, 1995). 

Forståelsen av at ‘kjærligheten overvinner alt’ er også en utbredt diskurs som i tillegg 

fremhever kjærligheten som en prioritet (Grosz, 2018). Begge disse forestillingene handler 

om at kjærligheten kurerer problemer, som f.eks. voldelig atferd. Slike eventyrforestillinger 

kan kritiseres for å være enkle og unyanserte, og gir ikke rom for å forstå at parforhold kan 

inneholde motstridende følelser av kjærlighet og vold.  
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Videre kan også diskurser om mishandlede kvinner påvirke hvordan voldsutsatte 

kvinner forstår seg selv. Forestillingen om en mishandlet kvinne er en som er passiv, og 

kjennetegnes ved ‘svake’ karakteregenskaper som undertrykt, ressurssvak og 

handlingslammet (Skjørten, 1994). Slike forestillinger peker på egenskaper ved offeret som 

gjør at de utsettes for vold.   

Kritikk mot individualistiske perspektiv. Kulturpsykologiske perspektiver kan også 

ses som en form for kritikk mot individualistiske forståelser av psykologiske fenomener. 

F.eks. kan en individualistisk forståelse av voldsutsatte kvinner se etter egenskaper i henne, 

som f.eks. personlighetstrekk, for å finne ut om det er en sammenheng mellom hvem som 

havner i et voldelig forhold og personlighetstrekk. En slik forståelse risikerer å legge skyld på 

offeret, og underbygge en stereotypi om hvem en mishandlet kvinne er. Individualistiske 

forståelser kan i verste fall stå i fare for å bidra til en holdning som skylder på offeret, og 

plassere ansvaret for egne problemer hos personen (Madsen, 2010). Videre kan en 

individualistisk forståelse overse den gjensidige påvirkningen mellom person og kultur, og 

miste blikket for strukturelle betingelsers betydning for menneskelig fungering (Madsen, 

2010).  

I denne oppgaven vil kulturpsykologiske perspektiver bli anvendt for å få kunnskap 

om kvinners erfaringer med å bli utsatt for vold fra en partner. Kulturpsykologiske eller 

sosiokulturelle forståelser vil rette søkelyset mot hvordan kvinnene fortolker, gir mening til 

og begrunner det de er utsatt for.  

 

Narrativ teori 

Kvinnene i denne undersøkelsen har levd i voldelige parforhold med barna sine. Dette kan ha 

ført med seg en rekke uforståelige situasjoner med motstridende følelser, hvor hva de skal tro 

og gjøre ikke gir seg selv. For å forstå og analysere kvinnenes retrospektive fortellinger kan 

en narrativ tilnærming anvendes for å undersøke hvordan de har gitt mening og sammenheng 

til disse opplevelsene.  

Narrativer gir opplevelser mening. En av menneskets grunnleggende evner er å gi 

mening til opplevelser og erfaringer som skjer i og rundt oss (Bruner, 1990). For at disse skal 

være sammenhengende og meningsfylte, organiseres de i såkalte narrativer (Bruner, 1990; 

Crossley, 2003). Et vesentlig poeng i denne sammenheng, er menneskets evne til å forstå en 

handling eller aktivitet, som inkorporer både tid og sekvens (Crossley, 2000). For å forstå hva 

som har skjedd når og med hvem blir hendelsenes sekvens essensiell. Det som skjer først kan 

da forstås som en årsak til det som kommer etterpå, og tilbyr en kontekst. Det finnes flere 
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definisjoner på hva et narrativ er (Tamboukou, 2008), og i denne oppgaven anvendes Jerome 

Bruner (1990) sin forståelse av at et narrativ er sammensatt av unike sekvenser med 

hendelser, mentale tilstander og hendelser som inkl. personer.  

Narrativer er kulturelt betinget. Dog, har ikke disse bestanddelene «liv» eller 

mening i seg selv, men gis i en bestemt kulturell kontekst. Et sentralt poeng er dermed at det 

ikke eksisterer en objektiv virkelighet, men at den blir til gjennom våre beskrivelser for å gi 

mening til våre opplevelser og erfaringer (Bruner, 1990). Den narrative tilnærmingen anses 

derfor å være subjektiv og fenomennær (Jansen, 2013).  

Narrativer er performative. Narrativer, eller historier, er også historiefortelling 

(Crossley, 2003). Narrativene finnes ikke av seg selv, men skapes og fortelles til noen, og 

hvem de blir fortalt til har betydning for hvilke historier som blir fortalt og hvordan de 

fortelles (Jansen, 2013). Slik kan en si at narrativer også er performative, i den forstand at 

historiefortelling bidrar til å posisjonere en person i forhold til ulike diskurser (Jansen, 2013). 

Dette kan knyttes til en forståelse av at en person både agerer i forhold til sine kontekstuelle 

betingelser, men er samtidig betinget disse (Jansen, 2013).  

Identitet skapes gjennom narrativer. Narrativer har en sentral plass i forståelsen av 

identitet, da det er gjennom historier som fortelles til oss selv og andre som definerer hvem en 

er (Murray & Sargeant, 2011; Willig, 2013). Det er både «de store» narrativene, fortellingene 

om våre liv, og «de små» mer dagligdagse fortellingene, som forteller hvem vi er og hvem vi 

kan bli, og de har dermed en selvkonstituerende funksjon (Jansen, 2013). Dette har vist seg 

gjennom psykologisk forskning og analyse, hvor en narrativ tilnærming har vært viktig for å 

gi mening til spørsmål om selvet og identitet (Nicolson, 2019). I terapifeltet har f.eks. 

Michelle Crossley (2000, 2003) brukt en narrativ behandlingsform for å gjenskape personens 

opplevelse av identitet og mening etter traumatiske erfaringer. Narrativer anses dermed for å 

være dynamiske, og kan rekonstrueres, endres og akkumuleres over tid (Bruner, 1990). 

Identitet forstås da ikke som et uttrykk for en autentisk indre kjerne, men noe som skapes 

gjennom handling, altså gjennom narrativ (Jansen, 2013). Dette betyr at en ikke kan skille 

personen fra narrativet, men at hvordan personen gir mening til erfaringer også handler om 

hvordan de forstår seg selv. Denne selvforståelsen må også forstås gjennom ulike diskurser og 

de sosiale kontekstene selvforståelsen foregår i (Jansen, 2013).  

Kollektive narrativ. Narrativ omhandler ikke kun personlige historier, men også 

grupper, samfunn eller sosiale narrativ (Murray, 2015). Kollektive narrativ kan overlappe med 

personlige narrativ (Murray, 2015), som f.eks. å tilhøre en politisk bevegelse som reflekteres i 

egne verdier. Hvilket narrativ som skapes vil dermed påvirkes av ens egne biografiske 
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opplevelser, verdier og hva som er kulturelt og sosialt tilgjengelig. En viktig del av det som 

gjør narrativet meningsfullt handler om at historiene er gjenkjennelige for den som forteller, 

og den som lytter. Dette betyr at kollektive narrativ tilbyr en fortolkningsbakgrunn som gjør 

det mulig å forstå personlige narrativ, men gjør det samtidig vanskeligere å akseptere narrativ 

som bryter med dominerende kulturelle forestillinger (Jansen, 2013). Ved brudd på det 

forventede narrativet, som lært gjennom kulturen, søkes narrativer i enda større grad for å 

gjenopprette en opplevelse av mening (Crossley, 2000; Murray & Sargeant, 2011; Wood, 

2001). Dette sammenfaller med Bruners (1990) påstand om at mennesker lager historier for å 

forklare det som bryter med det kanoniske. Med kanonisk menes det som er selvfølgelig som 

en vanligvis ikke tenker over. Ved å analysere personlige narrativer vil vi dermed få innblikk i 

hvordan en person gir mening til erfaringer ved bruk av kollektive narrativ, noe som 

innebærer en sensitivitet ovenfor hva som er kanonisk, og hva som bryter med det kanoniske.  

Anvendelse av teori. I min lesning av intervjuene ble jeg engasjert i historiene 

kvinnene fortalte og opplevelsene deres gjennom parforholdet. Det var tydelig at mange av 

deres opplevelser var kaotiske og uforståelige, men ble gjort sammenhengende ved hjelp av 

kollektive narrativ som ga opplevelsen mening. De kollektive narrativene var ikke alltid 

synlige, og innebærte å se etter meninger som virket selvfølgelige. Selve oppbruddet, 

hendelsen, ble på flere måter ikke det mest sentrale, men hvilken mening kvinnene skapte av 

erfaringene sine. I analysen av undersøkelsens resultater har en narrativ tilnærming også vært 

særlig viktig for å undersøke hvordan kvinnene forstår seg selv gjennom sine narrativ.  

Narrativ teori og kulturpsykologi. Den narrative tilnærmingen inkluderer i stor grad 

et kulturpsykologisk perspektiv i dens fokus på kollektive narrativ og meningsskaping. Begge 

teoriene forstår meningsskaping som en personlig prosess som gis mening i en bestemt 

kulturell kontekst, og at en dermed ikke kan skille person fra kontekst, og ikke narrativ fra 

kontekst. Teoriene kan sies å overlappe noe, men utfyller hverandre da kulturpsykologien 

løfter frem ‘usynlige’ felles forståelser, mens narrativ teori gir en inngang til å forstå hvordan 

de ‘usynlige’ felles forståelsene vises i personens meningsskaping.  

 

Metode 

For å vurdere kvaliteten på en oppgave som dette, er det flere forhold som spiller inn: det 

empiriske materialet som ligger til grunn for analysene, valg av analysemetode, forskerens 

evne til å bearbeide transkriberte intervjuer på en grundig og systematisk måte, forskerens 

refleksivitet og hvordan etiske utfordringer er ivaretatt. Dette kapittelet vil diskutere disse 

metodiske problemstillingene, med vekt på både styrker og utfordringer. 
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Vitenskapsteoretisk forankring 

Denne oppgaven har intervjuer som sitt empiriske datamateriale, og anvender en kvalitativ 

fremgangsmåte for å få mer kunnskap om kvinnenes opplevelser og forståelse av en voldelig 

relasjon. Kvalitativ forskning er alltid basert på forskerens ontologiske og epistemologiske 

antakelser, noe som vil påvirke og begrense både metodevalg og metodologien som ligger til 

grunn (Braun & Clarke, 2013). Ifølge Braun og Clarke (2013) referer metode til det verktøy 

eller teknikk som anvendes for å innsamle eller analysere data, og er dermed spesifikke og 

brukt på bestemte måter. Metodologi forstås som et videre begrep og referer til hvilke teorier 

og praksiser som ligger til grunn, altså rammeverket som gir forskningen mening (Braun & 

Clarke, 2013). Ontologi og epistemologi handler om eksistensens natur, og hva kunnskap er 

og hvordan den kan oppnås (Pascale, 2011). Ontologiske og epistemologiske posisjoner er 

avhengig av hverandre, da et hvert ontologisk premiss begrenser ens epistemologiske 

muligheter (Pascale, 2011). Til denne undersøkelsen har jeg valgt å legge en kontekstuell 

konstruktivistisk tilnærming til grunn. Denne epistemologiske posisjonen antar ikke én 

sannhet, men forstår kunnskap som lokal og situasjonsavhengig, som vil si at hva som forstås 

som «sant» vil være forskjellig ulike steder og til ulike historiske tidspunkter (Madill, Jordan 

& Shirley, 2000). Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i en ontologisk posisjon kalt kritisk 

realisme som antar at subjektets opplevelser er autentiske og «sanne», men som vi som 

forskere kun får delvis tilgang til fordi vi sosialt er med på å konstruere virkeligheten (Braun 

& Clarke, 2013; Madill & Gough, 2008). Med en slik tilnærming vil jeg kunne si noe om 

kvinnenes opplevelser slik de forstår dem, og hvordan denne gjenspeiler en bredere kontekst.  

 

Beskrivelse av undersøkelsen 

Prosedyren og intervjuene 

Intervjuene i denne undersøkelsen er hentet fra prosjektet «Foreldre og barn med 

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

relasjoner» ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Formålet 

med prosjektet var todelt, og ønsket 1) å frembringe kunnskap om foreldre og barn med 

minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med hjelpeapparatet som følge av vold i parforhold, 

og 2) hvordan foreldre håndterer foreldrerollen når vold i hjemmet forekommer. Prosjektet 

består av 23 intervjuer med 19 kvinner med minoritetsbakgrunn og fire kvinner med norsk 

majoritetsbakgrunn, og ble gjennomført mellom 2016 og 2018. Kvinner med 

minoritetsbakgrunn refererer til kvinner som kommer til Norge som flyktning, gjennom 
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familiegjenforening eller som barn/ungdom med foreldre som flyktninger. Alle kvinnene 

hadde vært i heterofile forhold, og alle kvinnene hadde barn fra enten et tidligere forhold 

og/eller med den aktuelle mannen. Aldersspennet på alle kvinnene var mellom 24-53 år. 

Kvinnene med minoritetsbakgrunn kom fra land i Asia, Midtøsten, Afrika og Europa 

(europeiske land utenfor Norden), og hadde ulik religiøs bakgrunn. Deltakerne ble rekruttert i 

samarbeid med ledere på fem ulike krisesenter og Statens barnehus på Østlandet. Lederne 

som deltok i rekrutteringen var alle positive til prosjektet, og oppmuntret aktuelle kandidater 

som var villige til å delta. Inkluderingskriteriet i undersøkelsen var kun at deltakeren ikke 

oppholdt seg i en kritisk situasjon, og hadde blitt utsatt for vold i parforhold. Lederne fikk 

tilsendt et informasjonsskriv om forskningsprosjektet på ulike språk som kunne anvendes i 

rekrutteringen, hvor konfidensialitet ble spesielt vektlagt.  

Deltakerne i undersøkelsen ble intervjuet ved bruk av en semistrukturert intervjuguide 

basert på prinsipper om kvalitativ forskning. Intervjuene startet med åpne spørsmål om 

deltakeren kunne fortelle om seg selv og hvorfor hun hadde tatt kontakt med krisesenteret. 

Det var viktig at deltakeren kunne snakke fritt, og fokuset i intervjuene var derfor å la 

deltakeren få snakke om det de mente var viktig, noe som i større grad ville gi valid 

informasjon om deres opplevelser. Intervjueren stilte også klargjørende oppfølgingsspørsmål 

underveis. I tråd med forskningsprosjektets formål ble det også stilt spørsmål knyttet til 

opplevelser med hjelpeinstanser, deltakerens nettverk, morsrollen, hverdagen på krisesenteret 

og fremtidsplaner. Alle intervjuene ble gjennomført av to forskere med kjennskap til 

kvalitativ forskning (hovedveileder og biveileder), og tolk ble brukt etter behov. Intervjuene 

varte mellom 1,5-3 timer, og ble tatt opp på bånd og transkribert ordrett. Alle intervjuene ble 

gjennomført på enten krisesenteret eller hos NKVTS, hvor alle deltakerne måtte avgi skriftlig 

samtykke før intervjuet startet.  

 Denne undersøkelsens forskningsspørsmål var ikke i hovedfokus i undersøkelsen som 

fremskaffet det empiriske materialet den baserer seg på, men forskningsspørsmålet springer 

likevel ut av materialets innhold. Intervjuene inneholder tette beskrivelser av hvordan 

kvinnene opplevde volden i hjemmet, hjelpesøkingen, hverdagen og fremtidsplaner, og gir 

dermed rik informasjon som reflekterer overveielsene og prosessen kvinnene har gått 

gjennom mot bruddet. Intervjumaterialet egner seg derfor for analyser som vektlegger 

subjektivitet, intensjonalitet og meningsskaping (Braun & Clarke, 2013; Jansen & Andenæs, 

2019).  

