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Sammendrag 
Tittel: Veien videre: Kvinnelige migranters handlekraft i veien ut av voldelige ekteskap  

Av: Nora Starheim Ruud 

Veileder: May-Len Skilbrei  

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Det juridiske fakultet 

Universitetet i Oslo  

Vår 2020  

Denne oppgaven handler om kvinnelige migranter utsatt for vold i nære relasjoner, og deres 

opplevelser og erfaringer med tvang og kontroll. I lys av dette sikter oppgaven å undersøke 

hvordan kvinnenes migrantbakgrunn påvirker deres møte med de ulike tvang- og 

kontrollmekanismene de utsettes for. I tillegg vil oppgaven se på hvordan kvinnenes ulike 

former for handlekraft kommer til uttrykk gjennom deres fortellinger. Kvinnenes handlekraft 

forstås i denne sammenheng som strategier og handlinger utover den tradisjonelle, aktive 

forståelsen av begrepet. Oppgaven bygger på en kvalitativ analyse av seks intervjuer med 

kvinnelige migranter utsatt for vold i nære relasjoner. Alle kvinnene migrerte som følge av 

familiegjenforening med en mann i Norge. Av utvalget hadde fire av kvinnene vært gift med 

en mannlig migrant, mens de resterende to var gift med etnisk norske menn. Ved hjelp av 

kvinnenes fortellinger, vil følgende problemstilling undersøkes; 

Hvilke ulike tvang- og kontrollmekanismer utsettes kvinnelige migranter for i ekteskapet, og 

på hvilken måte påvirker kvinnenes migrantbakgrunn deres strategier i møte med dette?  

Ulike teoretiske perspektiver ble benyttet for å analysere det innhentede datamaterialet. For å 

forstå kvinnenes strategier i møtet med de forskjellige tvang- og kontrollmekanismene, måtte 

forekomsten av dette først analyseres og presenteres. I denne sammenheng ble det benyttet 

teori om uformell sosial kontroll og begrepsfesting om vold, med utgangspunkt i Evan Starks 

begrep om tvingende kontroll (2009, 2013), Michael Johnsons begrep intimterrorisme (2008) 

og Liz Kellys kontinuumperspektiv (1988). For å videre belyse og forstå kvinnenes strategier i 
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møtet med dette, ble det tatt utgangspunkt i teoretisering om voldsofres oppsøking av hjelp 

(Liang mfl., 2005), agency (Showden, 2011) og interseksjonalitet (Crenshaw, 1991).  

Kvinnene i utvalget forteller om ulike former for tvang- og kontrollmekanismer som preget 

relasjonene deres. Felles for alle kvinnene er ektemannen som kontrollutøver. I tillegg blir 

svigerfamilien og annen øvrig familie sin rolle i kontrollen tydelig blant majoriteten av 

utvalget. Kvinnene forteller blant annet om isolasjon, begrensning av sosialt nettverk, 

frarøvelse av økonomisk råderett og kontroll over deres kropp gjennom vold og tvang. 

Tradisjonelle kjønnsrollemønstre og forventninger knyttet til kvinnerollen, samt familien som 

viktig symbolsk institusjon, preger alle kvinnenes fortellinger om tvang- og kontroll. 

Sammensetningen av kvinnenes identitet som kvinnelig migrant, med begrenset kunnskap om 

Norge, få språkkunnskaper, økonomiske ressurser og et magert sosialt nettverk resulterer i at 

de kan utsettes for andre, og flere, tvang- og kontrollmekanismer enn etnisk norske kvinner. 

Deres identitet bidrar med andre ord å forsterke både utsattheten og opplevelsen av vold i 

nære relasjoner, og illustrerer nødvendigheten av å se på hvordan kvinners 

identitetskonstruksjon, sosioøkonomiske utgangspunkt og oppholdsstatus potensielt forverrer 

kvinnenes opplevelser med voldsfenomenet. Alle kvinnene i utvalget separerte seg fra 

ektemannen. Kvinnenes fortellinger om veien frem til separasjon fra mannen preges av håpet 

om å være selvstendig og frigjort med sosial, kroppslig og økonomisk autonomi, og det 

norske moderne, selvstendige kvinneidealet tolkes her som mobiliserende for kvinnenes 

handlinger. For store deler av kvinnene svekkes deres nyervervede følelse av autonomi i 

møtet med velferdsinstitusjoner som NAV i etterkant av bruddet. I denne sammenheng stilles 

det spørsmålstegn ved institusjonens tilrettelegging av hjelp for kvinner med denne 

migrantbakgrunnen, samt om det potensielt kan påvirke kvinnenes valg om å returnere til 

partneren.   
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1 Introduksjon 
Tidligere forskning viser høy forekomst av vold og overgrep rettet mot kvinner med 

migrantbakgrunn, både før, under og etter selve migrasjonsprosessen (se Menjivar & Salcido, 

2002; Erez mfl., 2009; Raj & Silverman, 2002). Ifølge Barne-, ungdoms-, og 

familiedirektoratet (2018) hadde 2 av 3 (66%) av beboerne på krisesentre i Norge 

innvandrerbakgrunn i 2017. Kvinnene med innvandrerbakgrunn oppholdt seg i gjennomsnitt 

lengre på krisesenteret (34 døgn) enn kvinner uten innvandrerbakgrunn (22 døgn). Tallene for 

Oslo krisesenter er enda høyere; 88% av beboerne i 2017 hadde innvandrerbakgrunn 

(Walmsness Larsen, 2017, s. 20). I en undersøkelse blant asylsøkere på mottak i Norge, oppga 

30% av kvinnene at de har vært utsatt for voldtekt (Skogøy, 2008, s. 24). I Arbeid med 

voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn utformet av NKVTS, opplyses det videre at 

asylsøkertilværelsen innebærer særlig en risiko for kvinner, spesielt i form av økt risiko for 

vold og overgrep (Skogøy, 2008, s. 25). I Norge er det likevel mangel på inngående kunnskap 

om kvinnelige migranters erfaringer, opplevelser og utsatthet for vold i nære relasjoner i 

Norge (Kiamanesh & Hauge, 2019, s. 301).  

Temaet for denne masteroppgaven er kvinnelige migranter og vold i nære relasjoner. Mer 

spesifikt er hensikten å se på hvilke ulike tvang- og kontrollmekanismer kvinnene blir utsatt 

for under og etter ekteskapet, og hvordan kvinnenes migrantbakgrunn potensielt påvirker 

deres strategier i møtet med disse. I denne sammenheng vil spørsmål knyttet til kvinnenes 

strategier i møtet med tvang, kontroll og vold undersøkes i ulike stadier av relasjonen. 

Kvinnenes brudd fra ektemannen betyr ikke nødvendigvis at kontrollen opphører, og deres 

møte med velferdsinstitusjoner som for eksempel NAV kan i denne sammenheng føles som 

en ny kontrollform.  

1.1 Problemstilling 
For å belyse tematikken nevnt overfor, er hovedproblemstillingen i oppgaven derfor følgende;  

Hvilke ulike tvang- og kontrollmekanismer utsettes kvinnelige migranter for i ekteskapet, og 

på hvilken måte påvirker kvinnenes migrantbakgrunn deres strategier i møte med dette? 

I tillegg vil spørsmål knyttet til kvinnenes uttrykk for handlekraft utforskes, og i hvilken grad 

dette må forstås i lys av deres identitet som kvinnelig migrant i Norge.  
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1.2 Avgrensing  
Oppgaven vil ta utgangspunkt i kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep. Det er i 

denne sammenheng viktig å påpeke at menn også utsettes for vold og overgrep, men jeg har 

valgt å avgrense masteroppgavens innhold til å kun gjelde kvinner. I tillegg vil oppgaven 

begrenses til å gjelde kvinner med migrantbakgrunn som har migrert til Norge gjennom 

familiegjenforening. På krisesentrene i Norge er i aller høyeste grad kvinner utsatt for vold i 

nære relasjoner, og andelen kvinner med migrantbakgrunn som brukergruppe har de siste 

årene økt betraktelig (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 57). Til tross for at en andel brukere også 

oppsøker krisesentre av andre årsaker, deriblant menneskehandel, vil det i denne sammenheng 

begrenses til å kun gjelde kvinner utsatt for vold i nære relasjoner.  

1.3 Oppgavens struktur 
I det følgende kapittelet, kapittel to, presenteres relevant litteratur og tidligere forskning om 

kvinnelige migranter utsatt for vold i nære relasjoner. I denne sammenheng redegjøres det 

kort for den viktimologiske forskningstradisjonen. Videre presenteres synliggjøringen av vold 

i nære relasjoner som samfunnsproblem, herunder fremveksten av krisesentrene og 

utviklingen av rettsvern for ofre utsatt for vold i nære relasjoner. To ulike perspektiver på 

vold i nære relasjoner blir deretter lagt frem sammen med definisjonen av voldsbegrepet som 

vil benyttes videre i oppgaven. Videre redegjøres det for relevant litteratur, både norsk og 

internasjonal, og kapittelet avsluttes så med en redegjørelse av rettighetslandskapet kvinnene 

befinner seg i etter at de ankommer Norge.  

I kapittel tre, oppgavens teorikapittel, blir det overordnede teoretiske rammeverket 

presentert. I denne sammenheng er det valgt å dele opp teoridelen i to. Først redegjøres det for 

uformell sosial kontroll. Deretter blir en begrepsfesting av vold i nære relasjoner lagt frem, 

med Starks begrep om tvingende kontroll (2009, 2013), Johnsons intimterrorisme (2008) og 

Kellys kontinuumperspektiv (1988). Videre redegjøres det for de teoretiske perspektivene 

som vil anvendes for å belyse kvinnenes betingede handlingsrom. I denne sammenheng blir 

teori knyttet til voldsofres oppsøking av hjelp, agency og interseksjonalitet legge grunnlaget 

for den videre analysen. Oppgavens teoretiske rammeverk muliggjør en analyse av både de 

ulike tvang- og kontrollmekanismene kvinnene utsettes for, i tillegg til å se på hvordan og 

hvorfor kvinnene handler som de gjør i møtet med dette.  
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I kapittel fire beskriver jeg oppgavens metodevalg, herunder kvalitativ metode og bruken 

av forskningsintervju som metode for å samle inn datamateriale. I denne oppgavedelen 

drøftes de ulike etiske utfordringene som har oppstått gjennom forskningsprosessen. 

Metodedelen avsluttes med en drøfting av oppgavens relevans og eventuelle begrensninger.  

I kapittel fem, et av to analysekapitler, legges de ulike tvang- og kontrollmekanismene 

kvinnene utsettes for frem. I dette kapittelet identifiseres ulike kontrollutøvere i kvinnenes liv 

og undersøker videre de forskjellige formene for tvang og kontroll kvinnene utsettes for. I 

denne analysedelen knyttes datamaterialet opp mot Stark, Johnsons og Kellys teoretiske 

perspektiver. I denne sammenheng tydeliggjøres det hvordan kvinnenes migrantbakgrunn 

bidrar til å konstruere muligheter og skaper rom for ulike former av tvang og kontroll.  

Kapittel seks bygger videre på det første analysekapittelet, men fokuset flyttes her over til 

kvinnenes strategier i møtet med kontrollen. Her undersøkes kvinnenes vei ut av den 

voldelige relasjonen, i lys av teoretisering om oppsøking av hjelp, interseksjonalitet og 

agency. Kvinnenes bruk av norskopplæring og arbeidsplass blir i denne sammenheng arena 

for sosialisering, som de bruker for å stifte bekjentskaper. Videre i prosessen benytter 

kvinnene seg av de nye relasjonene som støttespillere på deres vei ut av ekteskapet. Gjennom 

prosessen vektlegger kvinnene viktigheten av å være selvstendig og fri, både for seg selv og 

for barna. Til slutt blir kvinnenes møte med velferdsinstitusjonene undersøkt, og det belyses 

hvordan møtet med velferdsstaten kan virke begrensende for kvinnenes autonomi og 

resulterer for enkelte i en følelse av maktesløshet.  