 

Utvelgelse av intervjuer 
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I og med at jeg ikke var involvert i prosjektet hadde jeg ingen kjennskap til intervjuenes 

innhold da jeg gikk i gang med oppgaven. Utvalget ble dermed valgt i samarbeid med 

hovedveileder som hadde oversikt over intervjuene, basert på hva som var relevant for denne 

undersøkelsen og for å oppnå en bredde i utvalget. Vi bestemte oss for å inkludere alle de 

norske kvinnene fra prosjektet, og like mange kvinner med minoritetsbakgrunn for å beholde 

en likevekt. Dette valget var basert på mitt ønske om å utforske hvilke forståelser som ble 

fremtredende hos kvinner med ulik bakgrunn og livssituasjon som delte en felles erfaring. 

Formålet var dermed ikke å sammenligne de ulike kvinnene, men å se variasjon i måter å 

forstå seg selv på. Intervjuene med kvinnene med minoritetsbakgrunn ble valgt ved bruk av 

«lottoprinsippet» for å oppnå et tilnærmet tilfeldig utvalg.  

 Et utvalg på åtte intervjuer ble vurdert som tilstrekkelig for å ivareta bredden i 

materialet, men samtidig kunne utforske i dybden, og gir totalt et rikt materiale å basere 

analysen på innenfor undersøkelsens tidsomfang (Braun & Clarke, 2013).  

 

Om deltakerne 

Undersøkelsens deltakere er åtte kvinner i alderen 30 til 53 år. Gjennomsnittsalderen er ca 42 

år. Fire av kvinnene har etnisk norsk bakgrunn, og de resterende fire annen 

minoritetsbakgrunn. Kvinnene med minoritetsbakgrunn har bodd i Norge fra 3 til 19 år, hvor 

noen hadde partnere med etnisk norsk bakgrunn mens andre hadde annen minoritetsbakgrunn. 

Kvinnene med minoritetsbakgrunn kommer fra europeiske (utenfor Norden), asiatiske eller 

afrikanske land. Alle kvinnene i undersøkelsen har mellom ett til tre barn i alderen 3 til 21 år. 

Seks av kvinnene har utdannelse fra et universitet eller en høyskole, og to har fullført 

videregående skole. Når det gjelder arbeid var tre av kvinnene sykemeldt ved 

intervjutidspunktet, to var i jobb og tre hadde ikke jobb, men fikk støtte fra NAV. 

Sykemeldingen skyldes i alle tilfeller livssituasjonen deres og ikke annen sykdom. Ved 

intervjutidspunktet bodde to av kvinnene på krisesenter mens tre av kvinnene nylig hadde 

flyttet ut, men opprettholdt kontakten, og de tre siste hadde brukt krisesenterets dagtilbud i 

flere år. Det skal også nevnes at alle kvinnene med unntak av én hadde gått ut av det voldelige 

forholdet ved intervjutidspunktet. To av intervjuene ble gjennomført med en kvalifisert tolk. 

 Det er en stor variasjon i hvilken kontekst disse kvinnene lever i, noe som gir mange 

mulige innfallsvinkler. Kvinnene har blitt intervjuet etter at de har vært i kontakt med 

krisesenteret, og deres forståelse av hendelsesforløpet vil derfor være preget av et 

retrospektivt syn. Hvordan de velger å fortelle sitt narrativ må derfor ses i lys av at de har 

forstått at de har vært i en voldelig relasjon, og klart å søke hjelp. 
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Portretter 

Ellen er 48 år, og er i jobb under intervjutidspunktet. Både Ellen og den aktuelle samboeren 

har barn fra tidligere forhold, og deler ingen barn sammen. Ellen kom i kontakt med 

krisesenteret gjennom politiet etter en fysisk voldelig hendelse med samboeren. Ellen har 

også opplevd psykisk mishandling i form av verbale krenkelser og raseriutbrudd, og negativ 

sosial kontroll. Ellen har gjennom store deler av det to år lange forholdet hatt nær kontakt 

med venner og familie som har visst om volden, og hjulpet henne gjennom bruddet. Hun har 

også vært økonomisk selvstendig.  

Dewi er 34 år, er ikke i jobb og er dermed økonomisk avhengig av mannen sin. Hun 

snakker ikke norsk under intervjutidspunktet. Dewi var sammen med mannen sin i ca. 5 år. 

Deflyktet sammen med barnet deres til Norge ca. 2 år før intervjutidspunktet. Før de flyktet, 

oppdaget Dewi at mannen hennes av og til brukte narkotika. Dette utviklet seg etter hvert til 

et rusproblem, og hun opplevde at hun var en mor for både han og barnet deres. I løpet av 

forholdet har Dewi opplevd psykisk vold i form av trusler og utagerende atferd, materiell vold 

og fysisk vold. Dewi tok selv kontakt med krisesenteret etter en voldshendelse, men har ikke 

bedt venner og familie om hjelp.  

Angelina er 43 år, er ikke i arbeid og snakker ikke norsk. Angelina flyttet til Norge for 

et par år siden med sin norske samboer. Begge parter har barn fra tidligere forhold, og deler 

ett barn sammen. De var sammen i underkant av 5 år. Både barna og Angelina har opplevd 

mishandling i form av manipulerende og aggressiv atferd. Angelina beskriver mannen sin 

som intelligent med fast jobb og en solid utdannelse, og hadde derfor aldri trodd han kunne 

bli slik han ble. Angelina tok selv kontakt med krisesenteret etter anbefaling fra politiet, og 

har ikke bedt venner og familie om hjelp.  

Ilsa er 53 år gammel, og leter etter jobb. Ilsa og mannen møttes i hjemlandet hennes, 

før de etter hvert flyttet sammen til Norge. De var sammen i ca. 30 år. Paret har også barn 

sammen. Ilsa opplevde psykisk vold fra mannen sin, i form av manipulasjon. Hun tok kontakt 

med krisesenteret selv, men oppsøkte også andre organisasjoner gjennom nettet først, da hun 

ikke visste at krisesenteret eksisterte. Ilsa har ikke snakket med venner og familie om volden.  

Elisabeth er 47 år, og er sykmeldt under intervjutidspunktet. Elisabeth og mannen var 

sammen i mer enn 20 år, og fikk flere barn sammen. Elisabeth har opplevd fysisk, psykisk, 

seksuell, materiell og økonomisk vold fra mannen sin. Hun har forsøkt å fortelle flere venner 

om volden i hjemmet, men opplevde å enten ikke bli trodd eller vendt ryggen til når hun ikke 

klarte å forlate mannen sin. Elisabeth har vært i kontakt med flere hjelpeinstanser, og tok selv 
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kontakt med krisesenteret. For Elisabeth er det viktigste etter bruddet å skape et trygt og godt 

hjem for barna, og finne hjelp til dem.  

Helene er 46 år, og var i jobb under intervjutidspunktet. Hun var gift med mannen sin 

i over 10 år, og de fikk flere barn sammen. Helene opplevde psykisk og seksuell vold, og 

svært kontrollerende atferd fra mannen sin. Før Helene ble gift hadde hun mange hobbyer og 

interesser som hun måtte gi slipp på, men beholdt én som hun holdt på med i skjul for mannen 

sin. Helene brukte flere år på å forstå at det var et voldelig forhold, og snakket derfor nesten 

ikke om det til andre. Helene tok selv kontakt med krisesenteret etter å ha hørt om kursrekken 

deres, men lenge etter at forholdet var over.  

Sigrid er 34 år, og er sykemeldt under intervjutidspunktet. Hun har vært utsatt for vold 

i nær relasjon i over 10 år, deriblant materiell vold, fysisk vold og psykisk vold i form av 

verbale krenkelser og raseriutbrudd. Sigrid og samboeren har flere barn sammen, og er under 

intervjutidspunktet det eneste paret som fortsatt er sammen. I kontakten med krisesenteret 

vektlegger Sigrid viktigheten av å se at hun ikke var alene, og hvor godt det var å bli sett. Hun 

ble satt i kontakt med krisesenteret gjennom barnevenstjenesten.  

Mahnoor er 32 år, og var sykemeldt under intervjutidspunktet. Hun og mannen var 

sammen i over 10 år, og har flere barn sammen. Mannen til Mahnoor har utvist grov fysisk og 

psykisk vold mot Mahnoor og barna deres siden barna ble født. I påvente av å flytte til en ny 

plass, bodde Mahnoor og barna hennes på krisesenteret, i frykt for at mannen hennes skulle 

kidnappe barna eller skade Mahnoor. Mahnoor har som følge av dette hatt kontakt med 

barnevernet og politiet over lengre tid, og kom slik i kontakt med krisesenteret. Hun har fått 

god støtte fra familien sin underveis. 

 

Betraktninger rundt undersøkelsen 

Å anvende intervjuer utført av andre forskere 

Intervjuene som er brukt i denne undersøkelsen er som nevnt, hentet fra et annet 

forskningsprosjekt. Det er ulike fordeler og ulemper ved å analysere intervjuer som er utført 

av andre forskere. En praktisk fordel handler om at det er tidsbesparende, noe som har gitt 

meg mye mer tid til å bli kjent med intervjuene. En annen fordel med å gjenbruke 

eksisterende intervjuer handler om utfordringene med å rekruttere kvinner som har opplevd 

vold i parforhold (Fielding, 2004), da dette i stor grad fortsatt er et stigmatisert tema 

forbundet med skam (Hauge & Kiamanesh, 2019). En ulempe ved å kun lese 

intervjutranskripsjoner, er at jeg mister en vesentlig del av hvordan deltakerne uttrykker seg, 

emosjonelle reaksjoner, pauser, tonefall og innlevelse, og må i stor grad stole på 
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transkripsjonenes fremstilling. På denne måten mister jeg også en nærhet til deltakerne, da jeg 

ikke har et ‘levende’ bilde av dem. Transkripsjonene av intervjuene var også avidentifisert, 

som vil si at informasjon om byer, land, yrker og navn var borte. Derfor har det vært viktig å 

ha forskerne som foretok intervjuene tilgjengelig under forskningsprosessen, for å få 

utfyllende informasjon som kan fremheve ulike nyanser som kanskje har blitt borte for meg 

og kunne diskutere ulike reaksjoner på intervjuene. Med andre ord er forståelsen av 

konteksten rundt intervjuene viktig for å gi en dypere innsikt i transkripsjonene og settingen 

(Bishop, 2007). Likevel vil det ikke være mulig å få frem hele konteksten, noe som heller 

ikke er nødvendig da et datamateriale også rekonstrueres gjennom konteksten til et nytt 

forskningsprosjekt, særlig i relasjonen mellom forskeren og datamaterialet (Moore, 2007).  

 

Bruk av tolk 

I denne undersøkelsen er det inkludert to intervjuer som er gjennomført med tolk. Bruk av 

tolk i et forskningsintervju innebærer visse begrensninger under intervjuet og kan utfordre 

empiriens validitet (Williamson et al., 2011). Det er derimot anbefalt å bruke tolk selv om 

informantene kan kommunisere tilstrekkelig på sitt andrespråk, da gjenfortellinger av 

muligens såre og emosjonelle temaer kan forkortes av strevet med å uttrykke seg på 

andrespråket (Westermeyer, 1990). Dermed blir det svært viktig for empiriens troverdighet at 

tolkens tolkning ligger så nær informantens utsagn som mulig. En tolk kan umulig huske alt 

en informant sier, men vil forsøke å tolke informantens mening og dermed være selektiv i sin 

gjengivelse. En annen utfordring ligger også i tolkens egne ønsker om å beskytte sin egen 

etniske minoritet (Murray & Wynne, 2001). For å oppnå en god tolkning peker flere på 

betydningen av å forberede tolken på målet med forskningsundersøkelsen, hvilken 

informasjon som ønskes av informantene, hvilken rolle tolken har og etiske betraktninger 

(Murray & Wynne, 2001; Williamson et al., 2011). For å sjekke tolkningens validitet og 

reliabilitet er det også mulig å få en annen tolk til å tolke lydopptakene i ettertid for å 

etterprøve den første tolkningen (Murray & Wynne, 2001). Murray og Wynne (2001) 

fremhever også betydningen av å kunne uttrykke egne bekymringer til tolken hva gjelder 

språklige oppklaringer og kulturelle normer som kan påvirke intervjusituasjonen.  

 Det er vanskelig for meg å vurdere hvordan bruken av tolk har påvirket intervjuenes 

kvalitet. Det fremkommer ingen kommentarer til tolken i intervjuene som er brukt til denne 

undersøkelsen, men det er likevel ikke til å unngå at tolkningene kan vike noe fra intervjuers 

og informantenes egne måter å uttrykke seg på og dermed ha påvirket datamaterialet 

(Almalik, Kiger & Tucker, 2010).  
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Subjektivitet og refleksivitet 

Kvalitativ forskning gir ikke ett svar, men ett av mange og forskningen er regnet som 

subjektiv (Braun & Clarke, 2013). Subjektivitet forstås her som at hva en ser og forstår 

reflekterer perspektivet og spørsmålene forskeren stiller seg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

219). Innenfor kvalitativ forskning anses forskeren for å være et verktøy i seg selv, da det er 

vanskelig å unngå at analysen påvirkes av bakgrunnen og kompetansen til forskeren (Braun & 

Clarke, 2013; Malterud, 2001). Det er derfor viktig at forskeren gir til kjenne personlig og 

faglig informasjon som kan påvirke datainnsamlingen, analysen og tolkningen av materialet, 

også kalt forskerens refleksivitet (Patton, 1999). En kan argumentere for at dette er spesielt 

viktig ved en kontekstuell konstruktivistisk tilnærming (Madill et al., 2000). Hvordan jeg 

fortolker materialet baserer seg dermed på en forståelse av at deltakernes meningsskaping er 

en tolkning av virkeligheten, hvor jeg som forsker gir mening til deres meningsskaping med 

mine forforståelser, såkalt dobbel hermeneutikk (Smith & Osborn, 2015).  

I analysen av intervjuene har jeg vært inspirert av en flerlags fortolkende metode som 

heter Listening Guide (Brown, Debold, Tappan & Gilligan, 1991; Doucet & Mauthner, 2008) 

som fokuserer spesielt på forskerens refleksivitet og forforståelser (Raider-Roth, 2014). 

Metoden vil bli beskrevet mer utdypende i analysekapittelet. I tråd med Listening Guides 

fokus på refleksivitet har jeg skrevet ned refleksjoner underveis i forskningsprosessen. Disse 

refleksjonene er ment for å ikke bare dokumentere tanker som kan være nyttige til senere 

deler av prosessen, men også for å bevisstgjøre meg om hva jeg bringer med meg inn i 

forskningsprosessen og hvordan dette påvirker resultatene. Brown et al. (1991) anbefaler å 

bruke et arbeidsark for å notere ned forskerens reaksjoner og tolkninger på deltakernes utsagn 

for å fremheve steget fra deltakernes ord til forskerens tolkning. Dette kan være et 

hjelpemiddel for å underbygge forskerens tolkninger, og vurderinger av hvordan ens egne 

antakelser og perspektiver påvirker tolkningene (Brown et al., 1991; Doucet & Mauthner, 

2008).  

Gjennom forskningsprosessen har jeg blitt bevisst ulike forhold som har motivert og 

formet forskningen. Bakgrunnen min som andregenerasjonsinnvandrer og minoritet i Norge 

motiverte meg til å utforske vold i parforhold, og særlig kvinner med minoritetsbakgrunn som 

lever med vold, da jeg opplevde at disse kvinnenes stemmer i større grad må løftes frem. 

Dette har videre påvirket utvalget av kvinner, og ønsket om å fremme et kulturpsykologisk 

perspektiv som noe mer enn nasjonalitet. Gjennom utdannelsen min har jeg også fått velge 

fag som har gitt meg større innsikt i feminisme, og anser meg selv som en feminist, i den 
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forstand at jeg ikke ser vold som bare påvirket av maktforholdet mellom mann og kvinne, 

men også kvinners posisjon sosialt, ekteskapelig og hverdagslig som følge av sosial klasse, 

arbeidsstatus og nasjonal bakgrunn (Crenshaw, 1991). Som profesjonsstudent i psykologi har 

jeg også en klinisk interesse for temaet, som i utgangspunktet var innenfor det 

traumepsykologiske feltet. Intervjuenes innhold trakk i retninger som gjorde at jeg valgte å 

ikke følge i det sporet, men heller å forsøke å balansere det individualpsykologiske med det 

sosiokulturelle perspektivet. Det manglende kliniske fokuset kan dermed ha ført til at jeg ikke 

har problematisert sider ved kvinnenes fortellinger som belyser den traumatiske opplevelsen 

av å leve med vold. Med tanke på intervjuenes fokus på hjelpeapparatet har jeg forsøkt å være 

svært bevisst på å ikke unnskylde dårlig hjelp for å gagne min egen profesjon. Som en kvinne 

som ikke har erfart vold i et parforhold, privat eller profesjonelt, er jeg farget av forestillingen 

om at vold mot en partner er galt. Denne forestillingen har i stor grad styrt analysen mot hva 

som gjør at en blir i et voldelig forhold. Dette har nok ført til at aspekter som omhandler 

utløsende hendelser som fører til brudd har blitt utelatt. Som en kvinne uten barn stiller jeg 

også i noen grad utenforstående til hvilke hensyn som oppstår i møte med vold i et parforhold 

med barn og hvilken belastning dette er for kvinnen og familien. Denne mangelen har gitt 

meg motivasjon til å utforske temaet gjennom litteratur, fagbøker, filmer og dokumentarer. 

Jeg har forsøkt å leve meg inn i hver enkelt kvinnes historie, og se situasjonen fra deres side. 

Historiene deres har beveget meg dypt, og har til tider gjort det vanskelig å jobbe med 

oppgaven, da ærefrykten har blitt for stor.  

 

Resultatenes overførbarhet 

Selv om kvalitativ forskning er kontekstuell og subjektiv (Braun & Clarke, 2013), er det 

likevel et mål å produsere kunnskap som kan deles og anvendes utover undersøkelsens 

kontekst (Malterud, 2001). Siden denne undersøkelsen er basert på åtte kvinners subjektive 

opplevelser, kan ikke funnene generaliseres statistisk, noe som gjør funnene uegnet til å 

trekke konklusjoner om populasjoner, altså kvantitativ eller nomoetisk betraktning. I 

kvalitativ forskning anvender en ofte begrepet ‘overførbarhet’ for å beskrive om 

undersøkelsens resultater kan anvendes utover dens egen kontekst (Braun & Clarke, 2013; 

Malterud, 2001). For å øke resultatenes overførbarhet, har jeg vært transparent i mine 

beskrivelser av utvalget i undersøkelsen, hvilke teoretiske perspektiver som blir anvendt og 

analyseprosessen. Dette for å gi leseren et grunnlag for å vurdere om forskningsspørsmålet er 

besvart grundig nok, og videre om undersøkelsens resultater har en overføringsverdi. I den 

grad funnene gir mening og blir anerkjent blant forskere og andre som jobber innenfor det 
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aktuelle feltet, kan de være analytisk eller teoretisk generaliserbare (Braun & Clarke, 2013; 

Smith & Osborn, 2015).  

 

Forskningsetiske betraktninger  

Kvalitativ forskning gir adgang til personlige og intime menneskelige opplevelser, og 

produserer kunnskap som kan påvirke hvordan en forstår et vidt spekter av menneskelige 

tilstander (Brinkmann & Kvale, 2017). Etiske problemstillinger preger dermed hele den 

kvalitative forskningsprosessen; fra formuleringen av forskningsspørsmål, gjennom 

intervjuer, transkriberinger og analyser, til publiseringen av resultatene (Brinkmann & Kvale 

2017). Prosjektet denne undersøkelsen har hentet datamateriale fra har tilråding fra Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) (se vedlegg).  

Som for alle undersøkelser som inkluderer små utvalg og sensitive opplysninger er det 

svært viktig å ivareta anonymiteten til deltakerne. For denne undersøkelsen blir det spesielt 

viktig at deltakerne ikke blir gjenkjent, da flere av kvinnene i denne undersøkelsen har 

opplevd trusler, forfølgelse og grov vold fra partnerne deres. Temaet vold i parforhold er som 

tidligere nevnt, også fortsatt forbundet med skam og stigmatisering. Av hensyn til barna og 

partnerne til kvinnene som ikke har fått dele sitt synspunkt blir det like viktig å ivareta deres 

anonymitet for å unngå stigmatisering. Å være en del av en minoritet i et lite utvalg, øker også 

risikoen for å bli gjenkjent. For å ivareta anonymiteten til deltakerne har derfor all 

identifiserbar informasjon blitt endret eller fjernet, som f.eks. antall barn, barnas kjønn, 

stedsnavn, yrker, årstall og unike situasjoner. I en slik prosess kan hensynet til deltakernes 

anonymitet gå på bekostning av leserens opplevelse av nærhet til subjektet. For å ta hensyn til 

begge disse behovene har jeg derfor valgt å gi alle deltakerne nye navn som er vanlige i byene 

de kommer fra, og endret detaljer i historier til å omhandle andre situasjoner uten å fjerne 

essensen av historien og stemmen til subjektet. I denne prosessen har jeg opplevd det som en 

fordel at jeg ikke vet hvem deltakerne er.  

Å dele opplevelser om vold, mishandling og overgrep kan være ubehagelig og 

belastende for deltakerne i undersøkelsen. Dette ble tatt hensyn til under intervjuene, og 

deltakerne ble ikke spurt om volden, og voldsepisoder ble ikke utforsket i detalj. Selv om det 

kan være ubehagelig å dele intime opplevelser om vold, uttrykte alle kvinnene som deltok i 

studien en motivasjon for å dele, i håp om å hjelpe andre i lignende situasjoner.  

Noe av målet med denne undersøkelsen er å nyansere hvordan en kan forstå kvinner 

med barn som lever i voldelige forhold, i håp om å bedre hjelpetiltakene rettet mot denne 

gruppen. For å oppnå dette har jeg valgt å anvende teori som kan se empirien i et annet lys; 
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med andre ord tolket deltakernes opplevelser. Gjennom en kritisk realistisk ontologisk 

posisjon befinner ‘suspicious’ tolkninger seg nærmere den tilnærmingen som er anvendt i 

denne undersøkelsen (Willig, 2013 s. 44). Dette vil si at forskeren anvender teoretiske 

rammeverk for å tolke datamaterialet for å oppdage underliggende meninger. Ved å tolke 

andres utsagn har jeg makten til å fremstille hva andre lesere får vite om deltakerens 

opplevelser, og jeg står i fare for å fremstille noen andres opplevelser på en gal måte. Det har 

derfor vært viktig for meg å være transparent om hvilken vitenskapsteoretisk posisjon 

materialet er sett gjennom, egne erfaringer som kan forme resultatene, metodens gang og 

teoriens plass i analysen.  

Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning vil det ofte være en forskjell i sosial status 

mellom forsker og forskningsdeltaker (Benton & Craib, 2011). Selv om det ikke foreligger en 

forskjell i sosial status, kjønn, moral, kultur eller klasse vil likevel ujevnheten mellom forsker 

og forskningsdeltaker resultere i en maktforskjell (Benton & Craib, 2011). Denne 

maktposisjonen har ført til at jeg gjennom hele forskningsprosessen har vært var på hvordan 

forskningsresultatene fremstilles og hvilke konsekvenser de kan ha i et mikro- og 

makroperspektiv. I tråd med dette perspektivet har det også vært viktig for meg å ikke bidra 

til å skape eller opprettholde stereotypier eller fordommer.  

 

Analyseprosessen 

Å gi mening til kvinnenes beretninger gjennom en induktiv prosess har vært et viktig fokus 

gjennom hele arbeidet. Analysens første fase bestod derfor av å lese gjennom intervjuene flere 

ganger uten å være informert av teori og uten et forskningsspørsmål i bakhodet. Etter hver 

lesning skrev jeg et kort sammendrag for å se hva som fanget oppmerksomheten min. Å jobbe 

med et slikt fokus har vært en genererende drivkraft i analysen. I analysens neste fase ble 

lesningen systematisert og informert av metoden Listening Guide, som blir beskrevet i 

avsnittet under. Bruken av teori og utforskning av mønstre på tvers av intervjuene kom etter 

flere inngående lesninger da jeg ønsket å få et tydelig bilde av kvinnenes opplevelser først. 

Analyseprosessen gjennomgikk to runder som følge av endring av forskningsspørsmålet og 

vil bli beskrevet nedenfor.  

 

Listening Guide 

Som tidligere nevnt har jeg i denne analysen valgt å trekke veksler på den kvalitative 

metoden Listening Guide som tilbyr en systematisk måte å lytte, forstå og tolke et annet 

menneskets narrativ gjennom en relasjonell fremgangsmåte (Brown & Gilligan, 1991). 
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Metoden legger til grunn at mennesker utvikler seg i relasjon til andre, og hvordan en forstår 

og opplever seg selv er dermed uløselig knyttet til ens relasjoner til andre og kulturen en lever 

i (Gilligan, Spencer, Weinberg & Bertsch, 2003). Listening Guide understreker også det 

polyfoniske aspektet ved menneskets diskurs (Brown & Gilligan, 1991). Den musikalske 

metaforen antyder at subjektet innehar flere stemmer med ulike perspektiver. Metoden 

appellerte til meg da den skiller seg fra andre metoder med dens tydelige fokus på stemmer 

som en inngangsport for psykologisk utforskning av individet, og hvordan sosiale og 

kulturelle rammeverk påvirker hva som kan og ikke kan bli sagt eller hørt (Gilligan & Eddy, 

2017; Woodcock, 2016). En slik forståelse tillater forskeren å utforske individets narrativer på 

et mikronivå med et makroperspektiv (Doucet & Mauthner, 2008). Det må også innrømmes at 

den stegvise fremgangsmåten virket betryggende for en førstegangsforsker. Listening Guide 

har blitt brukt i ulike sammenhenger, og blitt tolket av andre forskere (Gilligan et al., 2003; 

Woodcock, 2016). Til denne undersøkelsen har tolkningen til Doucet & Mauthner (2008) 

også vært til inspirasjon, da den i større grad inkluderer et makroperspektiv.  

 

Steg i analyseprosessen 

Listening Guide anvender flere påfølgende ‘lyttinger’ av alle intervjuene, med ulikt fokus for 

hver lytting (Brown & Gilligan 1991). Behovet for flere påfølgende ‘lyttinger’ stammer fra 

antakelsen om at sinnet er kontrapunktisk, og innehar flere samtidige stemmer (Gilligan et al., 

2003). Målet med de ulike lyttingene, eller stegene, er å gi forskeren et forhold til subjektets 

unike flerfoldige stemme, ved å lytte til subjektets uttrykk av opplevelser i en bestemt 

kontekst (Gilligan et al., 2003). Dette krever at forskeren er aktiv, og motivert for å engasjere 

seg i hver deltaker. Gilligan et al. (2003) mener at en bør lese materiale minst fire ganger for å 

bruke en og en lytting til å fokusere på plottet i historien, lage «jeg»-dikt og lytte etter to eller 

flere kontrapunktiske stemmer. Som en novise innenfor forskning leste jeg intervjuene 

gjentatte ganger med de ulike fasene i fokus for å få tak på å lytte etter stemmer. Jeg har valgt 

å følge alle lyttingene som er beskrevet av Gilligan et al. (2003), og inkludert to av Doucet & 

Mauthners (2008) tolkning, men vært fleksibel i antall lyttinger og gått frem og tilbake 

mellom de ulike lyttingene. Fremgangsmåten min inkluderer derfor fem steg, istedenfor de 

opprinnelige 4 stegene (Brown og Gilligan, 1991).  

Steg 1: Å lytte til handlingen og egne refleksjoner. Listening Guides første lytting 

fokuserer på to deler: 1) å lytte etter handlingen og 2) lytterens respons på intervjuet (Gilligan 

et al., 2003). Målet i denne fasen er å forstå historien, konteksten og hva en selv tilfører 

(Brown et al., 1991; Gilligan et al., 2003). Den som lytter skal se etter gjentakende ord eller 
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bilder, motsetninger eller selvmotsigelser, hva som ikke blir sagt og endringer i narrativ 

posisjon (Brown et al., 1991). I denne fasen ble jeg også inspirert av Doucet & Mauthners 

(2008) tolkning som inkluderer en grounded theory-tilnærming ved å spørre meg selv om 

«hva er det som skjer her?», og elementer fra narrativ analyse om kronologi, temaer, 

nøkkelkarakterer og bihandlinger.  

 Dette steget var i stor grad gjennomført i analysens første fase, men inkluderte i 

mindre grad mine egne responser til narrativene. For å aktivt engasjere meg i en refleksiv 

lesning anvendte jeg anbefalingen om å notere mine egne responser og tolkningen i en 

kolonne på siden av intervjuteksten (Gilligan et al., 2003). På denne måten legger jeg også 

igjen et spor av bevis som hjelp til senere tolkninger (Gilligan et al., 2003). Noen av 

refleksjonene som oppstod under denne fasen er delt i avsnittet om fortolkning og refleksivitet 

tidligere. Jeg fant det også nyttig å tegne opp en slags tidslinje med oversikt over hendelser, 

bihandlinger, nøkkelkarakterer og egne tolkninger. De senere lyttingene kunne også utfylle 

tidslinjen.  

Under denne fasen utvekslet også hovedveileder og jeg hva vi hadde bemerket oss og 

hvordan vi hadde tolket det. Dette gjorde vi gjennom tre intervjuer, og førte blant annet til en 

utforskning og nyansering av hvordan den ytre fasaden påvirket kvinnenes mulighet til å dele 

opplevelser om vold. 

Steg 2: «Jeg-dikt». I analyseprosessens andre lytting identifiseres såkalte «jeg-dikt» 

gjennom å lytte etter subjektets selv; «jeg»-stemmen i narrativet (Brown & Gilligan 1991; 

Gilligan et al., 2003). Hensikten med denne fasen er å fremheve deltakerens førsteperson-

stemme og hvordan de snakker om seg selv i kontekst (Doucet & Mauthner, 2008; Gilligan et 

al., 2003). «Jeg-diktene» dannes ved å identifisere alle førstepersons «jeg» sammen med 

påfølgende relevante ord (Gilligan et al., 2003). Dette kan gjøres ved å understreke direkte i 

teksten, gjerne med en farget blyant for å utheve frasen. Deretter trekker en ut de identifiserte 

«jeg»-frasene og plasserer hver frase på sin egen linje, slik som i et dikt (Gilligan et al., 

2003). Det er viktig at frasene opptrer i samme rekkefølge som i teksten.  