I det avsluttende kapittelet oppsummerer og diskuterer jeg de mest sentrale funnene i 

datamaterialet. I denne sammenheng er forståelsen av voldsfenomenet som noe mer enn ens 

fysiske innhold og kvinnenes sosiale kontekst viktige diskusjonspunkter. Til slutt diskuteres 

det hvorvidt det er nødt å stille spørsmålstegn om hjelpeinstansene potensielt resulterer i at 

kvinnene på ny mister følelsen av autonomi, virker begrensende på deres handlingsrom og 

potensielt kan påvirke kvinnenes avgjørelse om å returnere til ekspartneren.  
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2. Bakgrunn og kontekst  
Vold i nære relasjoner skiller seg på mange måter fra annen voldsproblematikk, både med 

tanke på relasjon mellom offer og gjerningsmann, og de ulike formene for vold offeret 

utsettes for. I tillegg er oppgavens hovedfokus familiegjenforente kvinnelige migranter. Deres 

identitet kan føre med egne og andre utfordringer som potensielt skiller seg fra andre kvinner 

tilhørende majoritetsbefolkningen i Norge. I dette kapittelet redegjøres det derfor for ulike 

aspekter som anses relevante for denne tematikken, deriblant krisesentrenes fremvekst, 

familievoldsbestemmelsen og tidligere relevant forskning.  

2.1 Viktimologi  
Viktimologi er en retning innenfor kriminologien, preget av mange ulike fagdisipliner 

(Walklate, 2007, s. 26, 29). Ifølge Fattah (2010, s. 46) er de viktigeste punktene for 

utviklingen av viktimologien etableringen av offerundersøkelser (victimization surveys), 

mengden kunnskap dette resulterte i, og hvordan denne kunnskapen førte til både politiske, 

sosiale og juridiske endringer. I motsetning til kriminologien generelt, sikter viktimologien på 

å se avvikeren, handlingen og offeret som uatskillelige faktorer, spesielt i forhold til 

situasjonelle faktorer, relasjonen mellom offer og avviker, og interaksjoner (Fattah, 2010, s. 

47). Viktimologiske studier defineres ifølge World Society of Victimology (WSV) som 

The scientific study of the extent, nature and causes of criminal victimization, its 
consequences for the persons involved and the reactions thereto by society, in particular 
the police and the criminal justice system as well as voluntary workers and professional 
helpers 

(WSV referert i Goodey, 2005, s. 10) 

 

Viktimologien deles tradisjonelt inn i tre ulike bolker; positivistisk viktimologi, radikal 

viktimologi og kritisk viktimologi (Mawby & Walklate, 1994, s. 9). Positivistisk viktimologi 

er blant annet basert på “The identification of factors which contribute to a non-random 

pattern of victimisation, a focus on interpersonal crimes of violence, and a concern to identify 

victims who may have contributed to their own victimisation.” (Miers referert i Walklate, 

2007, s. 32). Innenfor positivistisk viktimologi fokuserer arbeidet blant annet på forebygging 

av kriminalitet og rutineaktivitetsteori, spesielt i forhold til hvordan ofrenes livsstil kan endres 

så risikoen for å viktimiseres synker (Walklate, 2007, s. 33). Det positivistiske viktimologiske 
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fokuset på offerets sårbarhet med utgangspunkt i ens hverdagsliv, anerkjenner blant annet 

ikke hvordan ulike maktstrukturer i samfunnet påvirker individenes utsatthet for kriminalitet 

(Walklate, 2007, s. 34). Statens potensielle påvirkning på individenes viktimisering, herunder 

blant annet rettsvesenet og utformingen av lovverket, blir derfor ekskludert fra dette 

viktimologiske perspektivet (Walklate, 2007, s. 34). Radikal viktimologi omhandler i større 

grad hvordan noen grupper i samfunnet er mer sårbare for viktimisering, særlig i forhold til 

hvordan strukturelle ulikheter påvirker hvem som utsettes for kriminalitet (Walklate, 2007, s. 

37). Under radikal viktimologi blir staten og utformingen av lovverket sett i sammenheng 

med individers viktimisering, og særlig hvordan staten selv spiller rollen som utøver 

(Walklate, 2007, s. 37). På bakgrunn av dette brukes blant annet tilnærmingen for å studere 

menneskerettighetsbrudd og spørsmål knyttet til denne problematikken (Walklate, 2007, s. 37 

– 39).  Den feministiske bevegelsen reiste kritiske spørsmål knyttet til kunnskapserverving, 

deriblant den positivistiske viktimologiens objektivitetsideal (Walklate, 2007, s. 43). 

Feminismen gjorde krav på forskning utviklet av kvinner, med kvinner og for kvinner, for å 

sikre bedre kunnskap om ulike fenomener (Walklate, 2007, s. 43). Den siste tilnærmingen, 

kritisk viktimologi, ble dermed født som et resultat av feminismens kritiske spørsmål til de 

foreliggende perspektivene (Walklate, 2007, s. 44). Kritisk viktimologi fokuserer i likhet med 

stemplingsteorien på prosessen som inngår for å stemples som et offer (Walklate, 2007, s. 44). 

I denne sammenheng ser en også på hvem som gis tilgang på offerstempelet og hvilke 

ressurser som er tilgjengelige for ulike individer (Walklate, 2007, s. 44). Walklate utviklet en 

kritisk viktimologi med ønsket om en forståelse av forholdet mellom epistemologi, 

metodologi og den politiske agenda (Mawby & Walklate, 1994, s. 18). Denne viktimologiske 

tilnærmingen sikter å utvikle mer inngående og ekte kunnskap om ulike fenomener, og krever 

at empirisk forskning tar høyde for ulike prosesser som utgjør konstruksjonen av hverdagen 

(Mawby & Walklate, 1994, s. 19). Innenfor denne tilnærmingen studeres dynamikken mellom 

individets strukturelle plassering og deres forhandlinger med den gitte posisjonen (Walklate, 

2007, s. 46). I denne sammenheng kan en blant annet utforske hvordan viktimiserte kvinner 

forhandler med offerbegrepet, som på mange måter er begrensende (Walklate, 2007, s. 46).  
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2.2 Synliggjøringen av vold mot kvinner som et 
samfunnsproblem 

2.2.1 Krisesentrenes fremvekst og endringen av brukergruppe 

Alle kvinnene som ble intervjuet i dette prosjektet fortalte om flere opphold ved ulike 

krisesentre. For enkelte var krisesenteret et av deres første møter med velferdsstaten Norge på 

egenhånd. Kvinnene forteller om både positive og negative erfaringer med å bo på krisesenter. 

Samtidig som kvinnene opplevde at krisesenteret bistod dem i form av hjelp og støtte i 

prosessen etter brudd fra ektemannen, uttrykker enkelte også frustrasjon over blant annet 

bosituasjonen og mangel på informasjon i det de må flytte på egenhånd. Som et bakteppe for 

analysen er det derfor nødvendig å redegjøre for fremveksten av krisesentre som 

velferdstilbud i Norge, i tillegg til å belyse bakgrunnen for hvorfor brukergruppen har endret 

seg de siste årene.  

Norges første krisesenter, Camilla, åpnet i Oslo 1978 som et resultat av 

kvinnebevegelsen, og var starten på etableringen av flere sentre og hjelpelinjer over hele 

landet (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 31-32). Idéen om krisesenter kom opprinnelig fra 

England, hvor det på 1970-tallet ble opprettet kvinnehus som møtested for mødre med barn 

(Skjørten mfl, 2019, s. 14 – 15). Kvinnehusene ble etter hvert benyttet som tilfluktssted av 

kvinner utsatt for vold i hjemmet, og tilbudet om krisesentrene utviklet seg raskt i England 

(Skjørten mfl, 2019, s. 15). Mens det i utgangspunktet var tvil fra myndighetenes side om det 

var behov for tilfluktssted for kvinner utsatt for vold i Norge, ble kvinnemishandling 

synliggjort som et samfunnsproblem i årene etter åpningen av det første krisesenteret 

(Skjørten mfl, 2019, s. 15). I tillegg til at krisesentrene ble drevet av tankegangen om et 

kvinnefellesskap, var arbeidet basert på selvhjelp som plasserte kvinnen som ansvarlig aktør 

over eget liv (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 32). Krisesenterbevegelsens ideologiske plattform 

har siden 1982 sett vold mot kvinner i et kjønns- og maktperspektiv (Meld. St. 15 (2012-

2013), s. 19). Diskusjoner knyttet til plattformen resulterte i en todelt krisesenterbevegelse, og 

endte med stiftelsen av Norsk Krisesenterforbund og Krisesentersekretariatet (Meld. St. 15 

(2012-2013), s. 19). Hovedforskjellen på organisasjonene er deres voldsperspektiv, og 

differensieres ved at Krisesentersekretariatet arbeider utfra den opprinnelige ideologiske 

plattformen mens Norsk Krisesenterforbund i tillegg vektlegger andre forklaringsfaktorer for 

volden (Meld. St. 15 (2012-2013), s. 19). I dag er kommunene pålagt av loven å sørge for et 
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krisesentertilbud for kvinner, barn og menn utsatt for vold i nære relasjoner, forutsatt at 

tilbudene til menn holdes atskilt fra kvinnenes botilbud (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 37).  

Samtidig som samfunnet har utviklet seg til å bli mer mangfoldig og flerkulturelt, har 

brukergruppen blant krisesentrene endret seg i tråd med dette. Mens antallet etnisk norske 

brukere har sunket, ble antallet brukere med minoritetsbakgrunn nærmest firedoblet fra 2001 

til 2008 (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 57). I 2017 var omkring 12% av beboerne på Oslo 

Krisesenter etnisk norske, mens 88 % var av annen etnisk opprinnelse (Walmsness Larsen, 

2017, s. 20). Økningen av brukere med minoritetsbakgrunn har ført til en endring i forhold til 

arbeidsoppgaver og større arbeidsbelastning for de ansatte (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 58). 

Til tross for at andelen etnisk norske kvinner på krisesentrene har sunket, betyr det ikke 

nødvendigvis at denne gruppen er mindre utsatt for vold enn tidligere (Jonassen & Skogøy, 

2010, s. 68). Siden opprettelsen av tilbudet om krisesenter i Norge mot slutten av 1970-tallet, 

har særlig etnisk norske kvinners posisjon drastisk endret seg, blant annet med tanke på 

økonomisk selvstendighet (Jonassen & Skogøy, 2010, s. 70). Historisk sett har krisesentrenes 

brukere vært kvinner i svake økonomiske posisjoner sammenliknet med samfunnet for øvrig 

(Jonassen & Skogøy, 2010, s. 70). I dagens samfunn har minoritetsbefolkningen dårligere 

levekår og er i mindre grad sysselsatte enn majoritetsbefolkningen (Jonassen & Skogøy, 2010, 

s. 71). På bakgrunn av dette er det mer sannsynlig at kvinner med minoritetsbakgrunn ikke er 

økonomisk selvstendige, som følgelig kan gjøre det vanskeligere å tre ut av et voldelig 

forhold uten støtte fra ulike hjelpeinstanser, som for eksempel krisesenter (Jonassen & 

Skogøy, 2010, s. 71).  

2.2.2 Utviklingen av rettsvern for kvinner utsatt for vold i nære 
relasjoner 

Samtidig som opprettelsen av ulike hjelpeinstanser for voldsofre, har også lovverket vært 

under endring hva gjelder vold i nære relasjoner. Utviklingen av rettsvern mot kvinner utsatt 

for vold i nære relasjoner har sakte men sikkert pågått siden 1980-tallet. 

Familievoldsbestemmelsen, som tok sikte på ytterligere kriminalisering av vold i nære 

relasjoner, var opprinnelig foreslått av Kvinnevoldsutvalget i 2003 etter inspirasjon fra 

lovgivningen i Sverige, men ble ikke inkludert i straffeloven før 2005 (Dullum & Bakketeig, 

2017, s. 107). Argumentasjonen bak endringen av lovverket gikk ut på eksisterende lovverks 

manglende evne til å fange opp de forskjellige aspekter knyttet til saker vedrørende vold i 



8 
 

nære relasjoner, og da særlig den psykiske delen av volden slik at «(...) rettsapparatet ikke ser 

på volden og truslene som enkeltstående handlinger, men at helheten i mishandlingen fanges 

opp.». (NOU 2003: 31, s. 144). Utvalget argumenterte i tillegg med hvordan lovgivningen 

kunne ha en normativ og symbolsk virkning på allmennheten, samtidig som det kunne føre til 

en (ønskelig) økning av straffenivået for slike saker (NOU 2003: 31, s. 145; Dullum & 

Bakketeig, 2017, s. 111). Familievoldsbestemmelsen i straffeloven av 2005 lyder som følger;  

 

§ 282. Mishandling i nære relasjoner 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold 
eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, 

b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett 
nedstigende linje, 

c) sin slektning i rett oppstigende linje, 

d) noen i sin husstand, eller 

e) noen i sin omsorg. 
 

(Straffeloven, 2005, § 282).  

 

Det stilles likevel spørsmålstegn ved om endringen av lovverket er positivt for voldsofrene. 