Jeg opplevde denne lyttingen som et enkelt, men kraftig virkemiddel mot å bli bedre 

kjent med deltakernes ulike «jeg» og deres eierskap til ulike jeg-posisjoner, noe som gjorde 

det lettere å inntone seg stemmene. Dette gjorde meg også tryggere på at jeg hadde fanget 

kvinnenes stemmer. Ved å identifisere «jeg», blir det også tydelig for lytteren når subjektet 

skifter mellom «jeg», «man», «vi», «de» og «det». Disse skiftene ga meg tanker om de ulike 

posisjoneringene kunne indikere ulike selvforståelser om hvordan subjektet passer inn i 

narrativet. Her er et eksempel på et «jeg-dikt»: 



 28 

Jeg har vært gjennom så mange vanskelige ting 
Så hadde jeg ikke en følelse av at det var noe som skilte seg ut  
Noe så vanskelig at jeg måtte flytte 
Så vet jeg hva han driver med 
Jeg trengte å be om hjelp 
Jeg vet at det ikke er greit 
Det er ikke det at jeg prøver å holde fast 
Jeg har prøvd å gjøre det beste ut av det 
 

Steg 3: Å lytte etter kontrapunktiske stemmer. Analyseprosessens tredje lytting gir 

forskeren mulighet til å lytte etter kontrapunkter, altså ulike motstemmer, fasetter og lag i 

teksten (Gilligan et al., 2003). De to første lyttingene – etablering av handling og 

tydeliggjøring av førstepersonen – legger dermed grunnlaget for den tredje lyttingen (Gilligan 

et al., 2003). Undersøkelsens forskningsspørsmål vil i større grad forme denne lyttingen enn 

de tidligere, da det er i denne fasen en forsøker å identifisere og sortere ut hva som er relevant 

for forskningsspørsmålet.  

 Å lytte etter kontrapunkter starter med en idé om ulike stemmer. Denne idéen 

defineres og lyttes etter i teksten, før en så vurderer om stemmen fremhever noe meningsfullt 

ved teksten (Gilligan et al., 2003). Dette er en gjentakende prosess, og idéene kan stadig 

justeres. Jeg fant denne fasen av analyseprosessen svært utfordrende, da det var vanskelig å 

henge med på ideen om ulike stemmer og å «finne» de i de ulike intervjuene. Denne fasen var 

derfor tidkrevende og krevde mange gjentakende lesninger av materialet. Løsningen for meg 

var å vike noe bort fra Gilligan et al. (2003) idé om kontrapunktiske stemmer, men å heller 

forstå det som ulike «jeg».   

 For de fleste kvinnene i undersøkelsen var temaet om hvordan de kunne ha blitt så 

lenge i forholdet fremtredende. Dette temaet gjorde det tydelig at kvinnene snakket i 

retrospekt fra deres nåværende posisjon, og de kunne fremheve tidligere dialoger med andre 

som belyste ulike perspektiver. Med spørsmål som «hva gjorde at hun ble så lenge?» og «hva 

gjorde at hun klarte å bli?» kom de ulike kontrapunktiske stemmene tydeligere frem. 

Kvinnene uttrykte mange hensyn og behov som stod i kontrast til hverandre, og gjennom de 

kunne en kontrapunktisk stemme bli identifisert som «mors-stemmen». Etter hvert som nye 

stemmer ble identifisert, gikk jeg gjennom intervjuene på nytt for å lytte etter de i andre 

intervjuer. Tolkningen av de ulike stemmene ble videre informert av teori om flere mulige 

«jeg» og dialogitet mellom flere «jeg». For undersøkelsens resultater ble denne fasen av 

analyseprosessen svært definerende.  

Steg 4: Det relasjonelle subjektet i fokus. Den fjerde lyttingen er inspirert av Doucet 

& Mauthner (2008) sin tolkning av Listening Guide. I denne fasen lytter forskeren etter hvilke 
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sosiale nettverk og relasjoner kvinnene er en del av (Doucet & Mauthner 2008). Med sosiale 

nettverk og relasjoner menes det uformelle og formelle relasjoner som f.eks. venner, familie, 

kollegaer, fritidsaktiviteter, skoler, barnehage, hjelpeinstanser og fagpersonell. Denne 

lyttingen fremhever subjektet som relasjonelt (Doucet & Mauthner 2008), og tydeliggjør 

relasjonenes påvirkning på subjektet. 

 Denne fasen gjorde det svært synlig hvor isolerte de aller fleste kvinnene i 

undersøkelsen var. Det var ulike grunner til at kvinnene hadde få relasjoner, men alle var 

farget av volden som pågikk hjemme. Gjennom et fokus på det relasjonelle subjektet ble 

dermed voldens relasjonelle påvirkning tydeligere, uten at det ble direkte sagt av deltakerne.  

 Steg 5: Det strukturelle subjektet i fokus. I den femte lyttingen fokuseres det på 

individets narrativer i et makroperspektiv (Doucet & Mauthner 2008). Forskeren gjør seg da 

oppmerksom på hvilke dominante ideologier og strukturerte maktrelasjoner som rammer inn 

subjektets narrativer (Doucet & Mauthner 2008). I sin forklaring av denne lyttingen trekker 

Doucet & Mauthner (2008) frem hvordan denne lyttingen også kan ses på som «konseptuelle 

narrativer». Å se på det slik fremhever hvordan offentlige og kulturelle narrativ informerer 

individet, og gjorde det lettere for meg å se subjektet i en kontekst. Jeg tror det har vært viktig 

for analysens del å inkludere denne fasen, da jeg opplever at studieretningen min har hatt 

svært lite fokus på et strukturelt perspektiv, noe som begrenser min evne til å inkludere det.  

 

Å binde sammen de ulike lyttingene 

Etter å ha gjennomgått alle lyttingene, og etterlatt meg et spor av understrekinger, 

kommentarer, notater og oppsummeringer for hvert intervju, pusles alt sammen for å forsøke 

å besvare hva jeg har lært om subjektet med tanke på forskningsspørsmålet (Gilligan et al., 

2003). Som tidligere nevnt endret forskningsspørsmålet seg i løpet av analyseprosessen, noe 

som ble tydelig under denne fasen. Denne endringen kom som følge av hva jeg hadde funnet i 

analysen, hvor forskningsspørsmålet ikke lenger dekket datamaterialets resultater. Analysen 

orienterte seg i større grad rundt subjektenes flerfoldige selvforståelser, og mindre rundt 

voldsopplevelser som var i større fokus i det tidligere forskningsspørsmålet. Jeg vil tro at 

metoden som informerte analysen kan ha styrket resultatene dithen. Dette førte til at analysen, 

spesielt steg 3 og 5, måtte gjennomføres med et nytt forskningsspørsmål som ramme.  

 Etter å ha gjennomført analysen på nytt sammenfattet jeg de ulike lesningene, og 

utforsket mønstre på langs og på tvers (Haavind, 2000 s. 35). I denne prosessen gikk jeg mye 

frem og tilbake mellom de ulike intervjuene for å bevare kompleksiteten og nyansene hos de 

ulike subjektene. Å gå tilbake til «jeg-diktene» og notatene fra steg 3 ble spesielt viktig for å 
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bevare stemmene til kvinnene, og veiledet meg gjennom mine ulike fortolkninger av 

kvinnenes opplevelser. Hovedveileder har også oppmuntret meg til å utveksle mine 

fortolkninger med andre med ulik faglig bakgrunn for å få deres perspektiver og 

tilbakemeldinger. Dette har vært svært nyttig, og har bidratt til nyanseringer av tidligere 

fortolkninger, forkastninger av noen fortolkninger og helt nye fortolkninger. Fordelen med en 

slik tilnærming er at det kan øke resultatenes validitet (Malterud, 2001; Raider-Roth, 2014). 

Dette kan sammenlignes med det Madill et al. (2000) beskriver som kontekstuell 

triangulering, hvor målet ikke er konsensus om én fortolkning, men å tilstrebe fullstendighet, 

med andre ord, å se det hele bildet. 

 

Teoriens plass i analysen 

De teoretiske rammeverkene som har inspirert undersøkelsens resultater, analyse og diskusjon 

har satt sitt preg på ulike måter. Teori om et mangfoldig selv har påvirket særlig formen og 

strukturen på analysen, noe som har vært bærende for den logiske fremstillingen av 

resultatene. Den har i tillegg informert resultatenes mulige tolkninger mot en forståelse av et 

bredt spekter av mulige jeg som påvirkes av konteksten kvinnene lever i. Det narrative 

perspektivet påvirket hvordan jeg kunne forstå kvinnenes fortellinger som en måte å skape og 

opprettholde personlig identitet, men også hvordan narrativer muliggjør formidlingen av ulike 

jeg. Det er også særlig hvordan mening skapes gjennom narrativ som har hatt betydning for å 

forstå narrativene som meningsfulle. Sammen har det narrative perspektivet og teori om 

selvet dannet en forståelsesramme for å utforske hvordan personlige selvforståelser kan 

uttrykkes gjennom narrativer. Det kulturpsykologiske rammeverket har formet analysens 

fokus på deltakernes kontekst, og hvordan konteksten ikke kan skilles fra narrativene. Dette 

har muliggjort en tydeliggjøring av tilsynelatende usynlige sosiokulturelle forståelser om 

familie, vold, mishandlede kvinner og kjærlighet. Dette har ført til en analyse som minimerer 

individualpsykologiske årsaksforklaringer, og legger større vekt på kontekstuelle 

forståelsesmåter.  

 

Analyse 

For å få mer kunnskap om hvordan kvinner i voldelige parforhold forstår seg selv, vil jeg i 

analysene ta i bruk narrativ teori som beskrevet tidligere. Kvinnene som ble intervjuet tok i 

bruk flere ulike narrativ når de beskrev hvordan de håndterte volden de ble utsatt for. 

Narrativene jeg har analysert frem kan sees som kulturelle eller sosiale diskurser som påvirket 

hvordan kvinnene tolket situasjonen og hvordan de forstod seg selv. Disse narrativene peker 
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på at det eksisterer diskurser som kan holde kvinnen lenger i et voldelig forhold, men også 

diskurser som kan hjelpe de ut av det voldelige forholdet. Å undersøke hvordan disse 

diskursene påvirker deltakernes tolkninger kan bidra til å forstå voldsutsatte kvinners 

posisjonering av seg selv i en voldelig situasjon, og gi en større innsikt i oppbruddsprosessen. 

For ordens skyld vil analysen presentere en sentral selvforståelse om gangen. Disse må likevel 

ses i relasjon til hverandre, da de ikke opptrer slik i kvinnenes formidling av egne opplevelser.  

 

«Jeg som ressurssterk» 

Kvinnene i undersøkelsen beskriver seg selv som kvinner som tåler, en som bærer og en som 

klarer. Narrativet om en ressurssterk kvinne vises i hvordan de beskriver seg selv, kvinnenes 

innvendinger over hvordan de havnet der de er og i håpet om bedring. Elisabeth beskriver seg 

slik:  

 

Jeg kommer jo fra, altså, ressurssterk bakgrunn, for all del, men…og jeg har jo god 

utdannelse og alt sånt, men jeg har da bodd sammen med en mann som ikke har klart å 

regulere aggresjon… i 23 år, 24 nesten.  

 

Selv om kvinnene ser seg selv som ressurssterke har de likevel levd lenge i voldelige 

parforhold. Denne selvforståelsen understreker en slags motsetning hvor en ressurssterk 

kvinne burde forlatt et voldelig parforhold, noe kvinnene selv understreker. Videre vil det 

presenteres hvordan en slik selvforståelse inngår i prosessen med å bryte ut av et voldelig 

parforhold. 

 

Emosjonell styrke og ansvar 

I intervjuene går det frem at flere av kvinnene hadde en tro på at de skulle klare å håndtere 

situasjonen selv, at de kunne hjelpe mannen sin og at de skulle klare å bære belastningen av 

det. Denne troen reflekterte en emosjonell styrke i kvinnene som ga de en opplevelse av 

ansvar for, og håp om at livssituasjonen kunne bedre seg. Elisabeth beskriver det slik: 

 

Og jeg trodde, når jeg møtte han, at det klarte jeg, og det- det skulle jeg klare.. å bære. 

(..) Men det har- jeg har vært veldig isolert, og jeg har også vært litt sånn i benektelse 

av det selv, fordi jeg har vel tenkt at dette skal jeg klare. 
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Belastningen mannen til Elisabeth bærer med seg er en tøff oppvekst som ga seg til uttrykk i 

møte med Elisabeth. For Elisabeth var ikke dette noen grunn til å gi opp kjærligheten, men 

noe hun skulle klare å bære. Etter at barna ble født, ble mannen hennes mer og mer voldelig. 

Til tross for det økende voldsomfanget holdt Elisabeth fast på at hun kunne håndtere 

situasjonen selv.  

En av de andre kvinnene, Dewi, beskriver en partner som strevde med rusmisbruk. 

Dewi følte etter hvert at hun var en mor for både han og barnet deres. I en slik situasjon kan 

mannen tolkes som den «trengende» i forholdet, da det er kvinnen som må bære belastningen 

og ta imot. Dette kan gi kvinnen en forståelse av seg selv som emosjonelt sterk, men også en 

følelse av ansvar ovenfor forholdet og den andre parten (Donovan & Hester, 2014). Dette kan 

videre tenkes å hindre kvinnen i å se volden, da en emosjonelt sterk kvinne og en trengende 

mann ikke passer inn i forestillinger om hva et voldelig parforhold er, og forlenger dermed 

oppbruddsprosessen.   

 

Ressurssterk som et hinder mot å oppsøke hjelp 

Selvforståelsen som ressurssterk som kommer til uttrykk i noen av intervjuene med kvinnene 

kan sees i lys av deres utdannelse og økonomisk uavhengighet. Flere av disse kvinnene sliter 

med å erkjenne at de har levd i et voldelig forhold. Denne konflikten viser seg blant annet i 

deres første møte med krisesenteret. En av kvinnene, Elisabeth, beskriver det på denne måten: 

«Da jeg var på krisesenteret første runden, det var litt sånn.. Herlighet, jeg kom hit. Skal jeg 

dit, liksom. Hallo, hva gjør jeg der? (..) Men selvbildet, det var helt sånn konflikt.».  

Forståelsen av seg selv som en ressurssterk kvinne gjør at mange opplever at de ikke 

har klart å takle situasjonen selv, samtidig som en også blir konfrontert med å være en kvinne 

som har levd med vold i et parforhold. Dette fører til en konflikt i hvordan de forstår seg selv. 

En slik opplevelse kan tolkes i lys av to motstridende narrativer, eller jeg-posisjoner; «jeg 

som ressurssterk og godt utdannet» og «jeg som bor med en voldelig mann». I tråd med 

dialogisk selv teori kan presentasjonen av de to jeg som kontrastfylte være påvirket av 

konteksten kvinnene lever i, hvor en mishandlet kvinne oppfattes som ressurssvak (Skjørten, 

1994). En slik forestilling kolliderer med kvinnenes forståelse av seg selv som ressurssterke, 

og hindrer en identifisering av seg selv som en mishandlet kvinne. Ved å ikke forstå seg selv 

som en mishandlet kvinne, opplever ikke kvinnene at de kan søke hjelp hos hjelpeinstanser 

som er rettet mot voldsutsatte kvinne i parforhold, slik som krisesenter.  