På strukturnivå tydeliggjøres dette blant annet dette gjennom hva Dullum og Bakketeig (2017, 

s. 113) omtaler som det rettspessimistiske standpunktet, som argumenterer for at revidering av 

straffeloven ikke har normative eller preventive effekter for allmennheten, ettersom dette 

skjer gjennom endring av sosiale og materielle maktstrukturer i samfunnet. På individnivå 

innebærer også bruk av legalstrategi en større grad av involvering fra ofrenes side. 

Omstrukturering av lovgivningen til å inkludere psykisk vold, som blant annet ulike former 

for tvang og kontroll, kan gjøre tiltale avhengige av kvinnenes vitnemål (Stark, 2009, s. 

1518). Saker med vold i nære relasjoner skiller seg ut i rettsapparatet på grunn av den nære 

relasjonen mellom utøver og offer (Dullum & Bakketeig, 2017, s. 115). Ytterligere 

kriminalisering av vold i nære relasjoner medfører desto flere utfordringer for kvinnene som 

viktimiseres, i deres møte med politiet og retten (Walklate & Fitz-Gibbon, 2019, s. 101). 

Ifølge Skjørten (1994, s. 290) er det feil å basere bruken av legalstrategi på at ofrene ønsker at 

gjerningsmannen skal straffes. Kvinner som oppsøker hjelp etter å ha levd med en voldelig 

partner, kan i mange tilfeller gjøre dette kun ut av et ønske om at volden kan stoppe, fremfor 
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ønsket om straffeforfølgelse av mannen (Walklate & Fitz-Gibbon, 2019, s. 102). I tillegg til å 

ofte ikke ønske gjerningsmannen straffet på bakgrunn av deres personlige relasjon, kan møtet 

med de ulike rettsinstansene virke svært belastende på offeret (Dullum & Bakketeig, 2017, s. 

114). En ser også, på tross av økt bruk av legalstrategi, tendenser til at få ofre ønsker å 

rapportere forholdet til rettsvesenet og heller velger å kun oppsøke hjelp hos krisesentre 

(Dullum & Bakketeig, 2017, s. 114). Det kan derfor tolkes dithen at de høye strafferammene 

resulterer i at ofrene vegrer seg i større grad for å anmelde forholdet til politiet, som videre 

resulterer i store mørketall (Dullum & Bakketeig, 2017, s. 115). I tillegg til dette er det 

nødvendig å ta til etterretning hvordan den enkelte kvinnes erfaringer med rettsinstansene 

varierer med tanke på klasse, etnisitet og kulturell bakgrunn (Walklate & Fitz-Gibbon, 2019, 

s. 101). Ifølge Showden (2011, s. 47) fokuserer lovverket i for stor grad på offeret, herunder 

spørsmålet om hvorfor en ikke forlater forholdet, istedenfor på utøveren og årsaken bak 

volden. Siden kvinnebevegelsen og 1970-tallet har hovedfokuset gått fra et ønske om å få en 

slutt på volden, som ikke nødvendigvis behøvde å inkludere at kvinnen forlot ekteskapet, til at 

det i senere tid har endret fokus til å ende og forlate voldelige forhold (Showden, 2011, s. 48). 

Det problematiske i denne sammenheng er ifølge Showden (2011, s. 48) at en glemmer å 

utfordre kjønnsnormene og strukturelle forhold til tilrettelegger for at mishandlingen kan 

pågå. Ifølge Walby og Towers (2018, s. 26) kan ytterligere kriminalisering av psykisk vold og 

kontroll resultere i en skjev representasjon av forekomsten av vold, særlig med tanke på det 

kjønnede aspektet av utsatthet for vold i nære relasjoner. Tvingende kontroll, uten 

tilstedeværelsen av fysisk vold, kan fremstå som lite bemerkelsesverdige handlinger sett 

utenfra (Walkate, Fitz-Gibbon & McCulloch, 2018, s. 122). Til tross for at dette ifølge 

Walklate, Fitz-Gibbon og McCulloch (2018, s. 122) er en gyllen mulighet for rettssystemet å 

tilpasse seg ofre for tvingende kontroll, viser likevel rettsinstansenes historie med kjønnet 

vold hvordan tilpasning til kulturelle endringer er en tidkrevende prosess.  

2.2.3 Vold i nære relasjoner – to ulike perspektiver 

Etter synliggjøringen og politiseringen av vold mot kvinner etter kvinnebevegelsen, vokste 

det frem ulike perspektiver og forklaringer på voldsfenomenet. Kurz (1989, s. 490) deler dette 

i to kategorier og ytterpunkter, nemlig familievoldsperspektivet (family violence approach) og 

feministperspektivet (feminist approach). Familievoldsperspektivet ser på volden som en 

konsekvens av andre sosioøkonomiske problemer, som for eksempel arbeidsledighet og 

fattigdom (Kurz, 1989, s. 492 – 494). Bekymringen og stresset dette medfører resulterer i vold 
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i hjemmet, hvor både mannen og kvinnen blir utsatt (Kurz, 1989, s. 492 – 494). Dette utgjør 

skillet mellom familievoldsperspektivet og det feministiske perspektivet, hvor sistnevnte 

forstår volden i sammenheng med det ujevne maktforholdet mellom menn og kvinner, og at 

volden brukes som et middel av mannen for å kontrollere kvinnen, sammen med psykisk vold 

som isolasjon og skremselstaktikker (Kurz, 1989, s. 495 – 496). De to ulike tilnærmingene 

forsker med ulike empiriske utgangspunkt. Mens familievoldtilnærmingen argumenterer med 

at begge kjønn utsettes for vold fra hverandre, hevder den feministiske tilnærmingen på vold 

mot kvinner at kvinner tyr til vold i selvforsvar og må derfor forstås annerledes (Kurz, 1989, 

s. 495). Mens det er selve volden som må forklares ifølge familievoldsperspektivet, mener det 

feministiske standpunktet det er viktigere å forstå hvorfor kvinner i større grad enn menn 

utsettes for volden (Kurz, 1989, s. 498). I denne oppgaven vil den feministiske tilnærmingen 

og forståelsen av vold i nære relasjoner legges som grunnlag for videre analyse og diskusjon.  

2.2.4 Definisjon på vold i nære relasjoner  

Oppgaven vil operere med straffelovens definisjon av vold, jf. § 282 Mishandling i nære 

relasjoner (Straffeloven, 2005, § 282). I denne sammenheng brukes Per Isdals forståelse av 

vold som bakteppe for de ulike handlingene straffelovens § 282 omhandler. Dette er en bred 

definisjon av vold, og volden ses i denne sammenheng på som kommunikasjon. Dette 

innebærer at volden har en avsender, en mottaker og et budskap. Isdal definerer vold på 

følgende måte; ”Vold er 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.” (Isdal, 2000, s. 36). I likhet med straffelovens § 282 

Mishandling i nære relasjoner, inkluderer denne definisjonen fysisk vold, seksuell vold, 

materiell vold, psykisk vold, latent vold og mot-vold (Isdal, 2000, s. 43-69). Isdal (2000, s. 40 

– 41) skiller mellom begrepene vold og mishandling, og for at vold skal konstitueres som 

mishandling, må det være del av et mønster. Isdal viser til tre muligheter som utgjør et 

mønster, hvorav det tredje er av særlig relevans i denne oppgaven.  

Den krenkende og skremmende behandlingen av et annet menneske skjer på flere måter 
(f.eks. fysisk, seksuell trakassering, degraderende atferd, emosjonell vold) slik at disse til 
sammen utgjør et mønster.»  

(Isdal, 2000, s. 41).  
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Denne begrepsdefinisjonen vil, sammen med de teoretiske perspektivene som redegjøres for 

senere, belyse hvordan kvinnene i utvalget utsettes for systematisk og altomgripende 

mishandling fra, blant annet, deres tidligere partner. Nedenfor beskrives det hvordan Stark 

(2013) og Johnson (2008) belyser hvordan vold, tvang og kontroll utgjør et maktregime i 

forhold hvor dette er pågående.  

2.2.5 Vold i nære relasjoner som et maktregime  

Kontrollens fysiske aspekt  

Fysisk vold i nære relasjoner inkluderer og varierer blant annet mellom ekstrem vold, slag, 

kvelning, voldtekt, tortur og bruk av ulike midler for å påføre smerte og i noen tilfeller død 

(Stark, 2013, s. 22). Til tross for at den fysiske volden synes å være hyppigere i tilfeller hvor 

det utføres som del av tvingende kontroll, trenger ikke vold nødvendigvis å være en stor del 

av strategiene som brukes (Johnson, 2008, s. 29). I likhet med Stark, poengterer Johnson at 

den fysiske volden ikke alltid er like tilstedeværende, til tross for den kontinuerlige tvingende 

kontrollen som utøves av partneren (Johnson, 2008, s. 29). I en undersøkelse om vold i nære 

relasjoner illustreres det blant annet at 33% av kvinner som hadde opplevd intimterrorisme, 

hadde blitt alvorlig skadet som følge av vold, og 12% hadde aldri blitt fysisk skadet overhodet 

(Johnson, 2008, s. 29). I likhet med hverdagslige rutiner, blir volden en del av dette og 

benyttes for å fastslå det gjeldende makthierarkiet (Stark, 2013, s. 23). Implisitt medfører også 

bruken av vold et ønske om å forhindre at partneren motsetter seg hans kontrollregime (Stark, 

2013, s. 23). 

Tvang: skremselstaktikker og trusler 

Som del av både tvingende kontroll og intimterrorisme benytter kontrollutøveren seg av ulike 

taktikker for å holde misbruket skjult i tillegg til å opprettholde frykt, avhengighet, lojalitet og 

skam hos partneren (Stark, 2013, s. 23). Dette oppnås hovedsakelig gjennom bruk av trusler, 

overvåkning og ydmykelse av kvinnen, og kan medføre at hun unngår å gjøre motstand 

dersom hun vet hva han er i stand til å gjøre fra tidligere (Stark, 2013, s. 23). Truslene kan 

både være av direkte og indirekte form, og kan for eksempel illustreres gjennom ødeleggelse 

av objekter og å rette volden mot andre, for eksempel kjæledyr, fremfor henne for å skape 

frykt (Stark, 2013, s. 24; Johnson, 2008, s. 26). Trusler rettet mot barna er heller ikke uvanlig, 
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og setter kvinnen i en potensielt svært farlig situasjon for å beskytte dem mot mannen (Stark, 

2013, s. 24). Stark sammenlikner denne type relasjon mellom de to partene med 

gisselsituasjoner, og belyser dette gjennom hvordan utøvere av tvingende kontroll holder 

tilbake mat, medisiner, penger og klær som kvinnen er avhengig av i hverdagen (Stark, 2013, 

s. 24). Den voldelige partneren kan true med å spre løgner om kvinnen og ydmyke dem 

offentlig, for å opprettholde det eksisterende makthierarkiet i relasjonen (Stark, 2013, s. 25). 

Overvåkning er også en del av strategiene som benyttes av den kontrollerende partneren, både 

der det utøves tvingende kontroll og i relasjoner med intimterrorisme. Denne taktikken 

benyttes ettersom vedkommende er avhengig av en fullstendig oversikt over kvinnenes 

handling og handlingsrom, for å kunne straffe potensielle overtramp (Johnson, 2008, s. 27). 

Den mest ekstreme formen for overvåkning, forfølgelse, er også den mest vanlige, og 

forfølgelse av partner skilles fra vanlig forfølgelse på bakgrunn av dens lengre varighet, fysisk 

vold og bruken av skremsels- og kontrolltaktikker (Stark, 2013, s. 25).  

Påføring av skam og ydmykelse er også taktikker som kan brukes for å opprettholde 

det gjeldende makthierarkiet mellom partnerne. Gjennom et ønske om å stadfeste seg som 

moralsk overlegen overfor sin partner, tyr mishandleren til ulike midler for å fornærme og 

ydmyke kvinnen på, blant annet knyttet til kvinnerollen og forventninger rundt dette (Stark, 

2013, s. 26). Dette kan også knyttes til hva Johnson (2008, s. 27-29) omtaler som 

undergraving av kvinnens vilje og evne til å kjempe imot og/eller slå tilbake på 

mishandlingen. Undergravingen av hennes vilje skjer både gjennom fysisk vold, og ved bruk 

av psykologiske personangrep for å ødelegge hennes selvtillit og dermed overbevise henne 

om at hun ikke har noen andre alternativer enn å bli i forholdet (Johnson, 2008, s. 27). 