En av kvinnene, Dewi, har en bakgrunn som flyktning, og kommer fra et liv som 

selvstendig og økonomisk uavhengig. Dewis forståelse av seg selv som en uavhengig kvinne 



 33 

gjør at hun skammer seg i møte med hjelpeløsheten hun opplever i Norge. Hjelpeløsheten kan 

i stor grad ses gjennom lokale strukturelle forhold da hun ikke kan begynne på 

introduksjonskurs for innvandrere eller norskkurs før datteren hennes får en barnehageplass. 

Dette hindrer henne også fra å få seg en jobb. Samtidig har Dewi et ønske om å forlate 

mannen sin ved å enten reise hjem igjen eller å bo hos noen andre; alternativer som krever 

støtte fra andre: 

 

Og jeg er ikke en sånn type person som liker å gå til folk og plage dem med mine 

problemer. Jeg kan kanskje snakke med dem om det, men det er ikke sånn at jeg går til 

dem og ber om «kan jeg vær så snill å få bo hos dere en stund, eller kan du låne meg 

penger så jeg kan reise hjem?» Bare det å være flyktning oppleves som en skam for 

meg, fordi jeg er jo [yrke] og jeg har utdannelse. Jeg skulle egentlig være uavhengig, 

men jeg opplever at jeg er hjelpeløs her.  

 

Posisjonen som ressurssterk er preget av en verdi av selvstendighet og hindrer Dewi fra å be 

om hjelp fra andre, da det vil reflektere at hun ikke er uavhengig. Denne selvforståelsen står 

så sterkt hos henne at hun skammer seg av tanken på å be andre om hjelp. Dewi sin situasjon 

illustrerer at en bevisstgjøring av å leve i et voldelig forhold ikke er nok for å komme seg ut 

av det. For Dewi vil hjelp utenfra kunne få henne og barnet hennes ut av forholdet, men dette 

vil gå på bekostning av hvordan hun forstår seg selv og hvilke valg som stemmer med hennes 

verdier. Disse er hun ikke klare for å gå på akkord med, og situasjonen låser seg. En kan 

forstå det slik at Dewis måte å bryte ut av forholdet på må stemme overens med hennes 

verdier, og slik være et valg hun kan leve med videre også.  

 

Dum som stod i det 

Noen av kvinnene klandrer seg selv for å ha vært «dum nok til å stå i det» eller «(..) dum som 

hadde blitt med denne mannen så lenge». Fra den ressurssterke posisjonen kan en tolke inn en 

underliggende forestilling om at de hele tiden hadde muligheten til å forlate forholdet. 

Beskrivelsen av seg selv som «dum» kan også tolkes som en selvbebreidelse; at en som er 

ressurssterk ikke ville vært dum nok til å havne i et voldelig forhold, og heller ikke blitt i ett. 

Kvinnene legger dermed skylden på seg selv for å ha blitt i forholdet. På en annen side har 

posisjonen «jeg som ressurssterk» bidratt til at kvinnene har kjempet for mannen og familien 

de elsker, og beskyttet barna sine. Posisjonen står dermed i motsetning til hvordan de 

oppfatter handlingene sine i etterkant, og påvirker kvinnenes selvfølelse i negativ forstand. 
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«Jeg som mor» 

I analysen av intervjuene kommer det frem at noen selvforståelser trer frem som mer 

dominerende enn andre. Forståelsen av seg selv som mor er en av de sterkeste posisjonene 

hos samtlige av kvinnene i undersøkelsen, og viser seg i hvor dominerende morsrollen er i 

hverdagene deres, og i ønsket om å ta vare på og beskytte barna fremfor alt. Hensynet til 

barna bidrar både til at kvinnene forblir lenger i forholdet, men også til at de bryter ut. 

Erfaringene fra å beskytte barna påvirker også kvinnenes selvforståelse.  

 

For barnas beste 

I kvinnenes narrativ fremkommer hensynet til barna som det viktigste i livene deres. Kun to 

av kvinnene er i jobb under intervjutidspunktet, og de fleste oppgir en følelse av isolasjon som 

følge av få relasjoner utenfor familien; barna blir dermed noe av det mest meningsfylte i deres 

tilværelse. For flere av kvinnene innebar valget om å beskytte barna å bli i det voldelige 

forholdet. Kvinnene har ulike grunner for hva som vil skje om de forlater mannen; som en 

usikker økonomisk fremtid å forsørge barna i, frykt for mannens reaksjoner og tap av 

omsorgsretten for barna – her illustrert av Elisabeth:  

 

(..) jeg var livredd for at han skulle få omsorgen fordi far står så sterkt, rettslig, og han 

er så verbal, og jeg merket ovenfor disse instansene at han fikk sympatien, så jeg – jeg 

er ‘catch 22’, jeg kom ikke vekk. Jeg måtte sikre at jeg kunne regulere hverdagen til 

barna. 

 

Flere av kvinnene oppgir barna som hovedgrunnen til å bli i forholdet med mannen sin. For 

Elisabeth var risikoen ved en potensiell barnefordelingssak ved et brudd for stor. Elisabeth var 

lenge sikker på at mannen hennes, som fremstod som en verbalt sterk og sjarmerende mann 

ville bli favorisert i en barnefordelingssak, mens hun ville bli portrettert som en «kaotisk, 

hysterisk kvinne» av mannen sin, slik han hadde gjort foran andre hjelpeinstanser. Elisabeth 

forstod da at en barnefordelingssak ville vippe mot mannens favør. Elisabeth poengterer her 

også makten som ligger hos ekspertene, og i hvilken grad de ville trodd på en ‘kaotisk, 

hysterisk kvinne’ sammenlignet med en verbalt sterk og sjarmerende mann. For barnas beste 

velger Elisabeth dermed å fokusere på hva hun kan gjøre privat gjennom å forsikre seg om 

barnas trygghet og emosjonelle velvære. Valget om å bli i den voldelige relasjonen kan derfor 
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ikke ses på som en aksept av volden, men må ses i sammenheng med kvinnenes livssituasjon 

og som et valg på grunn av felles barn.  

Dewi er for tiden hjemmeværende med datteren sin, og er økonomisk avhengig av 

mannen sin som er hovedforsørgeren i hjemmet. Dewi beskriver hvordan valget om å bli eller 

forlate mannen er en overveiningsprosess mellom hva som er best for henne selv og barnet. 

Dewis økonomiske situasjon gjør det spesielt vanskelig å forlate mannen sin: 

 

Så jeg har sagt til vennene mine at hvis jeg vet at datteren min kan bli tatt hånd om 

uten han så vil jeg ta henne vekk fra denne mannen. Jeg har alltid måttet sjonglere med 

at jeg måtte tenke på hvis jeg forlater han vil jeg da kunne ha nok til å klare meg selv 

uten, eller trenger jeg hans hjelp for å kunne ta meg av datteren min. 

 

Kvinner som er økonomisk avhengig av mannen sin tar ofte ikke kontakt med politiet, og 

returnerer ofte tilbake til mannen sin etter å ha søkt tilflukt da de ikke har et annet sted å dra 

(van Schalkwyk et al., 2014). For Dewi kan det å forlate mannen sin dermed bety frihet fra 

voldsutøveren, men fattigdom og hjemløshet. Å bryte ut av forholdet innebærer en stor risiko, 

og for Dewi omhandler denne risikoen en sikker fremtid og en økonomisk trygghet for henne 

og barnet. For andre omhandler risikoen også trusler om at mannen deres kommer til å 

forfølge og drepe dem hvis de drar. Som flyktning er mulighetene i tillegg begrenset grunnet 

et lite sosialt nettverk, manglende norskkunnskaper og informasjon om trygderettigheter og 

hjelpetjenester. Dette illustrerer hvor essensiell konteksten er for å forstå situasjonen og 

mulighetene som finnes for voldsutsatte kvinner. Dewis økonomiske situasjon må også ses i 

sammenheng med hennes ressurssterke ‘jeg’ som hindrer henne fra å søke hjelp hos andre. 

Å ha felles barn med en voldelig mann kompliserer oppbruddsprosessen fordi valgene 

en tar i hverdagen, og hvilke valg en tar for fremtiden har betydning for flere enn en selv. 

Valgene som begrunnes med barnets beste, kan forlenge et voldelig forhold, men også trigge 

et brudd, slik Mahnoor beskriver her: 

 

Før så var han ute etter meg, for å ødelegge meg. Han var liksom ute etter meg i tre år. 

Ville knuse meg. Ødelegge hele livet mitt, så jeg hadde ikke sjans til å ta vare på 

barna. Det var hans første punkt. Men når det ikke funket og han ser at jeg bli bare 

sterkere og sterke fra det han gjør, så gikk han mot ungene. Så du skjønner, en mor.. 

Når han tenkte, «gjennom barna kan jeg knuse henne». Da har han tenkt feil. Når du 
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går mot barna da vet jeg at det er nok. Det var grunnen da jeg ropte om hjelp. 

 

Mahnoors dramatiske gjengivelse av situasjonen maler et fryktinngytende bilde, men viser 

samtidig en enorm omsorg og hengivenhet for barna sine. Angelina og Ilsa oppga i likhet med 

Mahnoor at vold som gikk utover barna ble vendepunktet for å søke hjelp og forlate mannen 

sin. Avgjørelsen om å forlate mannen sin, og faren til barna deres, er dermed basert på hva de 

mener er best for barna sine. Denne avgjørelsen samsvarer med deres egne verdier om å være 

en god mor, hvor hva som er best for barna dermed er best for dem selv. Dette underbygger 

hvor sterkt morsidentiteten står i kvinnene. 

 

Å ta vare på seg selv for barnas beste 

Kvinnene i undersøkelsen lever i en følelse av å være i konstant beredskap. De har ikke tid 

eller rom til å innse at deres egne behov og velvære er viktige i en slik tilstand, for de er 

opptatt av å ikke begå feil som vil utløse et sinneutbrudd hos mannen og går derfor konstant 

rundt på eggeskall, samtidig som de må beskytte barna. Konsekvensene av dette kommer til 

uttrykk på ulike måter; noen av kvinnene rapporterte søvnvansker, tap av matlyst, 

konsentrasjonsvansker, smerter i muskler og tap av følelse i lemmer. Kvinnene innser etter 

hvert at de må ta vare på seg selv for å kunne ta vare på barna sine. Sigrid opplevde det slik: 

   

Jeg skal jo ha det bra selv også. Det er det viktigste, og barna har det ikke bra hvis 

ikke jeg har det bra. (..) Jeg sa det mange ganger til- til [rådgiver 1] og [rådgiver 2], at 

jeg klarer det ikke. Jeg er en dårlig mamma. Jeg fikser det ikke. (..) Og jeg har hatt 

veldig, veldig fokus på barna hele veien, at de skal ikke lide under dette her, og jeg 

glemmer jo meg selv. Jeg glemmer jo meg selv, å ta vare på meg selv. Jeg skyver meg 

selv til siden hele tiden. Så det er nok mye av det jeg sliter med nå, er det å klare å ta 

vare på meg selv oppi alt sammen. Dårlig selvfølelse og selvbilde. 

 

Sigrid beskriver at det viktigste gjennom hele forholdet har vært å beskytte barna, noe som 

har ført til at hun har fokusert lite på seg selv. Hun forstår denne opplevelsen som en årsak til 

at hun sliter med dårlig selvfølelse og selvbilde. I dette ligger også opplevelsen av å feile som 

mor, gjennom å glemme seg selv.  

Helene var sammen med mannen sin i over 15 år. Mannen var både psykisk og 

seksuelt voldelig, men også så kontrollerende til den grad at Helene etter hvert mistet grepet 

over hvem hun var. I prosessen med å innse at Helene var i ferd med å miste grepet om hvem 
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hun var, forstod hun også at dette ville påvirke hennes evne til å ta vare på barna sine: 

 

Da skjønte jeg at nå er jeg i ferd med å miste liksom meg. Og da hadde jeg klart å 

kode det så da tenkte jeg, «okey, grunnen til at du er her, er for at det skal være mest 

mulig stabilt for barna. Hvis du blir borte selv også så kan du jo ikke ta vare på barna 

dine. Da er det virkelig så bortkasta.» 

 

Helenes narrativ tydeliggjør viktigheten av å vite hvem man er, og eksemplifiserer 

identitetens kraft. Identiteter anses som meningsskapende og veiledende for personen 

(Oyserman, 2009), og tapet av en selv kan derfor føre til en rådløshet. Sitatet illustrerer også 

en dialogisk prosess i Helene som viser en fremtidig «jeg» hvor Helene har mistet seg selv og 

ikke kan ta vare på barna sine. Helenes mulige «jeg» gir dermed et vurderingsgrunnlag for 

hennes nåværende «jeg». Etter at Helene innså at konsekvensen av å miste seg selv gikk 

utover barna, valgte hun å flytte fra mannen sin. Videre søkte hun også hjelp for egne 

vansker, da de kom i veien for den moren hun ønsket å være. Dette antyder at mulige «jeg» 

kan motivere til endring.  

 

«Jeg som familiens beskytter» 

Selvforståelsen av å være den som beskytter og ivaretar familien er i likhet med 

selvforståelsen av «jeg som mor» fremtredende i intervjuene. Et aspekt som blir vektlagt her 

er hvordan kvinnene strekker seg for å ivareta fred og ro i hjemmet, men også betydningen av 

en samlet familie.  

 

Freden i hjemmet 

Det var viktig for kvinnene å skjerme barna fra det som skjedde mellom mor og far, både for 

å skåne dem, men også for å ikke påvirke barnas inntrykk av far. Av sistnevnte grunn valgte 

derfor også flere av kvinnene å ikke snakke stygt om far i etterkant av bruddet. Helene 

beskriver hvordan hun forsøkte å skape en «okey stemning» når barna var til stede, ved å 

ligge i forkant og tilpasse seg mannens behov: 

 

Liksom, å sørge for at han skulle- at det skulle være okey stemning når ungene var der. 

Og det gikk ofte på å.. ja, både gjette hva han ville, men også gjøre det jeg skjønte jeg 

visste han ville, og ikke konfrontere og ikke.. (..) Det der med at jeg ville at det skulle 

være fred, det var jo også en ting, jeg ville at ungene skulle lære at man snakker okey 
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til hverandre. At man har en slags høflighet. 

 

Mye av energien til kvinnene ble brukt til å holde freden i hjemmet, ved å tilpasse seg 

mannens atferd og beskytte barna fra å være vitne til volden. Dette sammenfaller med det 

Scheffer Lindgren & Renck (2008) fant blant 14 voldsutsatte kvinner i en svensk kontekst. 