Skampåføring er også utbredt, og kan inkludere alt fra å fysisk markere ´eierskap´ på kvinnen, 

tvinge partneren til uønsket nedverdigende seksuell aktivitet og/eller andre ydmykende 

ritualer knyttet til personlig hygiene, toalettrutiner, spise- og sovevaner (Stark, 2013, s. 26).   

Kontroll: isolasjon og regulering av hverdagen 

På tross av dette er det likevel mange kvinner som står i mot mannens strenge kontrollbehov. 

Når dette er tilfellet kan den voldelige partneren istedenfor ønske å kontrollere ytterligere 

faktorer i hennes liv, som for eksempel å nekte henne arbeid og råderett over egne penger 

(Johnson, 2008, s. 28). Dette kompliserer og vanskeliggjør det å forlate partneren i enda større 

grad, da det frarøver kvinnen ressursene som kan hjelpe henne videre og bort fra mannen 



13 
 

(Johnson, 2008, s. 28; Stark, 2013, s. 27). Kontrolltaktikkene er mer indirekte i sin form og 

mannen trenger ikke nødvendigvis være tilstede for å utøve kontroll overfor kvinnen (Stark, 

2013, s. 27). Kontrollen som utøves kan på denne måten virke tilsynelatende usynlig for 

omverdenen og på bakgrunn av dette kan ofrene føle at misbruket tar sted i alle kriker og 

kroker av deres liv, selv når de befinner seg alene (Stark, 2013, s. 27).  

 Isolasjon av partneren benyttes ifølge Stark (2013, s. 27) for å skjule misbruket, 

markere eierskap over henne, samt gjøre det praktisk vanskelig og forhindre at kvinnen søker 

hjelp. Gjennom isolasjonen gjøres mannen automatisk til kvinnens primærkilde for 

informasjon og bekreftelse, som sådan skaper en avhengighet til han (Stark, 2013, s. 27). 

Isolasjonen begrenser kvinnens handlingsrom betraktelig, og kan blant annet inkludere 

minimal kontakt med andre individer som familie og venner, og forhindre henne i å delta i 

arbeidslivet (Stark, 2013, s. 28). Det kan også innebære å lytte til telefonsamtaler hun har med 

andre, spionere og diktere atferd med andre, samt straffe dersom hun deler for mye 

informasjon med andre (Stark, 2013, s. 28-29). Fullstendig isolasjon fra omverdenen er som 

regel ikke mulig, og i de tilfellene hvor kvinnen jobber eller studerer, kan forsøket på 

isolasjon heller bli tydelig gjennom å snevre inn hennes muligheter for sosialisering med 

kollegaer og medstudenter (Stark, 2013, s. 28). Det kan også illustreres gjennom hvordan 

noen nektes tilgang til helsehjelp og andre ressurser (Stark, 2013, s. 28).  

 I tillegg til isolasjon, ønsker også utøveren av tvingende kontroll å frarøve partneren 

for alle ressursene en trenger for å leve selvstendig og føre dem inn i en tilstedeværelse hvor 

de er totalt avhengige av dem som partner (Stark, 2013, s. 29). Dette innebærer blant annet å 

kontrollere som tidligere nevnt hverdagsrutiner, som mat, sex, søvn, bruken av 

transportmidler og kontroll over hjemmet (Stark, 2013, s. 29). Kontroll over partnerens 

pengebruk er også svært vanlig, og kan ha implikasjoner for hvorvidt en får lov til å eie et 

eget bankkort og/eller beholde penger en har tjent selv (Stark, 2013, s. 29). Mannens styring 

over kvinnens liv helt ned på detaljnivå, og hans behov for kontroll, kan resultere i at kvinnen 

internaliserer de gitte reglene til den grad at hun deretter handler i samsvar med dem for å 

opprettholde sin egen selvfølelse og trygghet (Stark, 2013, s. 30-31).   
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2.3 Kort om tidligere relevant forskning 
Kvinner er den befolkningsgruppen i hele verden mest høyest risiko for å utsettes for seksuell 

vold og vold i nære relasjoner (Klein, 2012, s. 7). Disse kvinnene, sammen med deres barn, er 

derfor også den gruppen som sliter med mest konsekvenser som følge av dette 

voldsfenomenet, som blant annet varige skader og traumer (Klein, 2012, s. 7). Vold mot 

kvinner er et mye utforsket fenomen, også innenfor kriminologi. Det eksisterer en rekke 

tidligere forskning på temaer som vold mot kvinner, migranter og migrasjon, både nasjonalt 

og internasjonalt. Ifølge Kiamanesh og Hauge artikkel (2019, s. 301) er det mangel på 

forskning og kartlegging av vold i nære relasjoner blant kvinner med migrantbakgrunn i 

Norge. I sin artikkel undersøker Kiamanesh og Hauge (2019) kvinnelige migranters vei ut av 

voldelige forhold og deres møte med hjelpesystemet. Deres funn forteller oss at kvinnene ofte 

ikke blir møtt med den hjelpen de trenger i etterkant av brudd fra en voldelig partner, og 

stiller blant annet spørsmålstegn ved om de tilgjengelige tiltakene og ressursene er tilpasset 

kvinner med migrantbakgrunn. I både norsk og internasjonal kontekst er store deler av den 

eksisterende forskningen evaluerende i form av rapporter og veiledere, mens en finner høyere 

grad av teoretisk forankret arbeid i den internasjonale forskningen på dette feltet. Videre i 

avsnittet presenteres et utvalg av relevant litteratur og forskning gjennomført på området.  

2.3.1 Tidligere forskning fra Norge  

Som tidligere nevnt er store deler av brukerne på krisesentrene i Norge kvinner med 

minoritetsbakgrunn. Skogøy (2008) skriver i veilederen Arbeid med voldsutsatte kvinner med 

minoritetsbakgrunn om nettopp dette, og de ulike faktorene rundt denne problematikken. 

Ifølge Skogøy (2008, s. 17) regnes kvinner med minoritetsbakgrunn som en særlig sårbar 

gruppe for vold og overgrep på bakgrunn av deres livsvilkår. Dette viser også forskning 

utover Norge, som redegjøres for nedenfor (Menjivar & Salcido, 2002, s. 902; Erez mfl., 

2009, s. 46-47; Raj & Silverman, 2002, s. 375). I rapporten Vold i parforhold – ulike 

perspektiver fra Norsk institutt for by- og regionforskning (Haaland, Clausen & Schei, 2005, 

s. 87), finner en økt utbredelse av maktbruk i parforhold blant kvinner og menn med ulike 

former for levekårsproblemer. Volden kan også forstås som en konsekvens av psykiske 

lidelser, som ifølge Skogøy (2008, s. 17) er mer utbredt blant ikke-vestlige minoriteter enn 

den øvrige befolkningen. Fellestrekkene mellom voldsutsatte kvinner (etnisk norske kvinner 

og kvinner med minoritetsbakgrunn) er mange – overgrepene finner sted i samlivsforhold og i 
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familien på samme måte i begge gruppene (Skogøy, 2008, s. 20). Likevel er det enkelte 

faktorer med utgangspunkt i deres livsvilkår som gjør kvinner med minoritetsbakgrunn særlig 

sårbare, blant annet tvangsekteskap, kvinner i transnasjonale ekteskap, ofre for 

menneskehandel og asylsøkere/flyktninger. Skogøy (2008, s. 19) trekker også frem isolasjon 

og kontroll som maktmidler minoritetskvinner risikerer å utsettes for, og påpeker at dette også 

er en form for overgrep, som ofte understøttes av trusler og vold.  

I artikkelen An Interpersonal Perspective on the Relationship of Immigration to Intimate 

Partner Violence In a Representative Sample of Help-Seeking Women (2010), tar Vatnar og 

Bjørkly blant annet sikte på å undersøke sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og 

kvinnenes identitet som migrant. Deres funn stemmer på mange måter overens med hva 

Skogøy (2008) nevner i veilederen, som tar utgangspunkt i kvinnenes levevilkår. Andelen 

kvinner med økonomiske problemer var større blant kvinnene med minoritetsbakgrunn, og 

var også en av årsakene for at de i høyere grad ikke forlot/returnerte til voldsutøver enn etnisk 

norske kvinner (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1824-1825). I denne sammenheng ble det også 

tydelig at etnisk norske kvinner opplevde større press fra familie og venner om å ikke 

returnere til voldsutøver, i motsetning til kvinnene med minoritetsbakgrunn (Vatnar & 

Bjørkly, 2010, s. 1826). Dersom kvinnene (både minoritets- og etnisk norske kvinner) hadde 

en partner med migrantbakgrunn, var det større sjanse for at de hadde vært i livsfare og at 

volden hadde vært hyppigere (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1828).  

2.3.2 Internasjonal forskning  

Den internasjonale forskningen er som tidligere nevnt i større grad preget av teoretisk 

forankret forskning. Sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og migrasjon er historisk 

sett lite studert, og det er liten oversikt og statistikk over minoritetskvinner og deres erfaringer 

med vold (Menjivar og Salcido, 2002, s. 898-899; Raj & Silverman, 2002, s. 367-368). Dette 

kan i verste fall ha følger for utviklingen av konkrete og viktige tiltak rettet mot denne 

gruppen (Menjivar & Salcido, 2002, s. 899), og er også relevant i norsk kontekst. Ved å 

undersøke kvinnenes felles erfaringer med vold i nære relasjoner, muliggjøres en teoretisering 

av de betingede faktorene som påvirker deres erfaringer og strategier i slike situasjoner 

(Menjivar & Salcido, 2002, s. 900). Til tross for usikkerhet knyttet til spørsmål om kvinner 

med migrantbakgrunn er mer utsatt for vold i nære relasjoner enn kvinner i den øvrige 

befolkningen, kan deres erfaringer forverres på grunn av deres rolle som migrant (Menjivar & 
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Salcido, 2002, s. 901-902). Dette går blant annet ut på språkbarrierer, mangel på arbeid, 

usikkerhet knyttet til oppholdsstatus, tidligere erfaringer fra hjemlandet, og som en 

konsekvens av dette, få andre alternativer enn å bli værende hos voldsutøver (Menjivar & 

Salcido, 2002, s. 902; Erez mfl., 2009, s. 46-47; Raj & Silverman, 2002, s. 375). Samme 

problematikken som nevnes overfor er følgelig relevant i kvinnenes møte med 

velferdsinstitusjoner i etterkant av brudd fra den voldelige partneren. Ifølge Showden (2011, 

s. 42) er det i samfunnsgrupper hvor individene preges av fattigdom og lav utdanning en 

finner høyest rate av vold i nære relasjoner. Innad disse samfunnsgruppene har ikke etnisitet 

og klassetilhørighet noen særlig betydning for utsattheten for vold i nære relasjoner. Likevel 

blir individenes etnisitet og klassetilhørighet blir derimot tydelig i møtet med politiet, 

rettssystemet og hvordan samfunnet generelt responderer på deres viktimisering (Showden, 

2011, s. 42). Som følge av dette vil derfor strategier en bruker i møtet med volden variere i 

forhold til ulik etnisk tilhørighet (Showden, 2011, s. 42).   

En annen viktig faktor som trekkes frem er isolasjon. Migrasjonsprosessen kan gjøre 

det enklere for den potensielle voldsutøveren (i dette tilfellet ektemannen) å isolere kvinnene, 

ettersom mange forlater store deler av sitt sosiale nettverk og nære relasjoner i hjemlandet 

(Menjivar & Salcido, 2002, s. 904-906; Erez mfl, 2009, s. 44). Det er likevel nødvendig å 

påpeke at kvinnene kan isoleres på tross av sin nærkontakt med familie og venner, dersom 

nærmiljøet har et tradisjonelt syn på ekteskapet og kjønnsrollene det medbringer (Menjivar & 

Salcido, 2002, s. 905). Dette kan også påvirke kvinnenes avgjørelse om å bli hos voldsutøver, 

ettersom de potensielt risikerer å bli utstøtt fra sine sosiale omgivelser da det er mye stigma 

knyttet til skilsmisse (Menjivar & Salcido, 2002, s. 905; Raj & Silverman, 2002, s. 384). 

Isolasjon gjør seg også gjeldende i forhold hvor menn fra industrialiserte land gifter seg med 

kvinner fra land i større grad preget av tradisjonelle forventninger hva gjelder kjønnsroller og 

ekteskap (Menjivar & Salcido, 2002, s. 906; Erez mfl., 2009, s. 36; Raj & Silverman, 2002, s. 

371-374). Det er i denne sammenheng liten oversikt over forekomsten av vold i nære 

relasjoner og i disse tilfellene kan blant annet stigmaet knyttet til denne formen for ekteskap 

føre til underrapportering og mistro knyttet til vold og overgrep (Menjivar & Salcido, 2002, s. 

906; Raj & Silverman, 2002, s. 371).  

En siste relevant faktor er kulturelt betingede definisjoner og erfaringer med vold og 

interaksjon med politiet. Menjivar & Salcido (2002, s. 910-911) hevder at dersom kvinnene 

kommer fra land hvor blant annet vold i nære relasjoner ikke tas alvorlig av politiet og få 
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derfor rapporterer dette, kan det potensielt påvirke kvinnenes avgjørelse om å gjøre det i deres 

nye hjemland. Kvinnenes opplevelse av selve volden kan også påvirkes av deres tidligere 

erfaringer og syn på vold i opprinnelseslandet, spesielt dersom normen har vært at vold i nære 

relasjoner ikke regnes som ulovlig (Erez mfl., 2009, s. 48-50; Raj & Silverman, 2002, s. 369-

370).  

2.4 Kvinnenes tilgang til integreringstiltak   
Nyankomne flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag har tilgang til 

introduksjonsprogrammet, som blant annet gir rett og plikt til to års «fulltidskvalifisering som 

både skal omfatte norskundervisning, samfunnsorientering og arbeidspraksis» (Nadim & 

Tveit, 2009, s. 23). Ifølge Brochmann og Hagelund (2010, s. 261-262) var det særlig to 

bekymringer knyttet til integreringspolitikken ved årtusenskiftet som førte til opprettelsen av 

Introduksjonsloven, nemlig sysselsetting og kjønn. Menn med innvandrerbakgrunn var i 

større grad sysselsatt enn kvinner med innvandrerbakgrunn, som også gjennomførte 

norskopplæring i mindre grad enn menn (Brochmann & Hagelund, 2010, s. 262). I tillegg ble 

det også rettet økt fokus mot tvangsekteskap og overgrep mot kvinner som hadde ankommet 

Norge gjennom familiegjenforening (Brochmann & Hagelund, 2010, s. 262). 

Introduksjonsloven pålegger flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og 

familiegjenforente med de nevnte gruppene en plikt og rett til å delta i et 

kvalifiseringsprogram for å fremme videre utdanning og arbeid (Brochmann & Hagelund, 

2010, s. 269). Kvinner som ankommer Norge gjennom ekteskap med norsk statsborger, har 

ikke krav på verken introduksjonsprogram eller introduksjonsstønad (Nadim & Tveit, 2009, s. 

24). Det er opp til den hver enkelt kommune å tilby individene i denne gruppen 

introduksjonsprogrammet og stønad. Dette resulterer i at kvinnenes integrasjonsprosess er 

avhengig av og påvirkes i stor grad av tilbudene i kommunen de bosettes i (Nadim & Tveit, 

2009, s. 24, 32). I tillegg resulterer tiltakene i at kvinnene gjøres svært avhengige ektemannen 

i en lengre periode etter de kommer til Norge. Dersom en ankommer Norge som følge av 

familiegjenforening med norsk statsborger, har man rett og plikt til å gjennomføre 250 timer 

norskopplæring og 50 timer i samfunnsfag (Nadim & Tveit, 2009, s. 25). I tillegg kan en gis 

tilgang til ytterligere 2750 timer gratis norskundervisning ved behov (Nadim & Tveit, 2009, s. 

32). Mangelen på ansvarsplassering lik introduksjonsprogrammet innad de ulike kommunene, 

kan resultere i store variasjoner for hvilke tiltak og ressurser kvinnene gis tilgang til (Nadim 
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& Tveit, 2009, s. 32). I tillegg til dette, som blir særlig relevant i mitt utvalg, er det viktig å se 

hvordan kvinnene evner å gjøre krav på dette i en allerede kontrollert og problematisk 

hjemmesituasjon med ektemannen og/eller svigerforeldrene.  
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3. Teori 

I den følgende delen av oppgaven vil det valgte teoretiske grunnlaget legges frem. Oppgavens 

teoridel, som også vil fungere som utgangspunkt for analysedelen er delt inn på følgende 

måte: I første del redegjøres det for de teoretiske perspektivene som åpner opp for å forstå 

volden og kontrollen kvinnene utsettes for. Denne delen tar utgangspunkt i sosial kontroll, 

Evan Starks begrep om «coercive violence», videre tvingende kontroll, og Michael Johnsons 

begrep om intimterrorisme. Videre redegjøres det for Liz Kellys kontinuumperspektiv. Den 

andre teoridelen tar sikte på å brukes for å undersøke kvinnenes strategier i møtet med tvang- 

og kontrollmekanismene. Her vil det derfor være teori knyttet til å søke hjelp, agency og 

interseksjonalitet som er mest relevant.  

3.1 Sosial kontroll 
I denne sammenheng vil den sosiale kontrollen komme til syne gjennom blant annet 

handlingene til kvinnenes eks-partner, svigerfamilie og egen familie i hjemlandet, men også 

gjennom kvinnenes relasjon til instanser som rettsvesenet, helsevesenet og lignende. Sosial 

kontroll tradisjonelt sett anvendes for å se på hvordan avvikeren utsettes for øvrige 

kontrollmekanismer som bidrar til å forhindre avvikende atferd (Messing, 2011, s. 158). I 

denne sammenheng vil det derimot anvendes for å se hvordan dette påvirker kvinnene og 

deres handlinger. Den uformelle sosiale kontrollen utøves gjennom ulike systemer innad 

familieinstitusjonen og samfunnet, mens den formelle sosiale kontrollen er mest tydelig innen 

medisinen, utdanning, velferdstiltak og rettssystemet (Messing, 2011, s. 159).  

3.1.1 Uformell kontroll 

Uformell sosial kontroll kan defineres som «... all those mechanisms and practices of 

ordinary, everyday life whereby group pressures to conform are brought to bear against the 

individual.» (Chriss, 2013, s. 56). Vesentlige deler av den uformelle sosiale kontrollen utøves 

gjennom ulike sosialiseringsprosesser. Individer holdes på mange måter «i sjakk» gjennom 

hverdagen av ulike grupper, og antakelsen her er at individet til en viss grad styres av den 

dominante gruppen i samfunnet (Chriss, 2013, s. 56). Individet møter den mest direkte formen 
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for uformell sosial kontroll gjennom nære relasjoner, som for eksempel familie og venner, og 

dette kalles gjerne for primærgrupper (Chriss, 2013, 57). Disse gruppene karakteriseres av 

nære avstander mellom gruppemedlemmene, og individets tilhørighet både til og i gruppen, 

knyttes tett opp mot vedkommendes identitet og overlevelse (Svedberg, 2002, s. 19). 

Primærgruppen skaper de gjeldende normene og sanksjonene ved eventuelle normbrudd innad 

i familien (Ugelvik, 2019, s. 82). I tillegg til dette er også sekundærgrupper viktig for 

individet. Disse gruppene har lengre avstander mellom medlemmene, men det betyr ikke 

nødvendigvis at det minsker hvilken betydning tilhørigheten har for individet (Svedberg, 

2002, s. 19). Dette kan blant annet være arbeidskollegaer eller studievenner, og karakteristisk 

for denne gruppen er at den er instrumentell i den grad at gruppen arbeider mot et felles mål 

(Chriss, 2013, s. 57). Den siste viktige gruppen i sosialiseringsprosesser blant individer er 

referansegrupper. Et individs referansegruppe er andre grupper og/eller individer en selv ser 

opp til eller måler seg selv opp imot (Chriss, 2013, s. 57). Et individs atferd kan «(...) 

forklares ut fra dets forsøk på å nærme seg eller høre til en eller flere referansegrupper.» 

(Svedberg, 2002, s. 19). Når et individ identifiserer seg med de gitte verdiene i en 

referansegruppe, vil en videre forsøke å handle i overenstemmelse med disse for å oppfylle de 

normative forventningene innad i gruppen (Chriss, 2013, s. 57).  

3.2 Begrepsfesting om vold i nære relasjoner og 
kjønn 
Det teoretiske rammeverket vil som sagt bestå av de to overnevnte begrepene, tvingende 

kontroll og intimterrorisme. Videre vil det derfor redegjøres for begge side om side, ettersom 

Stark og Johnsons perspektiver på voldsfenomenet tar utgangspunkt i det samme, nemlig at 

volden utøves som del av et kontrollregime som bunner ut i et generelt ønske om kontroll og 

makt over partneren. De to perspektivene komplimenterer hverandre og det anses derfor 

hensiktsmessig å presentere de sammen. I tillegg inkluderes Kelly´s kontinuumperspektiv. De 

tre teoretiske perspektivene synliggjør viktigheten av å se på vold i nære relasjoner som noe 

kontinuerlig i kvinnenes liv, til tross for at volden tar forskjellige former av ulike 

alvorlighetsgrad. Som Showden (2011, s. 50) påpeker, er dette viktig; “If we only look at 

battering as discrete episodes of physical assault, we facilitate the position that leaving the 

relationship is the only appropriate form of self-assertion”. Ved hjelp av teoriene vil 
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kvinnenes brudd fra mannen vise seg å være en komplisert prosess, som undersøkes mer 

detaljert i analysen.  

3.2.1. Den kontrollerende voldens innhold 

Begrepet ´tvingende kontroll´ ble introdusert som en modell sosialarbeidere og andre jobbet 

etter rundt vold i nære relasjoner (Stark, 2013, s. 17). Etter hvert utviklet modellen seg fra å ta 

utgangspunkt i psykologisk manipulering til kontroll, for å illustrere hvilke kontrollstrategier 

voldsutøvere bruker for å kontrollere sin partner, deriblant isolasjon, seksuell og økonomisk 

utnyttelse, samt streng regulering av hverdagsaktiviteter (Stark, 2013, s. 17). Stark definerer 

begrepet ´tvingende kontroll´ på følgende måte;  

A course of calculated malevolent conduct deployed almost exclusively by men to 
dominate individual women by interweaving repeated physical abuse with three equally 
important tactics: intimidation, isolation, and control. Assault is an essential part of this 
strategy and is often injurious and sometimes fatal. But the primary harm abusive men 
inflict is political, not physical, and reflects the deprivation of rights and resources that are 
critical to personhood and citizenship.  

(Johnson, 2008, s. 47) 

 

Stark (2013, s. 17-19). mener det er viktig å forstå hvordan partnervold ikke nødvendigvis har 

størst konsekvenser og påvirkning på offerets liv på grunn av den fysiske volden de utsettes 

for, og viser til undersøkelser som illustrerer at 60-80% av voldsofre som søker hjelp i større 

grad erfarer det han kaller for tvingende kontroll fremfor fysisk vold. Definisjonen av 

tvingende kontroll inkluderer tre aspekter ved kvinnenes erfaringer Stark (2013, s. 21) hevder 

voldsmodellen ignorerer. Dette innebærer å forstå misbruket som en kontinuerlig faktor i 

deres hverdagsliv fremfor episodisk, som voldsmodellen antyder (Stark, 2013, s. 19-21). I 

tillegg til dette tar det del i et instrumentelt og rasjonelt handlingsmønster og konsekvensene 

er kumulative for offeret (Stark, 2013, s. 21). Det er i denne sammenheng ifølge Stark (2013, 

s. 21) nødvendig å forstå handlingene som en del av et ønske om å etablere og opprettholde 

makt over partneren, som følgelig resulterer i at offeret føler seg fastlåst og fanget i den 

sosiale relasjonen. Stark sammenlikner her kvinnens posisjon med individer i 

gisselsituasjoner, og mener det er viktig å skille dette fra den mentale tilstanden en kan 

oppleve som avhengighet overfor en partner (Stark, 2013, s. 21). Ifølge Stark (2009, s. 1513) 

er typen misbruk kvinner utsettes for avhengige av i hvilken grad de er likestilte mannen, og 
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misbruket endrer seg deretter. Et av Stark (2009, s. 1513) sine empiriske hovedargumenter er 

at den fysiske delen av vold i nære relasjoner har mistet sin sentrale rolle etter hvert som 

kvinner har blitt mer likestilte i samfunnet. Fysisk vold fungerer derfor mer effektivt som 

maktmiddel overfor kvinner som lever i samfunn preget av strukturell og individuell 

kjønnsulikhet (Stark, 2009, s. 1513). Tvingende kontroll vokste derfor frem som et resultat av 

kvinners likestilling med menn, og oppstår som følge av et fortsatt behov for å kontrollere 

kvinnen gjennom strukturelle og individuelle kjønnsulikheter som fremdeles er 

tilstedeværende i likestilte samfunn (Stark, 2009, s. 1514).  