Atferden til Helene kan tolkes som en refleksjon av hennes relasjonelle forventninger og 

ønsker for hvordan en familie skal være sammen. Helene tar dermed på seg en rolle som både 

beskytter ovenfor barna, og en beskytter av den sosiale konstruksjonen for hvordan en familie 

skal være mot hverandre. Dette kan også ses gjennom en kjønnet forventning om hvilken rolle 

kvinnen har i familien, eller som en overlevelsesstrategi i volden (Enander og Holmberg, 

2008). Dette gjør at kvinnen i større grad tar ansvar for familien, og blir plassert i rollen som 

kulturbærer, som er ansvarlig for familiens overlevelse og kontinuiteten av kulturen (Almeida 

& Durkin, 1999)  

 

Betydningen av en samlet familie 

De fleste kvinnene i undersøkelsen forsøkte over en periode på flere år å få familielivet til å 

fungere. For noen var det håpet om at det skulle bli bedre som motiverte, for andre var det 

nødvendig for å beskytte barna sine. For Mahnoor var det betydningen av at barna skulle 

vokse opp med både en mor og en far som motiverte henne til å holde familien samlet: 

 

Men så tenker jeg, det er ikke så lett som dere. Jeg har barn med denne personen, og 

jeg har selv en oppvekst uten foreldre, så.. det blir bare fra generasjon til neste 

generasjon, det går ikke. Barna mine må ha far. 

 

Å vokse opp med en vond erfaring som sitter igjen som noe en aldri skal gjøre mot 

sine egne barn kan være en sterk drivkraft til å gjøre det motsatte. I lys av teori om mulige 

«jeg» frykter Mahnoor det hun selv opplevde for sine barn. Mahnoors tidligere «jeg» kan 

derfor tenkes å motivere henne til å inkludere barnas far i livene deres. Betydningen av en 

samlet familie kan også forstås gjennom en folkepsykologi som idealiserer den samlede 

kjernefamilien og verdien av en farsfigur. Videre blir også en slik forestilling en kulturelt 

akseptert grunn for beslutninger rundt familielivet. I valget om å inkludere barnas far velger 

også Mahnoor å sette barnas beste først, da volden på dette tidspunktet kun går utover henne. 

Slike sosiokulturelle forestillinger blir sammen med kvinnenes ulike posisjoner en del av en 
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komplisert overveiningsprosess som i dette tilfelle bremser veien mot å forlate en voldelig 

partner.  

 

Å søke hjelp for å leve med volden 

Posisjonen «jeg som familiens beskytter» vises også tydelig i kvinnenes motivasjon for å få 

hjelp. Flere av kvinnene oppsøker familievernkontor, barnevernstjenesten, helsestasjon, 

fastlege, psykolog og psykiater før de oppsøker krisesenteret. Formålet er ved første forsøk 

ofte å bedre parrelasjonen, søke hjelp til barna eller å finne måter å leve i forholdet på, før de 

videre søker hjelp for egne vansker (i forbindelse med volden) og til slutt hjelp fra 

krisesenteret. Flere av kvinnene beskriver at de ikke visste om tilbudet til krisesenteret. I møte 

med ulike hjelpeinstanser har flere av kvinnene blitt møtt med at de ikke kan finne seg i det 

som skjer hjemme eller blitt direkte konfrontert med at de lever med vold i parforhold. I 

intervjuet beskriver Helene det på denne måten: 

 

Og hun [psykolog] syntes liksom, «du kan ikke finne deg i det» liksom, men hun 

klarte ikke å komme forbi det med at.. «det må du ikke bare akseptere», eller et eller 

annet i den retning.» (..) Eller «snakk med han», liksom. Prøvde det. [ler]. Noen 

ganger.  

 

Helene oppsøkte en psykolog med ønsket om å opparbeide seg noen strategier eller taktikker 

for hvordan hun kunne leve med mannen sin. I Helenes narrativ levde hun ikke med en mann 

hun ønsket å gjøre det slutt med, men en mann hun ønsket å finne måter å leve med på. 

Helene var på dette tidspunktet fortsatt usikker på om det var vold i hjemmet, men hun visste 

at hverdagen var svært belastende og trengte hjelp for å takle den. Helenes hjelpeønske kan 

dermed tolkes som et ønske om å bevare familien, og ikke splitte den. Helene opplevede ikke 

at hun fikk den hjelpen hun ønsket, og sluttet raskt i behandlingen.  

 

Å skjule volden for å kunne fortsette samlivet 

Sigrid har levd med mannen sin i 14 år, og vært utsatt for vold i parforhold i 10 år. Hun er den 

eneste i utvalget under intervjutidspunkt som fortsatt er sammen med mannen sin: 

  

Jeg ville jo at folk skulle tro at det var bra. Altså, og alt lå jo til rette for at- ikke sant, 

vi har hus. Vi har bil. Vi har båt. Vi hadde hunder. Vi hadde- ikke sant, alt. Alle 

rammene er jo der. Og når helsesøster da hadde vært på hjemmebesøk og ikke sant, 
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hun så jo bare de rammene.  

 

Vold mellom to parter finner hovedsakelig sted når de er alene, og et kjennetegn ved 

kvinnemishandling er at det skjules fra omverdenen (Skjørten, 1994), noe som gjør det 

vanskelig for andre å oppdage. Sigrid poengterer at hun ønsket «at folk skulle tro at det var 

bra». Hun ønsket med andre ord at fasaden skulle hindre helsesøster og andre fra å oppdage 

volden. Både mannen og kvinnen i et mishandlingsforhold kan ha felles interesser i å skjule 

volden (Skjørten, 1994). For eksempel kan benektelse eller nøytralisering av volden bli et 

slags felles prosjekt mellom kvinnen og mannen, hvor målet er å minimalisere volden for at 

samlivet skal kunne fortsette (Hydén, 1994). I dette ligger det også en erkjennelse om at en 

må bryte forholdet ved kjennskap til vold. Voldsutsatte kvinner kan derfor ha egeninteresse av 

å holde volden skjult fra andre da det kan bryte opp samlivet hun har bygget opp og kjenner. 

Dette illustrerer det faktum at ikke alle voldsutsatte kvinner ønsker å bryte ut av forholdet, 

men kun ønsker at mishandlingen skal ta slutt.  

 

«Jeg som mishandlet kvinne» 

Posisjonen «jeg som mishandlet kvinne» innebærer voldsopplevelsene kvinnene bærer med 

seg, hvilken påvirkning volden har hatt og hvordan de forholder seg til volden. I tråd med et 

narrativt perspektiv er denne posisjonen i stor grad preget av hvilke narrativ som er 

tilgjengelig for kvinnene. 

 

«Jeg ville aldri, aldri ha vurdert det forholdet som voldelig» 

Ingen av kvinnene trodde forholdene skulle utvikle seg til å bli voldelige, og utviklingen 

skjedde gradvis – for noen eskalerte det under graviditeten eller etter at de fikk barn. I 

retrospekt så flere av kvinnene tegn fra tidlig i forholdet om at noe var galt. Angelina 

beskriver det slik: 

 

Jeg har aldri trodd at en person som er så intelligent som han er, hadde plutselig endret 

seg til det han ble for ingenting. Jeg la merke til det egentlig helt i starten. Men det jeg 

ikke forestilte meg at det skulle bli såpass tydelig. Det jeg heller ikke klarte å forestille 

meg og se for meg var at dette skulle bli en sånn ball som balte på seg såpass stort.  

 

Angelina så i likhet med Ellen og Helene tidlig i forholdet, trekk ved mannen sin som tydet på 

at han kunne være aggressiv og voldsom. I retrospekt kan disse tegnene tolkes som hint om 
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volden som skulle komme, men som i øyeblikket ikke var noe annet enn en svakhet hos 

mannen. Det kan være ulike grunner til at disse tegnene ikke ble tolket som noe alvorlig, eller 

at de ble overskygget av andre behov. En av grunnene til at det kan være vanskelig å kjenne at 

det er «alvorlig nok», er opplevelsen av volden. Hvis voldsepisodene ses på som individuelle 

enkelthendelser og ikke et mønster, danner ikke opplevelsene et bilde av en voldelig relasjon 

(Childress, 2018). En annen grunn kan være kjærlighet for mannen. For Helene var 

forelskelsen så enorm at hun tenkte «hvis jeg ikke forfølger dette så kommer jeg aldri til å bli 

ferdig med det». Her trekker Helene veksler på et kjent narrativ fra populærkulturen om den 

store kjærligheten som gikk tapt og førte til anger resten av livet. Narrativer rundt kjærlighet 

har stor påvirkningskraft da kjærlighet i vestlige kulturer, anses for å ha en fundamental 

mening i livet (Donovan & Hester, 2014). Narrativer om kjærlighet kan dermed enkelt 

overskygge tegn på aggresjon og vold, særlig når gjenkjennelige narrativ om voldsutsatte 

kvinner ikke er tilgjengelig. Sammen med voldens økende omfang og alvorlighetsgrad, kan 

muligheten for å se seg selv som en mishandlet kvinne tidlig i forholdet argumenteres for å 

være minimal.  

 

Å unngå andres dømmende blikk  

Å oppleve vold i en parrelasjon er statistisk sett ikke så uvanlig, men fenomenet er likevel 

ikke noe som snakkes åpent om. Flere av kvinnene i undersøkelsen opplevde at de ikke kunne 

si helt hva som skjedde hjemme, men delte modifiserte fortellinger om turbulens i hjemmet til 

venner og familie. Sigrid beskriver det på denne måten: 

  

Jeg snakka med foreldrene mine. De visste om det. Men samtidig så tror jeg ikke at de 

skjønte helt alvoret i det. Men de skjønte at det var turbulent hjemme. At det var mye 

krangling og sånt, for jeg kom ofte hjem og var lei meg. (..) Jeg tenker at.. Det er litt 

sånn tabubelagt. Det å si at «ja, vet du hva, jeg har vært utsatt for vold».  

 

Sigrid oppgir at tabuet i samfunnet hindret henne fra å fortelle andre om volden. Dette kan 

tenkes å ha bidratt til å opprettholde en fasade om at det bare var krangling. Noen av kvinnene 

nyanserte problemet med å fortelle andre om volden, og fortalte at de kunne snakke med noen 

få de stolte på eller andre som «catchet» det og hadde lignende opplevelser. Dette kan tyde på 

at kvinnene kunne dele sine erfaringer om vold med andre de var sikre på at ville forstå og se 

dem på samme måte, eller som noe mer enn bare en mishandlet kvinne. Disse funnene 

antyder at voldsutsatte kvinners opplevde stigmatisering er et stort hinder for å oppsøke hjelp.    



 42 

 

Stigmatisering 

Kvinnenes opplevde stigma kan forhindre at de åpner opp om volden til andre. Det er likevel 

lite forskning som viser at voldsutsatte kvinner ofte opplever å bli stigmatisert når de åpner 

seg opp om volden eller søker hjelp fra andre (Hannem, Langan & Stewart, 2015). Den 

tydeligste dokumenterte formen for stigmatisering handler om at kvinnene opplever å bli 

skyldt på hvis de forblir med mannen sin (Crawford et al., 2009). Blant kvinnene i denne 

undersøkelsen var det kun Elisabeth som hadde opplevd å bli mistrodd og snudd ryggen til da 

hun valgte å åpne seg opp om volden i hjemmet: 

  

Og når jeg har sagt litt, så har de- jeg ikke fått støtte. Da har det ført bare til at folk har 

forsvunnet rundt meg, sånn at jeg har egentlig.. (..) jeg har ikke opplevd at andre har 

tålt å høre det. Det har vært tabu. 

 

Elisabeths forhold til mannen sin varte i over 20 år, til tross for at hun forsøkte å snakke med 

andre om hva som skjedde. Venninnene til Elisabeth kunne ikke tro at mannen hennes var slik 

hun beskrev, og når hun i tillegg ikke forlot han vendte de henne ryggen. Dette kan tyde på at 

diskurser om kvinnen som skyldig for hennes egen mishandling ved å bli i forholdet fortsatt 

lever (Crawford et al., 2009; Enander, 2010). Elisabeth tror også at en av grunnene til at andre 

ikke brydde seg handler om at de har nok med seg selv.  

 

Voldens form som kilde til usikkerhet 

Hvordan volden arter seg kan bidra til usikkerhet og tvil på om det en blir utsatt for faktisk er 

vold. Å ikke ha konkrete hendelser som opplevdes som voldelige gjorde det vanskelig for 

Helene å innse at hun var utsatt for vold og dermed hvilke hjelpeinstanser hun skulle ta 

kontakt med, om noen: 

       

Det var ikke fysisk vold. Det var- og det er veldig vanskelig- det er fortsatt vanskelig 

for meg å si psykisk vold for det- eller- for det er liksom en smakssak, og det er også 

noe av grunnen til at det tar lang tid å ta det inn over seg, at dette her er faktisk helt, 

helt feil. (...) Ja, det også liksom- men det er så vanskelig å beskrive fordi.. han slo 

ikke. Han kastet ikke ting. Han truet ikke direkte. (..) Bruke litt sånn uangripelige 

metoder, om du vil. (..) det var ikke.. altså, sånn rent konkrete ting som du kan sette 
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fingeren på og si at «DET kan du ikke gjøre» liksom. 

 

Helene begrunner hvordan hennes manglende evne til å forklare situasjonen lenge hindret 

henne fra å søke hjelp. Dette kan også tenkes å ha hindret henne fra å konfrontere mannen sin 

med atferden. Helenes beskrivelse av volden som en «smakssak» kan tenkes å gjenspeile en 

forståelse av psykisk vold som en subjektiv opplevelse, i motsetning til et slag som kan anses 

som en objektiv voldelig handling.  

 

Et narrativ om en mishandlet kvinne 

Behovet for å få sine opplevelser bekreftet, og bli forstått og trodd er fremtredende i 

kvinnenes narrativ. Dette var et behov som ikke ble dekket da kvinnene i stor grad enten var 

sosialt isolerte eller skjulte volden. Bekreftelsen kvinnene søkte kom derfor ofte fra andre som 

hadde opplevd noe lignende eller fra krisesenteret. For Ilsa ble krisesenterets selvhjelpsgruppe 

en viktig kilde for bekreftelse: 

 

Så.. men- men da, det er virkelig hjelpefullt, fordi man føler seg så veldig som en 

zombie, at hvorfor har jeg valgt en slik mann? Hvorfor kunne jeg ha tatt så mye feil? 

Alt dette er jo- altså, spørsmål du sitter med og har ingen svar på, på en måte. Og ja, 

da er det første omgang krisesenter, men å møte andre som er også [yrke1], [yrke2].. 

og helt fantastiske kvinner, det gjør ekstremt mye. Fordi da skjønner du at ja, du er 

ikke den, altså det er virkelig ikke deg, det er.. det er den andre partneren ofte under 

forhold som har gjort det mot deg. 