Intimterrorisme er høyst kontrollerende og voldelig, og utøveren bruker ulike kontroll- 

og maktstrategier sammen med fysisk vold for å stadfeste kontrollen over sin partner 

(Johnson, 2008, s. 26), og det er det voldelige aspektet som skiller de to perspektivene fra 

hverandre. Begrepet intimterrorisme presenteres i forsøket på å begrepsfeste vold i nære 

relasjoner, og vise hvordan ulike former for vold skiller seg fra hverandre (Johnson, 2008, s. 

2-3). Han deler inn vold i nære relasjoner i fire typer; ´intimate terrorism´, ´violent 

resistance´, ´situational couple violence´ og ´mutual violent control´ (Johnson, 2008, s. 5). 

Formene for vold skiller seg fra hverandre med tanke på dens kontekst og i hvilken grad 

kontroll spiller inn i voldsbildet (Johnson, 2008, s. 2, 5).  

Med begrepet intimterrorisme forsøker Johnson, i likhet med Starks tvingende 

kontroll, å dekke det systematiske og terroriserende ved mishandlingen i offerets hverdag, og 

hvor selve motivet bak volden er å kontrollere sin partner (Johnson, 2008, s. 8, 13). Johnson 

tar utgangspunkt i ´The Power and Control Wheel´, som ble utviklet over en rekke år og 

baseres på mishandlede kvinners vitnesbyrd i Duluth, Minnesota i USA (Johnson, 2008, s. 7). 

Kvinnenes fortellinger overbeviste de ansatte ved prosjektet at den viktigste karakteristikken 

ved volden var hvordan den tok del i et større mønster av makt og kontroll i parforholdet 

(Johnson, 2008, s. 8). Kontrollen kommer til syne gjennom åtte faktorer, som illustreres i 

´The Power and Control Wheel´; økonomisk misbruk, mannlig privilegium, barna, isolasjon, 

emosjonelt misbruk, minimering, fornektelse og skyld, skremselstaktikker, og til sist, tvang 

og trusler (Johnson, 2008, s. 7). Bruken av de ulike kontrollmekanismene gjør at kvinnen 

fanges i relasjonen og strategiene hun utsettes for får en ytterligere funksjon, nærmere bestemt 

den konstante trusselen om, og redselen for vold (Johnson, 2008, s. 9, 23). Ifølge Johnson blir 

volden her den bindende faktoren og forklarer voldens effekt på følgende måte;  
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The ostensibly nonviolent tactics that accompany that violence take on a new, powerful, 
and frightening meaning, controlling the victim not only through their own specific 
constraints, but also through their association with the general knowledge that her partner 
will to anything to maintain control of the relationship, even attack her physically.  

(Johnson, 2008, s. 9).  

3.2.2. Kontinuumperspektivet  

Boken Surviving Sexual Violence (1988) er en feministisk analyse av menns vold mot kvinner 

og kvinnene som overlever dette. Til tross for at hennes hovedfokus er seksuell vold, er den 

likevel relevant i denne sammenheng. Kelly (1988, s. 22-23) argumenterer for at menns vold 

mot kvinner oppstår som følge av deres makt i patriarkalske samfunnsstrukturer, og kvinners 

motstand mot dette. Maktfordelingen mellom kvinnen og mannen er ujevn, og det er følgelig 

mannen som besitter makten (Kelly, 1988, s. 25-27). I motsetning til andre undertrykte 

grupper, forventes det av kvinnen å leve side om side med mannen, som bidrar å gjøre hennes 

underordning både gjennomgripende og skjult, og setter henne i en særlig sårbar posisjon 

(Kelly, 1988, s. 26). Kelly hevder det er nødvendig å ta et steg tilbake og se på det store 

bildet; “Instead of arguing in abstract terms about the centrality of particular aspects of 

women´s oppression, we need to begin to explicate how they connect within systems of 

patriarchal control and with other forms of oppression.” (Kelly, 1988, s. 25). I forsøket på å 

gjøre rede for menns vold mot kvinner, sentrerer forklaringene rundt kvinnenes ´naturlige´ og 

´unaturlige´ reaksjoner (Stanko, 1985, s. 10). Kvinners referanse- og fortolkningsramme for 

vold tar derfor videre utgangspunkt i en forståelse av om menns atferd kan anses som enten 

avvikende/normale eller truende/ikke truende (Stanko, 1985, s. 10). Likevel kan handlinger 

oppleves som farlig, selv om den tilsynelatende tilhører kategorien ´normal´ og derav ikke 

anses som truende atferd (Stanko, 1985, s. 10). Kvinner som opplever normal atferd truende 

har dermed ingen måte å begrunne hvordan og/eller hvorfor det nettopp oppleves slik (Stanko, 

1985, s. 10). Gjennom å benytte et kontinuumperspektiv kan kvinner forstå hvordan normal 

og avvikende atferd glir over i hverandre (Kelly, 1988, s. 75). Kellys kontinuumperspektiv tar 

utgangspunkt to betydninger som gis av definisjonen i Oxford English Dictionary, “first, ´a 

basic common character that underlies many different events´; and, second, ´a continuous 

series of elements or events that pass into one another and which cannot be readily 

distinguished´.” (Kelly, 1988, s. 76). Den underliggende karakteren i de mange former for 

vold er mishandling, skremselstaktikker, tvang, inntrenging, trusler og makt menn bruker for 

å kontrollere kvinner (Kelly, 1988, s. 76).  
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Den andre betydningen muliggjør kartleggingen av utbredelsen av det ovennevnte samt 

anerkjennelsen av at det ikke eksisterer konkrete og spesifikke kategorier slik atferd kan 

plasseres under (Kelly, 1988, s. 76). I likhet med perspektivene presentert overfor, ser også 

kontinuumperspektivet på volden kvinner utsettes som systematisk og en gjennomgående 

faktor i alle kvinners liv, uavhengig alvorlighetsgrad. I denne sammenheng er det viktig å 

bruke dette perspektivet for å se kvinnenes erfaringer og opplevelser som en helhet, ettersom 

deres tolkninger i stor grad er kontekstbasert. Ifølge Kelly (1988, s. 160) påvirkes kvinnens 

evne til å håndtere volden av en rekke faktorer, og kvinnens strategier i møtet med volden 

avhenger av hvordan hun definerer erfaringer, konteksten det skjer i og hvilke ressurser som 

er tilgjengelige på det gitte tidspunktet. Særlig er tilgjengeligheten på støtte gjennom sosiale 

nettverk og formelle institusjoner viktig for hvordan kvinnen håndterer situasjonen (Kelly, 

1988, s. 160). Kvinnenes tilgang til sosiale nettverk og kunnskap og informasjon om 

hjelpetilbud varierer med deres alder, klasse og etniske tilhørighet (Kelly, 1988, s. 160 – 161). 

I tillegg vil kvinnenes strategier i møtet med kontroll og vold variere over tid, og potensielt 

innebære store tap for kvinnen (Kelly, 1988, s. 161). Hun kritiserer i denne sammenheng 

tidligere forskning som har fokusert på hvordan kvinner går tilbake til «normalen» etter å ha 

vært utsatt for vold (Kelly, 1988, s. 161). I etterkant å ha blitt utsatt for vold, er det viktig å ta 

høyde for hvordan dette medfører store endringer for individets liv, deriblant ens atferd og 

verdier. I etterkant av viktimisering må voldsofferet derfor venne seg til en ny «normal» 

(Kelly, 1988, s. 161).  

3.3 Kvinnenes sosialt betingede handlingsrom 
I de teoretiske perspektivene redegjort for overfor, vektlegges det altomgripende og passive 

ved å bli utsatt for vold i stor grad. Hensikten er som beskrevet tidligere å undersøke hvordan 

en kan forstå kvinnelige migranters strategier i møtet med et slikt tvang- og kontrollbilde. 

Derfor vil litteratur og teori om hva som påvirker kvinnene inkluderes, for å besvare 

spørsmålet om hva rommet for handlekraft er i en slik situasjon. I teoriene overfor vektlegges 

kjønn og makt med bakgrunn i den feministiske forståelsen av vold mot kvinner. For å belyse 

kvinnenes strategier i møtet med tvangs- og kontrollmekanismene, vil teori om å søke hjelp, 

agency og interseksjonalitet inkluderes nedenfor.  
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3.3.1 En teoretisering av å søke hjelp blant ofre for vold i nære 
relasjoner  

Tidligere i kapittelet ble det redegjort for uformell sosial kontroll og hvilken rolle dette spiller 

for kvinnene. Ifølge Liang mfl. (2005, s. 73 – 74) går individet som skal søke hjelp gjennom 

tre prosesser; definering og anerkjennelse av problemet, beslutningen om å søke hjelp og 

valget av en støttekilde. Dette er på ingen måte en lineær prosess, og alle stadiene påvirker 

hverandre (Liang mfl., 2005, s. 73). Hvert enkelt stadium påvirkes videre av individuelle, 

mellommenneskelige og sosiokulturelle faktorer i individets liv (Liang mfl., 2005, s. 73). Som 

del av kvinnenes sosialt betingede handlingsrom stilles spørsmål rundt deres muligheter til å 

søke hjelp, både hos uformelle relasjoner og formelle institusjoner. Ifølge Liang m.fl. (2005, 

s. 82) er en nødt til å undersøke dette i lys av kvinnenes sosiale kontekst. Oppsøking av hjelp 

for å komme seg ut av et voldelig forhold er ifølge Liang mfl. (2005, s. 82)  

 “(…) a multilayered experience that varies depending on a broad range of individual, 
interpersonal, and sociocultural factors, including individual trauma histories, coercion and 
intimidation by an abusive partner, identification with cultural and religious groups, access 
to economic resources, perceptions of and exposure to mainstream formal supports, access 
to informal supports, and general beliefs about help-seeking” 
(Liang mfl., 2005, s. 82) 

 

Forskning viser at ofre for vold i nære relasjoner går gjennom ulike stadier med tanke på 

hvordan de håndterer volden i hjemmet (Liang m.fl., 2005, s. 77). Mens de i første omgang 

forsøker å yte motstand på egenhånd, vil de etter hvert oppsøke hjelp blant uformelle 

relasjoner som familie og venner dersom de selv ikke klarer å få en slutt på volden eller 

forlate forholdet (Liang m.fl., 2005, s. 77). Dersom dette ikke fungerer, vil de i siste ledd 

oppsøke hjelp hos formelle institusjoner i samfunnet som politiet eller andre hjelpeinstanser, 

men kun dersom volden øker og har nådd et kritisk punkt (Liang m.fl., 2005, s. 77).  

3.3.2 Agency 

For å undersøke og forstå handlingene til kvinnene i utvalget, er det nødvendig å benytte 

begrepet agency. Agency, eller handlekraft som vil brukes som norsk oversettelse, bidrar til å 

skape mening rundt det determinerte subjektets evne til å handle (Showden, 2011, s. 1). 

Agency er ikke å forveksle med autonomi og frihet, til tross for at begrepene ofte brukes om 

hverandre. Ifølge Showden (2011, s. ix) er et individs handlekraft et produkt av både 
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autonomi og frihet, hvor autonomien er individets kapasitet til å handle og frihet er 

omstendighetene som (potensielt) muliggjør handlingen. Et individs handlekraft eksisterer 

kun innenfor gitte strukturelle rammer, og handlekraften er derfor avhengig av muligheten til 

å velge, og alternativer å velge blant (Showden, 2011, s. 9). Til tross for at alle kvinner har 

potensialet for agency, rammer likevel samfunnsstrukturene ulikt. Det er derfor nødvendig å 

huske, som Showden påpeker, at “Agency to act otherwise (other than expected) is an 

especially high bar for people in the most oppressive nexus of power relations. External 

resources need to be amassed for sufficient internal resources to be mustered and sustained.” 

(Showden, 2011, s. 17). Det er særlig dette poenget som blir relevant i sammenheng med 

utvalget i oppgaven, ettersom kvinnene befinner seg i en sosial kontekst ulik svært mange 

andre kvinner i Norge. Kvinnenes handlekraft er og tolkes som både en kapasitet og livslang 

prosess, og muliggjøres gjennom den sosiale og politiske konteksten deres kropp er del av. 

Kroppen er viktig, ettersom det er gjennom kroppen vi møter verden (Showden, 2011, s. 22). 

Kroppens kjønn, etnisitet og kroppslige evner påvirker hvilket møte en har med verden og 

hvilken kunnskap som gjøres tilgjengelig for den i det sosiale rom, i tillegg til å påvirke 

hvordan en blir kategorisert som individ i verden (Showden, 2011, s. 23).   