 

Ilsas beskrivelse av krisesenterets selvhjelpsgruppe er en som deles av de andre i utvalget som 

også har brukt tilbudet. De oppgir at selvhjelpsgruppa og hjelpen fra krisesenteret ga de en 

opplevelse av å endelig bli sett og forstått. Andre skriftlige informasjonskilder fra ulike 

hjelpeorganisasjoner ga også lignende opplevelser. Gjennom en narrativ forståelse illustrerer 

kvinnenes opplevelser betydningen av tilgjengelige narrativer for å gi mening til sine egne 

opplevelser, særlig i sammenheng med det ubegripelige bak situasjonen (Wood, 2001). Møte 

med andre kvinner de opplever som sterke og flotte kvinner, gir kvinnene en mulighet til å se 

at det ikke var deres feil. Utvidelsen av forståelsen av hvem en mishandlet kvinne kan være 

gir dermed kvinnene en mulighet til å se at de er kvinner som har opplevd mishandling, og at 

de ikke er mishandlede kvinner.  
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Reparering av selvforståelsen etter bruddet 

Voldens påvirkning på kvinnenes selvforståelse kom tydelig frem i hvordan de snakket om 

livet etter bruddet. Flere av kvinnene i undersøkelsen ble sosialt isolert som følge av 

livssituasjonen deres, og mistet kontakten med store deler av nettverket sitt. Hva som fører til 

isolasjonen varierer, der noen opplevde å bli frastøtt av venner og familie som følge av 

volden, andre ble isolert av mannen sin og noen valgte selv å trekke seg unna. Etter bruddet 

med mannen sin fokuserte flere av kvinnene på å «kjempe for å få livet tilbake» ved å finne 

seg en jobb, fokusere på å ta vare på seg selv og «finne seg selv på nytt». Kvinnene hadde 

med andre ord et mål for livet, slik Helene beskriver her: 

 

Men det som var forskjellen fra før jeg bestemte jeg for å flytte ut, var at- jeg var like 

sliten og jeg var like skjelven, men jeg følte at jeg hele tiden hadde en retning. Det var 

ikke- jeg har pleid å sammenligne det med å- fra å trå vannet for å prøve å holde nesa 

over, så kunne jeg i hvert fall liksom svømme med en retning da. 

 

Bruddet med mannen ga kvinnene rom for å ta hensyn til seg selv igjen. Dette rommet var i 

flere år fylt med en kaotisk tilværelse som handlet om å beskytte barna og bevare 

familiefreden. I dette rommet oppdaget flere av kvinnene at de hadde mistet kontaktet med 

seg selv; at den voldelige tilværelsen på et vis hadde hvisket bort hvem de var. Denne 

bevisstgjøringen førte også til at kvinnene fant en retning, et slags mål, som også kan tolkes 

som en ny mening i tilværelsen. Dette illustrerer hvor altomfattende og altoppslukende et 

voldelig parforhold er, og at dens konsekvenser går langt utover de objektive 

skadevirkningene av voldsutøvelsen.   

 

Oppsummering av analysen 

Målet med analysen var å undersøke hvordan kvinner i voldelige parforhold forstår seg selv 

og hvordan selvforståelsene inngår i narrativene om å bli eller forlate forholdet. Analysen 

presenterte fire selvforståelser som var sentrale i hvordan kvinnene forstod seg selv: som 

ressurssterke kvinner, som mødre som tok seg av barna sine, som familiens beskytter og som 

kvinner som var utsatt for vold. Mange oppfattet seg selv som ressurssterke og som 

emosjonelt sterke. Denne selvforståelsen bidro til at kvinnene ble lenger i forholdet da de 

trodde de kunne håndtere situasjonen uten å be om ekstern hjelp, bebreidet seg selv for å ha 

blitt så lenge, men også til at de kjempet for familien og beskyttet barna. Forståelsen av seg 

selv som mor stod svært sterkt hos alle kvinnene, og ønsket om å være en god mor førte både 
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til at prosessen mot et brudd ble lengre, og til at de til slutt brøt ut av forholdet. Forståelsen av 

seg selv som familiens beskytter viste seg blant annet i hvordan kvinnene søkte hjelp for å 

leve sammen, tilpasset seg for at familien skulle ha det godt sammen, skjulte volden, og i 

ønsket om at barna skulle vokse opp med begge foreldrene. Denne selvforståelsen bidro til å 

forlenge oppbruddsprosessen. Kvinnenes forståelse av seg selv som en mishandlet kvinne 

belyste i stor grad hvordan offentlige diskurser og narrativ formet deres selvforståelse, noe 

som påvirket hva de anså som vold og hvorvidt de delte voldsopplevelsene med andre. Denne 

selvforståelsen førte også til isolasjon fra sosiale nettverk, og flere av kvinnene ønsket å finne 

seg selv igjen etter bruddet. Samlet belyser de fire selvforståelsene et komplekst nettverk av 

ulike hensyn og behov som springer ut ifra ulike selvforståelser som drar oppbruddsprosessen 

i ulike retninger. Hvordan kvinnene forstår seg selv er også preget av konteksten de lever i, 

deriblant sosiokulturelle forståelser av kjærlighet, vold, familieliv, morsrollen og deres 

forståelser av hva det vil si å være en mishandlet kvinne. 

 

Diskusjon 

I arbeidet med denne hovedoppgaven har jeg ønsket å forstå mer om hvordan kvinner som er 

utsatt for vold fra partner forstår seg selv og hvordan selvforståelsene inngår i narrativene om 

å bli eller forlate partneren. For å få mer kunnskap om dette, har jeg analysert åtte kvinners 

narrativer. Disse analysene blir en inngang til å forstå prosessen de går igjennom når de 

forlater en partner som utsetter dem for vold. I dette kapittelet vil jeg drøfte noen av 

resultatene i lys av relevant forskning og teori. Til slutt vil jeg oppsummere undersøkelsen og 

trekke frem noen styrker og begrensninger, og implikasjoner av funnene.  

 

Selvforståelsenes betydning i et oppbrudd 

Som jeg har vist i analysene har kvinnene ulike måter å forstå seg selv på, noe som påvirket 

oppbruddsprosessen. Ved å se kvinnenes vei ut av voldelige forhold gjennom måter de forstår 

seg selv på kan en se hva de mener er viktig i livene deres, altså hva som gir de mening i livet. 

Dette vises så i handlingene deres, hvilke verdier som er viktige, ambisjoner for fremtiden, 

forpliktelser og mål. Dette danner et utgangspunkt for å drøfte resultatene med kvinnenes 

stemme i fokus (Smith, 1991).  

 

Jeg som mor og jeg som familiens beskytter 

 Kvinnenes forståelse av seg selv som mor og familiens beskytter er to relasjonelle måter å 

forstå seg selv på, altså hvem de er for barna sine og familien sin. Det fremkommer i begge 
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selvforståelsene at kvinnene prioriterer relasjonene fremfor seg selv, men det er særlig 

hensynet til barna som kommer først.  

Valg basert på å være en god mor. Hva som er best for barna kan tolkes som en 

begrunnelse som reflekterer kvinnenes verdier og forståelse av seg selv som en god mor. En 

slik måte å forstå kvinnenes valg belyser hvordan det som er best for barna kan føre til at de 

både forblir lenger i forholdet, men også til at de bryter ut. Slik som når vold går utover barna 

blir et vendepunkt, hvor det som er best for barna refortolkes til å ikke lenger inkludere en 

farsfigur. Denne forståelsen støttes av flere undersøkelser som viser at vold som gikk utover 

barna ble vendepunktet for å søke hjelp, og dermed bryte ut av forholdet (Anderson & 

Saunders, 2003; Enander & Holmberg, 2008; Khng & Ow, 2009; Meyer, 2010, 2012; 

O’Doherty et al., 2016; Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Semaan et al., 2013). Enander & 

Holmberg (2008) presiserer at den sentrale mekanismen handler om at disse vendepunktene 

fører til at kvinnen gir opp, enten det dreier seg om å gi opp et håp eller resignerer. Videre er 

det også et vesentlig poeng at kvinnene oppgir kulturelt aksepterte begrunnelser, som barnas 

beste og bevaring av kjernefamilien, for å bli i forholdet. Gjennom et narrativt perspektiv kan 

en forstå at kvinnene i retrospekt, har skapt narrativer som gir mening i forhold til rådende 

diskurser (Jansen, 2013).  

Et valg om å leve. Inspirert av Hydéns (1999) tolkning av kvinnenes valg om å forlate 

mannen som et valg om å leve, kan en også forstå kvinnenes avgjørelser om å bli i forholdet 

som et valg basert på å leve. Gjennom forståelsen av seg selv som familiens beskytter, kan en 

se at livet de ønsker å leve er familielivet da dette er en viktig kilde til mening (Baumeister, 

1991) som også tillater barna å vokse opp med begge foreldre. Dette veileder kvinnenes valg 

om å ivareta fred og ro i hjemmet, å skjule volden fra andre og til å søke hjelp for å kunne 

leve med mannen sin. Dette må også forstås opp mot at å bryte ut av forholdet kan bety 

økonomisk utrygghet, trusler og forfølgelse. Som nevnt i bakgrunnen er det ikke slik at alle 

kvinner ønsker å bryte ut av forholdet, men de ønsker at volden skal ta slutt (NOU 2003:31 

(2003, s. 56)). Å bryte opp familien er en livsomveltende hendelse, og kan tenkes å endre 

hvordan kvinnene forstår seg selv, da de mister en viktig kilde til mening i tilværelsen sin. For 

kvinner kan også det å splitte opp familien være stigmatiserende, og være en motivasjon for å 

unngå å bli «jeg som splittet opp familien min» (Markus & Nurius, 1986; Storer et al., 2018). 

Dette kan også tenkes å bygge under forpliktelsen kvinnene følte til familien.  

Omsorgsrollen. Kvinnene i undersøkelsen viser stor omsorg for barna og familien, tar 

i mye større grad ansvar enn partnerne sine. Basert på deres narrativer fremstår flere av 

fedrene som en fare for barna som bidrar lite til familielivet, noe som legger mer av ansvaret 
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over på mødrene. Omsorgsrollen kan også forstås gjennom en forventning fra samfunnet om 

at mødre og kvinner har en særlig forpliktelse til å ta vare på barna og familien. Til tross for at 

Norge er et av de mest likestilte landene i verden, er det fortsatt kvinner som i større grad 

forventes å ivareta familie og barn og få parforholdet til å fungere (Bjørnholt & Helseth, 

2019).   

 Morsrollens påvirkning på selvfølelsen. Analysen viste at opplevelsen av å feile som 

mor påvirket kvinnenes selvfølelse og selvbilde. Dette er også funnet i tidligere studier om 

voldsutsatte kvinner med barn, hvor de fant at hvordan barna hadde det påvirket kvinnenes 

selvtillit og selvbilde (Nicolson, 2019). En måte å forstå påvirkningen på selvfølelsen og 

selvbilde er gjennom en sosial konstruksjon av hva det vil si å være «en god mor». (Douglas 

& Michaels, 2004) argumenterer for at en god mor i dagens samfunn forstås som en kvinne 

som er fullt og helt dedikert til barna sine, hvor barna dermed er deres største kilde til 

selvrealisering. Denne forestillingen av morsrollen kan skape et gap mellom kvinnenes 

forventninger og hva de faktisk får til i lys av livsomstendighetene deres. Gapet mellom å 

være den moren hun ønsker, men ikke får til å være kan føre til følelser av frustrasjon, 

skyldfølelse, engstelse, lav selvtillit og en opplevelse å være utilstrekkelig (Peled og Gil, 

2011). Disse negative følelsene kan videre forsterkes av at morsrollen og barnets hensyn er en 

av de mest dominante posisjonene i kvinnenes narrativ. Denne dominante posisjonen sett i 

sammenheng med deres sosialt isolerte hverdag tilsier at morsrollen blir en av få arenaer hvor 

kvinnene opplever en følelse av kontroll og mestring, og blir dermed sterkt bærende for deres 

selvfølelse og identitet. Negativ innflytelse på kvinnenes identitet og selvforståelse kan 

påvirke deres opplevelse av agens, og dermed prosessen mot å forlate forholdet (Crawford et 

al., 2009).  

 

Selvforståelser forstås gjennom sosiokulturelle perspektiver 

Gjennom kvinnenes narrativer om oppbruddet anvender de kollektive narrativ for å gi mening 

til det de opplever, hvordan de forstår seg selv og i avgjørelsene de tar. Disse kollektive 

narrativene kan forstås som diskurser, altså bestemte måter å forstå et fenomen på, og 

kulturelle forestillinger (Gulbrandsen, 2006). Det er særlig under omstendigheter som er 

kaotiske eller uforståelige at personer søker etter narrativer for å gi situasjonen mening 

(Wood, 2001). En gravid kvinne som plutselig opplever at ektemannen hun kjenner og elsker 

kan slå henne, kan derfor ty til kollektive forståelser for å gi mening til situasjonen. Disse 

forestillingene påvirket om kvinnene identifiserte seg selv som voldsofre, hvorvidt de søkte 

hjelp og stod i forholdet. Dette resulterte i at kvinnene skammet seg, følte skyld og ble stilnet.  
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Kjærlighetsnarrativ. For kvinnene i undersøkelsen tok det lang tid før de forstod seg 

selv som kvinner som hadde opplevd mishandling. De beskriver at de aldri hadde trodd at 

forholdet skulle bli voldelig, og at de aldri hadde trodd at det skulle «balle på seg såpass 

stort». I kontekst av relasjonen volden foregår i er det relevant å trekke inn hvordan diskurser 

om kjærlighet kan ha påvirket kvinnenes forståelse av seg selv som en mishandlet kvinne. 

Diskurser om kjærlighet fremhever kjærlighet som en av de viktigste oppfyllelsene i livet, 

særlig for en kvinne (Grosz, 2018). Ved å trekke veksler på slike diskurser kan små tegn på 

vold i starten av et forhold lett avfeies, da det viktigste er kjærligheten. Dette bevarer igjen 

kvinnenes forståelse av hvem de er, da de aldri hadde trodd at de kunne havne i et voldelig 

forhold.  

Diskurser om kjærlighet kan også belyse kvinnenes håp om at det ville bli bedre, da en 

gjentatte ganger har hørt at ‘kjærligheten overvinner alt’ (Lloyd og Emery, 2000b; Wetherell, 

1995). Denne diskursen kan også forsterkes av bildet av ‘den gode mannen’ kvinnene først 

forelsket seg i. I disse kjærlighetsdiskursene er vold fraværende og passer ikke inn. Slik blir 

mulighetene kvinnene har for å identifisere seg som en mishandlet kvinne også minimert, da 

hun finner diskurser som kan gi henne mer mening og være mer i tråd med hva hun kjenner til 

fra før. Hun danner med andre ord et narrativ som er mer sammenhengende og gir mer 

mening. En kan også tenke seg at troen på håpet er så sterk at den fortrenger en virkelighet 

som er for brutal å ta innover seg. Videre uttrykker kvinnene i undersøkelsen ikke at de ble i 

forholdet fordi de ønsket å være i et forhold slik andre studier har funnet (Grosz, 2018; Wood, 

2001), men det kan tenkes at en kultur som verdsetter partnerskap og familieliv kan ha 

påvirket kvinnenes ønske om å fortsette forholdet. Gjennom kollektive kjærlighetsnarrativ, 

kan en også forstå at kvinnene hadde et sterkt emosjonelt bånd til mannen sin (Enander og 

Holmberg, 2008). Dette kan tenkes å ha bidratt til forpliktelsen og lojaliteten kvinnene viste 

gjennom å ta vare på familien og håpe på at volden skulle ta slutt.  