3.3.3 Interseksjonalitet 

I sammenheng med agency-begrepet, blir derfor interseksjonalitet spesielt relevant i denne 

oppgaven. For over 20 år siden introduserte Kimberlé Crenshaw begrepet interseksjonalitet, 

for å illustrere hvordan ”(...) race and gender intersect in shaping structural, political, and 

representational aspects of violence against women of color.” (Crenshaw, 1991, s. 1244). 

Interseksjonalitetsbegrepet kan brukes som et analytisk verktøy for å se hvordan faktorer som 

kjønn, etnisitet, klasse og seksualitet sammen påvirker individets erfaringer og handlinger 

(Henne & Troshynski, 2013, s. 456; Crenshaw, 1991, s. 1244). Interseksjonalitetsbegrepet 

deles inn i tre deler; strukturell interseksjonalitet, politisk interseksjonalitet og 

”representational” interseksjonalitet (Crenshaw, 1991, s. 1245-95). I denne oppgaven er det 

særlig relevant med strukturell interseksjonalitet for å belyse kvinnenes erfaringer. Med 

strukturell interseksjonalitet ser en på hvordan sosioøkonomiske strukturer rammer individene 

på ulike måter (Crenshaw, 1991, s. 1245 – 1246). Dette illustreres blant annet gjennom 

hjelpeinstansenes tilnærming til å hjelpe kvinner utsatt for vold, hvor problematikk utover 

selve volden kan neglisjeres (Crenshaw, 1991, s. 1246). For fargede kvinner, og i denne 

sammenheng kvinnelige migranter, blir spørsmål knyttet til økonomi og bosituasjon svært 
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viktig under separasjonsfasen. Tiltak og ressurser mot vold i nære relasjoner er som oftest 

utviklet med den hvite kvinnen som utgangspunkt (Crenshaw, 1991, s. 1250). I utviklingen av 

for eksempel hjelpetilbud er det derfor avgjørende for kvinnelige migranter at dette møter den 

spesifikke problematikken deres rolle og situasjon medfører, ettersom dette former og skaper 

muligheten for betydningsfull og effektiv hjelp (Crenshaw, 1991, s. 1250 – 1251). Begrepet 

vil i denne sammenheng benyttes for å se hvordan ulike aspekter ved kvinnenes identitet 

påvirker deres situasjon og rolle. Dette blir særlig relevant med tanke på kvinnenes reaksjoner 

på ulike tvang og kontrollmekanismer. Interseksjonalitetsperspektivet brukt i kombinasjon 

med agencybegrepet gjør det mulig å undersøke både kvinnenes handlinger og hvordan 

handlingene kan forklares.  
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4. Metode 

4.1 Kvalitativ metode og intervju som 
forskningsmetode 
For å besvare problemstillingen og spørsmålene nevnt ovenfor, er det valgt å ta utgangspunkt 

i kvalitativ metode. Gjennom kvalitativ metode gis en tilgang på ulike synspunkter og 

perspektiver blant individer, og det gis tilgang og mulighet til å tre inn i informantenes 

tankeverden (Creswell & Poth, 2018, s. 45). Bruken av kvalitative metoder kan også bidra til 

utviklingen av teori, og kan gi et utfyllende bilde av kvantitative forskingsresultater, da 

metodene utfyller hverandre (Skilbrei, 2019, s. 173; Weiss, 1994, s. 3). For å samle inn det 

nødvendige datamaterialet, valgte jeg å bruke intervju som metode. Ved bruk av 

forskningsintervju konstrueres kunnskap gjennom interaksjonen mellom informanten og 

forskeren, «(...) to understand the world from the subjects´ point of view, to unfold the 

meaning of their experience, to uncover their lived world.» (Kvale & Brinkmann referert i 

Creswell & Poth, 2018, s. 163-4). Kvalitative forskningsintervju kan gi forskeren innblikk i 

andres sosiale liv og kontekster, som ellers er utilgjengelig for en (Weiss, 1994, s. 1). I dette 

prosjektet sikter jeg som sagt etter å undersøke ulike aspekter rundt kvinnelige migranters 

erfaringer ved vold i nære relasjoner. Mer spesifikt ønsker jeg å undersøke hvordan en kan 

forstå deres bruk av strategier i møtet med vold og kontroll de utsettes for fra partner, og i 

noen tilfeller øvrig familie. I neste del av oppgaven redegjøres det for rekruttering av 

informanter, gjennomføring av intervju samt ulike hindringer i løpet av prosessen. I tillegg til 

dette vil det redegjøres for intervju, og etiske dilemmaer og problemer ved valgt metode.  

4.2 Oppstartsfasen og rekruttering av informanter 
Oppstartsfasen viste seg å bli mer tidkrevende enn forventet. Det tok i første omgang lang tid 

å få NSD-søknaden godkjent, og på grunn av dette kom jeg ikke i gang med rekruttering av 

informanter før i starten av september 2019. Noe av bakgrunnen for dette var at rekrutteringen 

skulle gå gjennom min kontaktperson på et krisesenter, og hun samt ledelsen trengte 

godkjennelsen før de kunne starte prosessen med rekruttering av informanter. Etter at dette 

var på plass og rekrutteringen var i gang, tok det likevel tid å avtale tidspunkt for intervju med 
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kvinnene. I tillegg til dette var det mest hensiktsmessig for alle partene å gjennomføre 

intervjuene ved krisesenteret, og det måtte derfor være ledige rom for dette. For å få alt til å 

gå opp, ble intervjuene fordelt utover flere uker. På bakgrunn av dette tok det derfor lang tid å 

gjennomføre datainnsamlingsdelen av prosjektet. I ett av tilfellene ble det nødvendig med 

tolk. Jeg fikk tilgang på tolk gjennom tolkenett.no og kostnadene ble dekket av NKVTS.  

4.3 Utvalg 
Utvalget i prosjektet består av 6 kvinnelige migranter. Dette er på bakgrunn av det 

overordnede prosjektets hovedtematikk som tar sikte på å samle inn kunnskap om kvinnelige 

migranter og deres erfaringer med vold. Utvalget i oppgaven kan regnes som sårbare og 

forskningen sensitiv (Liamputtong, 2007, s. 3 – 7). Av hensyn til personvernet, vil 

informantenes alder utelates. Det er likevel nødvendig å opplyse om at det er snakk om 

voksne kvinner, i aldersgruppen mellom 25 – 60 år. Kvinnenes etnisitet varierer i stor grad, og 

inkluderer blant annet landbakgrunn fra Afrika og ulike deler av Asia. Kvinnene har bodd i 

Norge i ulik tid, deriblant alt fra 2 år til 18 år. Til tross for at rekrutteringen av informanter 

åpnet for ulike migrasjonsårsaker, har alle kvinnene i denne sammenheng reist til Norge på 

bakgrunn av familiegjenforening. Et faktum som skiller kvinnenes liv og erfaringer fra 

hverandre, er deres partner/eks-partners etnisitet. I utgangspunktet var det ønskelig å 

gjennomføre en komparativ studie for å se på likheter og ulikheter mellom omstendighetene 

rundt volden. På bakgrunn av dette er to av informantenes ekspartnere etnisk norsk bakgrunn, 

mens resten av utvalget var gift med andre menn med migrantbakgrunn. Da utvalget endte 

opp med å bestå av kun to kvinner gift med etnisk norske menn, er ikke oppgaven av 

komparativ art. Likevel vil analysen belyse ulike aspekter ved kvinnenes erfaringer, hvor 

deres tidligere ektefelles etnisitet potensielt kan tolkes å ha en betydning. Blant kvinnene som 

var gift med andre migranter, er også deres botid i Norge variert. Enkelte migrerte til Norge 

omkring samme tid som kvinnene, mens andre er oppvokst i Norge med innvandrerforeldre. 

Kvinnenes erfaringer med vold varierer med tanke på hyppighet, alvorlighetsgrad og type. 

Alle kvinnene har vært utsatt for både kontroll og fysisk og psykisk vold, men i varierende 

grad. Religion synes å ha spilt ulike roller i kvinnenes liv. Mest av alt refererer kvinnene til 

kulturen i hjemlandet, spesielt knyttet til spørsmål om ekteskap og kvinnerollen. Mens alle 

kvinnene har til felles å migrere til Norge gjennom familiegjenforening med sine daværende 

partnere, skiller kvinnenes erfaringer seg fra hverandre når det gjelder ekteskapsinngåelse. Av 
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utvalget fortalte to av kvinnene å ha giftet seg på grunn av kjærlighet. Begge disse kvinnene 

startet et forhold med mannen på tilnærmet normalt vis og bygde så relasjonen videre. 

Kvinnene gift med etniske norske menn møtte sine partnere da de ferierte i kvinnenes 

hjemland. De resterende kvinnene forteller om arrangerte ekteskap i regi av sine foreldre. Til 

tross for at det tilsynelatende ikke fremstår som tvangsekteskap fra kvinnenes perspektiv, 

uttrykker de likevel et element av tvang i det at de ikke hadde noe annet valg enn å gifte seg 

med mannen. Enkelte av kvinnene hadde høyere utdanning og arbeidserfaring før de kom til 

Norge, mens andre hadde verken utdanning eller arbeidserfaring.   

4.4 Intervjustil, intervjuguide og gjennomføring 
Temaet i oppgaven er sensitivt. Det er snakk om erfaringer og opplevelser som kan ha ført til 

traumer og kan derfor være retraumatiserende å snakke om. Det var derfor viktig for meg å 

skape en trygg atmosfære for kvinnene, slik at de var komfortable med å dele sine opplevelser 

med meg. I samråd med mine kontaktpersoner ved krisesenteret, ble det derfor avgjort at det 

beste var å gjennomføre intervjuene hos dem da kvinnene selv opplevde dette som et trygt 

sted. Dette er viktig ettersom konteksten forskningen finner sted kan påvirke hvorvidt 

informantene gjenopplever et traume (Hlavka, Kruttschnitt & Carbone-López, 2007, s. 897). I 

tillegg tilrettela dette for en umiddelbar tilgang til hjelp dersom kvinnene skulle trenge det. De 

ble derfor opplyst om at de ansatte på krisesenteret var tilgjengelige for samtale i etterkant av 

intervjuene dersom det skulle være et behov for det.  

 I forkant av intervjuene ble alle kvinnene tilsendt informasjonsskriv og 

samtykkeskjema på e-post fra min kontaktperson på krisesenteret. For å sikre at kvinnene 

hadde forstått innholdet riktig, gikk vi gjennom informasjonsskrivet og hva dette innebar for 

dem før intervjuet. Intervjuene ble tatt opp ved hjelp av en båndopptaker, og jeg noterte ned 

blant annet kvinnenes uttrykk for følelser underveis i intervjuet. Intervjuene ble gjennomført 

med en semistrukturert form. Intervjuguiden ble derfor utført som et slags utgangspunkt, men 

ble ikke fulgt slavisk. Dette åpnet for at kvinnene kunne fortelle fritt og at min rolle i stor grad 

gikk ut på å lytte (Skilbrei, 2019, s. 67). Etter de to første intervjuene, ble jeg oppmerksom på 

intervjuguidens begrensninger. I tillegg til å inkludere nye spørsmål, ble enkelte utelatt fra de 

senere intervjuene. Til tross for at det er viktig å ikke begrense kvinnenes fortellinger og 

erfaringer, ble jeg gjort oppmerksom på at dersom kvinnene går for detaljert inn i sine 

tidligere opplevelser, kan dette i verste fall virke retraumatiserende. Jeg ble derfor rådet til å 
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forsøke og holde dem på riktig spor, for å forhindre at dette kunne skje. Et annet aspekt ved 

dette var viktigheten av å opprettholde NSDs godkjennelse av masterprosjektet, herunder å 

ikke samle inn inngående data om eventuelle tredjeparter.  