En mishandlet kvinne. Forestillingene om en mishandlet kvinne var tydelige i 

kvinnenes narrativ, spesifikt i måten de motsatte seg den. Kvinnene i denne undersøkelsen 

forstod seg selv som sterke og brukte derfor lang tid på å forstå seg selv som mishandlede 

kvinner. En måte å forstå dette på er gjennom maktesløsheten som ligger i forestillingen om 

en mishandlet kvinne, noe som ikke reflekterer hvordan de voldsutsatte kvinnene opplever 

seg og sin situasjon som (Ashcraft, 2000). Narrativet om en mishandlet kvinne bryter tydelig 

med hvordan kvinnene i denne undersøkelsen forstår seg selv. Kvinnenes opplevelse av 

mannen som den trengende i forholdet kan også tenkes å ha forsterket dere forståelse av seg 

selv som sterke. En slik forståelse støttes av tidligere studier som har vist at den 
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voldsutøvende partnerens uttrykk som trengende fremkalte en følelse av emosjonell styrke 

hos voldsofferet, som kunne hindre de i å forstå seg selv som voldsofre (Donovan & Hester, 

2014). Ved at kvinnene ikke forstår seg selv som voldsofre forlenges oppbruddsprosessen, da 

et viktig steg mot å bryte ut er å innse at partnerens atferd er voldelig (Cluss et al., 2006; 

Liang, Goodman, Tummala-Narra & Weintraub, 2005). Dette er likevel ikke nok til å bryte 

ut, da denne avgjørelsen også påvirkes av andre relasjonelle, strukturelle og sosiokulturelle 

faktorer (Anderson & Saunders, 2003).  

En annen måte å forstå kvinnenes motsettelse av seg selv som en mishandlet kvinne 

handler om at de ikke forstod mannens atferd som voldelig. Ashcraft (2000) argumenterer for 

at oppmerksomheten rundt de mer ekstreme tilfellene av fysisk vold i parforhold i 

offentligheten skaper et større gap mellom voldelige og «normale» forhold, der nyansene av 

vold blir borte. Mangelen på nyanserte voldshistorier kan bidra til at færre kvinner 

identifiserer sine opplevelser som mishandling, slik Helene slet med. Vanskeligheter med å 

identifisere atferden som vold kan særlig gjelde verbal vold, da krangling er ansett som en 

«normal» del av et parforhold (Hannem et al., 2015). Ved å kategorisere atferden til mannen 

som voldelig, kan også kvinnen risikere å endre hele forholdets natur, og betvile om forholdet 

i hele tatt var bra (Lloyd & Emery, 2000a). Dette kan ha implikasjoner for hvordan en forstår 

seg selv, da valgene en tar reflekterer hvem en er (Baumeister, 1991). 

Forestillinger om mishandlede kvinner assosieres også som noe avvikende i samfunnet 

(Ashcraft, 2000). Dette kan belyse tabuet flere av kvinnene opplevde, som førte til at de 

fortalte modifiserte historier om at det bare var krangling og trøblete hjemme, eller ikke sa 

noe i det hele tatt. Dette kan forstås som en måte å opprettholde egen selvfølelse, ved å 

beskytte seg fra stigmaet og skammen som følger med å være en mishandlet kvinne (Hannem 

et al., 2015; O’Doherty et al., 2015). I lys av teori om mulige «jeg» kan en forstå 

forestillingen om en mishandlet kvinne som en negativ mulig «jeg» som unngås (Markus & 

Nurius, 1986). Videre kan en også forstå den skjulte volden som en måte å unngå et 

samlivsbrudd, da forventningen er at de da må bryte ut. Ved å fortelle om volden, og ikke 

bryte ut av forholdet kan kvinnene oppfattes som skyldige i egen tilværelse, og i enda større 

grad bli stigmatisert (Crawford et al., 2009, Enander, 2010).  

Til sammen agerer diskurser om voldelige forhold og mishandlede kvinner med 

hvordan kvinnene forstod seg selv i utgangspunktet. Dette påvirker hvorvidt kvinnene 

identifiserer seg som mishandlede kvinner, om de holder volden skjult for andre og hvorvidt 

de søker hjelp. Sett slik, fører kvinnenes forståelse av seg selv som sterke til at de i mindre 



 50 

grad søker hjelp. Gapet mellom voldelige og «normale» forhold, gjør det også vanskeligere 

for kvinnene å forstå mannens atferd som voldelige.  

Nordisk kontekst. I lys av at posisjonen «jeg som ressurssterk» er så dominerende 

blant dette utvalget kan en i enda større grad forstå hvordan forestillingen om en mishandlet 

kvinne kan oppleves som å falle i rank (Lehtinen, 1998), og fører til at kvinnene opplever seg 

som «dumme» etter bruddet. Kvinnenes forståelse av seg selv som dumme var også et uttrykk 

for at de skyldte på seg selv for å ha blitt i forholdet. En måte å forstå kvinnenes 

selvbebreidelse er gjennom en nordisk kontekst. I en nordisk kontekst er det en forventning 

om at kvinnen både har mulighet, og er pliktige, til å forlate et voldelig forhold (Enander, 

2010). Dette kommer av at de nordiske landene er preget av en sterk ideologi om likestilling 

mellom kjønn, og en formell offentlig holdning mot vold (Enander, 2010). Dette kan invitere 

til en tolkning om at kvinner som ikke forlater ens voldelige partner, som en som har tillatt 

volden og dermed kan skylde på seg selv.  

 

Voldens effekt på kvinnenes selvforståelse 

Kvinnene i undersøkelsen levde i voldelige parforhold imellom 2-30 år. Ingen av de kom 

uskadde ut av forholdet, og rapporterte om ulike vansker under og etter forholdet. For flere av 

kvinnene handlet tiden etter forholdet om å fokusere på seg selv, da tiden i forholdet hadde 

hvisket bort hvem de var. De andre kvinnene ønsket i hovedsak å få på plass praktiske ting, 

som et sted å bo og jobb. Andre studier har også vist at voldelige parforhold har en negativ 

innvirkning på kvinners identitet, selvforståelse og selvtillit (Crawford et al., 2009; Matheson 

et al., 2015). I Crawford et al. (2009) sin studie påpeker de at voldens påvirkning på 

kvinnenes identitet og selvforståelse kan ha påvirket mulighetene deres for å forlate forholdet 

grunnet manglende følelse av agens. Dette kan tenkes å gjelde for kvinnene i denne 

undersøkelsen også, men antydningen står samtidig i fare for å underdrive agensen som ligger 

i motstanden kvinnene har vist mannen gjennom strategier for å beskytte barna og seg selv 

(Hydén, 1999). 

 

Andres forståelser av at hun må bryte ut av forholdet 

Selv om undersøkelsens forskningsspørsmål dreier seg om kvinnenes selvforståelser og 

hvordan disse påvirker prosessen med å bli eller forlate en voldelig partner, er kulturelle 

forestillinger om vold også en betydelig del av oppbruddsprosessen. Hvordan andre forstår 

kvinnenes valg om å bli hos den voldelige mannen sin, blir farget av kulturelle forståelser om 

hva som er rett og galt. I møte med hjelpeinstanser blir kvinnene møtt med at de ikke kan 
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akseptere og finne seg i mannens voldelige atferd. En kan argumentere for at denne 

forestillingen er å sterk at den overskygger livsomstendighetene som gjør det vanskelig for 

den voldsutsatte kvinnen å forlate forholdet. Dette kan føre til motstridende antakelser om 

hvordan en best kan hjelpe den voldsutsatte kvinnen, noe som kan føre til at kvinnen slutter i 

behandling og mister muligheten for å få hjelp til å bryte ut. Dette kan være kritisk for å 

komme seg ut av et voldelig forhold da voldsofre ofte ikke klarer å bryte ut uten ekstern hjelp 

(Anderson & Saunders, 2003). I en undersøkelse om hvem som har skyld og ansvar for 

årsaken bak og løsningen i et voldelig forhold, syntes de fleste at voldsutøveren var skyld i 

årsaken, mens både voldsutøver og offer hadde ansvar for en løsning (Taylor & Sorenson, 

2005). En slik holdning legger vekt på offerets evne til å gjøre slutt på volden, samt hindrer 

andre fra å bryte inn (Anderson & Saunders, 2003), og gjør det dermed vanskeligere for 

kvinnene å bryte ut.  

 

Oppbruddsprosessen som en dialog mellom flere stemmer 

Ifølge teori om et dialogisk selv består selvet av ulike jeg-posisjoner som kan forhandle og 

diskutere med hverandre (Hermans, 2011). I et slikt rammeverk kan en forstå alle kvinnenes 

selvforståelser som parallelle stemmer som sammen avgjør hva hun skal gjøre. I analysene 

har jeg vist at alle selvforståelsene kan forlenge oppbruddsprosessen, blant annet gjennom 

forståelser som hindrer kvinnen fra å søke hjelp (for eksempel hva som er best for barna) eller 

avgjørelser som beholder status quo (for eksempel å bevare familien). Selvforståelsen som 

mor er den eneste som viser seg i hvordan kvinnene forteller om bruddet. Selvforståelsen, 

eller posisjonen, som mor var også den mest dominante stemmen.  

Kvinnenes ulike selvforståelser kan sammen være med på å bevare kvinnen i 

forholdet. Posisjonene som mor og familiens beskytter viser begge et ønske om å bevare 

familien, enten det er for å gi barna en trygg tilværelse eller for å unngå en posisjon som en 

som forlot familien sin. Dette tydeliggjør at grunnene til at kvinnene ikke ønsker å bryte ut av 

forholdet kommer fra flere stemmer. Disse jeg-posisjonene påvirkes også av sosiokulturelle 

forståelser, og bidrar til å påvirke kvinnenes avgjørelser i tråd med forventninger og kulturelt 

godtatte begrunnelser. Sammen med teori om mulige jeg, kan en se at en meningsfull 

avgjørelse som å bryte ut av et forhold, blir vurdert gjennom et stort nettverk av stemmer.  

 

Avslutning 

Som Angelina forklarte i sitatet som innledet oppgaven, er veien ut av et voldelig forhold som 

et slags edderkoppnett – hvor skal en begynne? Gjennom en analyse av åtte intervjuer med 
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voldsutsatte kvinner, har jeg i denne studien vist ulike måter voldsutsatte kvinner forstår seg 

selv på, og hvordan dette påvirket veien deres ut av forholdet. Dette har blant annet vist at 

seriene med hendelser og valg på veien ut av forholdet er dypt knyttet til hvordan kvinnene 

forstår seg selv og hvilke valg de kunne leve med.  

I kvinnenes narrativ inngår alle selvforståelsene i begrunnelser om å bli hos den 

voldelige partneren. Forståelsen av seg selv som en god mor er særlig tungtveiende, og viser 

at begrunnelser om barnas beste kan alene være en god nok grunn til å bli i forholdet. Videre 

er familien en viktig kilde for mening i kvinnenes liv, og de strekker seg derfor langt i å 

bevare en fred i hjemmet og ved å søke hjelp for å leve med mannen sin. I tråd med formålet 

om å innhente kontekstualisert kunnskap, gjenspeiler også kvinnenes selvforståelser rådende 

sosiokulturelle forståelser. Det er særlig diskurser om kjærlighet og hvem en mishandlet 

kvinne er som påvirker selvforståelsene. Diskurser om kjærlighet minimerer kvinnenes 

mulighet for å forstå mannens atferd som voldelig og dermed seg selv som mishandlede 

kvinner. Når det gjelder diskurser om mishandlede kvinner, må de forstås i lys av kvinnenes 

forståelse av seg selv som sterke. Kvinnenes forståelse av seg selv som sterke kræsjer med 

rådende forestillinger av mishandlede kvinner som ‘svake’, og forhindrer kvinnene fra å 

identifisere seg som mishandlede kvinner. Dette forhindrer de videre fra å søke hjelp for 

mishandlingen da de ikke identifiserer for eksempel tjenester fra krisesenteret som passende 

for dem. Forestillinger om mishandlede kvinner oppleves også som stigmatiserende for 

kvinnene i undersøkelsen, og er en grunn til at de skjuler volden for andre. Det er også særlig 

stigmatiseringen som følger med å anerkjenne volden, og likevel bli i forholdet. Kvinnenes 

ønske om å skjule volden forstås derfor som en måte å beskytte egen selvforståelse og 

selvfølelse. Når det gjelder narrativer om brudd inngår kun kvinnenes forståelse av seg selv 

som mor, da vendepunktene omhandler vold som går utover kvinnenes evne til å ta vare på 

barna eller barna selv. Dette understreker hvor dominerende selvforståelsen som mor er for 

kvinnenes selvbilde. Undersøkelsen fant i tillegg at strukturelle betingelser som økonomisk 

stabilitet og jobb, og emosjonell støtte fra andre var avgjørende for om kvinnene anså et liv 

uten sin voldelige mann som bedre enn med. Til slutt viser funnene også at voldens 

påvirkning gikk langt utover de objektive skadevirkningene, og påvirket særlig kvinnenes 

selvforståelse og selvbilde. 

Undersøkelsens utvalg av åtte kvinner kan sies å være en begrensning ved studien, 

men en av styrkene ved utvalget er også deres ulike bakgrunner og strukturelle betingelser. 

Dette har gitt mulighet for å vise at det er variasjon i hvem en voldsutsatt kvinne er, og 
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forhåpentligvis vært med på å avkrefte fordommer og stereotypier rundt voldsutsatte kvinner. 

I tillegg har det fremhevet de mange betingelsene som spiller inn i en oppbruddsprosess. 

Undersøkelsen bygger på intervjuer som ble utført med et annet formål, og ble utført 

av andre forskere. Dette betyr at mye av intervjuenes innhold dermed ikke var relevante for 

undersøkelsen, og at egen innsamling av data kunne gitt ytterligere innsikt i hvordan 

kvinnenes selvforståelser påvirker oppbruddsprosessen. At jeg ikke har intervjuet deltakerne 

selv kan være en begrensning da jeg ikke har et muntlig inntrykk av deltakerne. På en annen 

side kan et blikk utenfra ses på som en styrke. Videre er en kvalitativ analyse subjektiv, og 

dermed styrt av det som fanget meg, noe som har bidratt til å utelate andre perspektiver. For 

eksempel har jeg i liten grad tatt i bruk et kjønnsperspektiv, selv om dette kunne bidratt til å 

utvide forståelsen av hvordan kvinnene forsto seg selv.   

Noe av det som kommer frem i denne oppgaven er at det å identifisere voldsutøverens 

atferd som voldelig, ikke er nok for at kvinnen bryter ut av forholdet, men at andre betingelser 

også må være på plass. Det er særlig hensynet til barna som er avgjørende, men også andre 

strukturelle betingelser som økonomiske ressurser og bolig. Dette kan ha implikasjoner for 

hvordan formelle og uformelle støttespillere kan hjelpe voldsutsatte kvinner ut av et voldelig 

forhold. I møte med voldsutsatte kvinner kan det også være av betydning at behandlere 

formidler en utvidet forståelse av mishandlede kvinner, at også sterke kvinner kan bli utsatt 

for vold. En slik formidling kan bidra til at flere voldsutsatte kvinner kjenner seg igjen og 

søker hjelp, men også at kvinnen opplever mindre skam og tap av egenverdi. 

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at å bryte ut av et voldelig forhold er en 

kompleks prosess som går langt forbi at kvinnen ‘bare’ kan gå, men er avhengig av en rekke 

situasjonelle, strukturelle, kulturelle og relasjonelle betingelser. Det krever mot og styrke å 

både leve med og forlate en voldelig partner. En kvinne som har opplevd mishandling 

fortjener dermed å forstås på hennes egne premisser, og ikke med moralske pekefingre. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjuguide 

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) 

 



 64 

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? 

 

3. Er det hjelpebehov du tenker du selv eller barna dine vil ha behov for i årene 

fremover? 
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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 2: Godkjennelse av NSD-søknad
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