Det viste seg i midlertidig at kvinnene håndterte intervjusituasjonen på ulike måter. Mens 

noen av informantene hadde vanskeligheter med å uttrykke seg, så andre dette som en 

mulighet til å dele sin historie utover prosjektets hovedfokus. Det ble derfor i noen tilfeller 

heller en utfordring å begrense informasjonen kvinnene gjorde tilgjengelig overfor meg. En 

annen gjennomgående faktor i intervjuene er tilstedeværelsen av språkbarrierer mellom 

informantene og meg. Dette har i noen tilfeller komplisert intervjuformen og 

kommunikasjonen oss imellom, og har ført til at intervjuene har ulik oppbygging og utvikling 

i dialogen. Dette har blant annet ført til misforståelser rundt enkelte spørsmål, og svarene er 

nok påvirket av dette. I noen tilfeller har dette gjort at informanten har svart forholdsmessig 

kort, mens andre ganger har jeg forklart spørsmålet mer grundig. Det har vært enkelt å tolke 

situasjonen dithen hvorvidt det i det hele tatt har vært nødvendig å forklare eller ikke, 

ettersom språkbarrieren har vært såpass stor til tider. På grunn av dette har det også vært 

nødvendig å droppe enkelte spørsmål dersom det oppstår for mye usikkerhet, for å 

opprettholde en trygg og stabil atmosfære oss i mellom. Det ble som nevnt tidligere 

nødvendig med bruk av tolk under ett av intervjuene og dette ble anskaffet gjennom 

tolkenett.no. Til tross for at intervjuet med tolk gikk tilsynelatende knirkefritt, satt jeg likevel 

igjen med en følelse av å ha mistet mye av essensen i det kvinnen delte. I de andre intervjuene 

var det mulig å tolke ansiktsuttrykk og toneleie, men dette forsvant naturligvis da tolken måtte 

oversette alt informanten fortalte. Informanten henvendte seg også til tolken mens hun pratet, 

og dette gjorde det vanskelig for meg å lese hennes følelser i forhold til hva som ble fortalt. I 

denne sammenheng mistet også transkriberingen mye av det muntlige språket de andre 

transkriberte intervjuene har. Det var viktig for meg å fange kvinnenes ufullstendige 

setninger, alle pauser, bruk av ord som «hm», «ehm», og omstokkinger av ord. Dette bidro å 

belyse deres følelser rundt det kvinnene snakket om, og særlig det kaotiske aspektet ved deres 

fortellinger.  
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4.5 Etiske problemstillinger, forskerrollen og 
objektivitetsforståelse 
Som forsker stilles en overfor en rekke etiske problemstillinger gjennom forskningsprosessen, 

blant annet når det gjelder utvalg og rekruttering, selve intervjuformen og informasjonen som 

deles med informantene. Det er også viktig å være bevisst i forhold til eventuelle maktforhold 

mellom informantene og forskeren, hvilken potensielt sårbar posisjon deltagelse i prosjektet 

medfører for informantene, og derav hvilken risiko dette innebærer for dem (Creswell & Poth, 

2018, s. 54, 173). I denne sammenheng medfører kvinnenes livssituasjon etiske dilemmaer jeg 

som forsker må ta stilling til. Kvinnene har opplevd ulike former for vold og overgrep, og det 

er derfor viktig å poengtere at intensjonen var ikke å grave i deres fortid og traumer i forhold 

til ulike voldsepisoder, ettersom dette kan påføre kvinnene ytterligere belastninger. 

Intervjuene baserer seg derfor ikke på spørsmål knyttet til deres erfaringer med vold, men vil 

heller dreie seg om hva som preget deres livssituasjon rundt det gitte tidspunktet. 

Intervjuformen er på mange måter utformet slik at samtalen foregår på forskerens premisser 

(Creswell & Poth, 2018, s. 173). Det var som sagt viktig for meg å skape en trygg atmosfære 

under intervjuene, og ved å gjennomføre intervjuene med en større grad av samarbeid i 

forhold til både spørsmål og tolkning, kan dette bidra til å skape et mer likestilt maktforhold 

mellom de to partene (Creswell & Poth, 2018, s. 173). I denne sammenheng er det også viktig 

at en som forsker anerkjenner smerten intervjuspørsmål kan medføre for å ikke objektivere 

informantenes deltakelse i studien (Hlavka, Kruttschnitt & Carbone-López, 2007, s. 895). I 

forkant av intervjuene hadde jeg et møte med mine kontaktpersoner ved krisesenteret. En av 

bekymringene knyttet til gjennomføringen av intervjuene var retraumatisering og 

reviktimisering av kvinnene. I lys av egen erfaring med traumesensitivt arbeid, samt 

veiledning fra ansatte ved krisesenteret, ble intervjuene lagt opp med hensyn til dette for å 

unngå potensiell retraumatisering av kvinnene.  

Spørsmål knyttet til objektivitet og objektivitetsidealet er til stadighet oppe til 

diskusjon innenfor vitenskapen. Det tradisjonelle objektivitetsidealet, som mener at objektiv 

forskning kun kan erverves dersom forskeren etterlater alle eksisterende bias før en går inn i 

en forskningssituasjon, utfordres blant annet av feministisk standpunktteori. Det tradisjonelle 

objektivitetsidealet er i følge Harding (1993, s. 51) for svakt og dermed ikke i stand til å 

oppnå det nivået av objektivitet den er designet for. I samfunn hvor rasjonalitet og objektivitet 

verdsettes i forskningen, blir ikke marginaliserte grupper ansett som objektive perspektiver og 
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deres stemmer utelates derfor ofte fra forskningen. Likevel baseres mye av forskningen på 

marginaliserte grupper ettersom de ofte konstituerer vitenskapelige problemstillinger med 

behov for en løsning (Harding, 1993, s. 54). Forskning med grunnlag i standpunktteori legger 

vekt på hvordan undertrykte og marginaliserte gruppers perspektiver må inkluderes som 

utgangspunkter for forskningen, da det vil åpne for synspunkter som den dominerende 

gruppen i samfunnet ikke evner å se (Harding, 1993, s. 54-55). Å drive forskning med 

utgangspunkt i kvinners liv og erfaringer, vil i følge standpunktteoretikere produsere mindre 

partiske resultater (Harding, 1993, s. 54). Som forsker er det derfor viktig å være bevisst over 

sine egne bias gjennom hele forskningsprosessen; et individ vil alltid være sosialt situert og 

preget av sine egne livserfaringer, og det er naivt å hevde at en kan drive forskning uavhengig 

av dette (Harding, 1993, s. 55; Aakvaag, 2008, s. 201). Kvinners plassering i verden skiller 

seg fra mennenes ettersom en beveger seg i ulike sosiale rom gjennom livet. Kvinners 

kunnskap er derfor «lokal, kroppslig, konkret og kontekstuell» (Aakvaag, 2008, s. 211). I 

følge Klein (2012, s. 40) kan kvinnelige ofre for vold i nære relasjoner og deres skildringer 

bidra til å utvikle konkret kunnskap om hvordan volden oppstår og påvirkes av sosiale 

strukturer. Nærmere bestemt kan kvinnenes fortellinger og erfaringer; 

(…) provide information on how hierarchy and privilege is structured within (their) 
families, how cultural boundaries apply to men and women, how individual women 
negotiate within and move beyond culturally and socially prescribed limits on their 
behaviour, and how individual men maintain their socially superior position without 
altering their behaviour.   

(Hanmer, referert i Klein, 2012, s. 40).  

 

Den tradisjonelle ”utenfra-og-inn” tankegangen om kunnskapsproduksjon står i kontrast til 

min egen rolle i dette prosjektet. Min tilgang til krisesenteret og informanter ble delvis gjort 

tilgjengelig på bakgrunn av min tilknytning og kjennskap til senteret og de ansatte. Når 

masteroppgaven leveres har jeg jobbet frivillig ved et krisesenter i overkant av tre år. Til tross 

for at min rolle ved krisesenteret i stor grad går ut på aktiviteter med barna, har flere av 

kvinnene/mødrene opparbeidet tillit til meg gjennom de tre årene. Noen av disse kvinnene 

endte opp med å være informanter i prosjektet. Mens jeg og mine kontaktpersoner ved 

krisesenteret tolker dette som positivt, med tanke på at det allerede var etablert en trygg 

relasjon mellom informantene og meg, er det selvsagt sider ved dette som kan anses som etisk 

utfordrende og i verste fall problematisk. Dette har jeg vært bevisst over gjennom alle steg i 
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prosessen. For det første har jeg vært oppmerksom på min egen kunnskap om kvinnene fra 

tidligere av. Til tross for at kvinnenes bakgrunn ikke er hovedfokuset i ettervernstilbudet ved 

krisesenteret, er det likevel uunngåelig å bli kjent de kvinnene som er særlig aktive på 

tilbudet. På bakgrunn av dette var det viktig å klargjøre min rolle overfor kvinnene under 

intervjusituasjonen, slik at kvinnene var innforstått med det faktum at de var del av et 

forskningsprosjekt (Skilbrei, 2019, s. 68). En konsekvens av min tilknytning til krisesenteret 

har blant annet vært at jeg er blitt kjent med deres måte å kommunisere på, spesielt med tanke 

på deres språk. Jeg har derfor kunnet forberede meg på forhånd av intervjuene ettersom jeg 

visste at språk kunne bli et potensielt problem. Dette medfører at jeg har gått inn i 

intervjusituasjonen med en viss forforståelse av kvinnene og hvorvidt dette har påvirket 

intervjuene og analysen er uvisst. På den andre siden har dette vært positivt for både 

informantene i prosjektet og for min egen del, ettersom det har bidratt til å skape en trygg og 

komfortabel intervjusituasjon for alle partene.  

Anonymisering og bruk av sitater 

For å sikre kvinnenes identitet, skrev de ikke under på samtykkeskjemaet de fikk tildelt før 

intervjuet. Intervjuene ble som sagt tatt opp med en båndopptaker, og kvinnene startet 

intervjuet med å samtykke til deltakelse i prosjektet. I tillegg ble aldri kvinnenes navn notert 

noe sted, verken i mine egne notater, transkriberinger eller i kommunikasjon med 

kontaktpersonen på krisesenteret under rekruttering- og planleggingsfasen. For å videre sikre 

kvinnenes anonymitet er det gjort enkelte forhåndsregler i analysen. Kvinnene vil ikke bli 

referert til ved sine aliaser. Grunnen til det er at de ulike sitatene fra hver enkelt informant 

ikke skal kunne kobles sammen ettersom det øker sannsynligheten for at de kan identifiseres 

av personer som kjenner historien deres. For enkelte av kvinnene i utvalget kan dette 

potensielt være svært farlig. Av denne grunn utelates også stedsnavn og andre uttrykk som 

potensielt kan identifisere kvinnene. I denne sammenheng er det nødvendig å påpeke at 

enkelte momenter fra intervjuene er blitt utelukket på bakgrunn av risikoen gjenkjennelighet 

medfører for informantene. Ivaretakelse av kvinnenes sikkerhet og trygghetsfølelse er 

viktigere enn å inkludere enkelte funn i oppgaven. Dette kan likevel forstås som et funn i seg 

selv, ettersom det belyser problematiske og utfordrende sider ved kvinnenes liv på egenhånd, 

og belyser hvordan tvang- og kontroll og kan vedvare i etterkant av brudd. Gjennom det 

valgte teoretiske rammeverket, forstås kvinnenes fortellinger og erfaringer som del av en 

større helhet, til tross for at hendelsene presenteres enkeltvis på bakgrunn av de etiske 
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hensynene knyttet til identifiseringen av informantene. Vurderinger i analysen er derfor tatt 

med bakgrunn i dette. Ettersom intervjuene ble gitt på ulike språk, er alle sitatene oversatt til 

norsk. Dette er også gjort på bakgrunn av å sikre kvinnenes identitet, da intervjuutdragene 

potensielt ville muliggjort en identifisering av for eksempel nasjonalitet. Av intervjuene som 

ble gjennomført på norsk, er også sitatene hentet herfra skrevet om for å sikre anonymisering 

av kvinnene. Dette ble gjort av den grunn at deres verbale språk var såpass gjenkjennelig at en 

potensielt kunne koble sammen sitatene til en konkret fortelling. Oversettelsen og 

renskrivningen er nøye gjennomført, for å beholde essensen av kvinnenes erfaringer og 

opplevelser, samt deres uttrykk for ulike følelser som oppstod gjennom intervjuene.  

 

4.6 Listening Guide som verktøy  
Den overordnede tematikken og det innhentede datamaterialet er sårbart og sensitivt, og bør 

derfor behandles på en forsvarlig og hensynsfull måte. Denne delen av prosessen, nemlig 

fortolkningsprosessen, er viktig for både meg som forsker og informantene. Informantene har 

i henhold til de forskningsetiske retningslinjene krav på at forskeren etter beste evne skal 

forstå seg på informanten, fremstille informantens egne tolkning på en rimelig måte samt 

underbygge sin egen tolkning godt (Skilbrei, 2019, s. 178). For å analysere datamaterialet er 

den feministiske kvalitative metoden Listening Guide, utviklet av sosialpsykologen Carol 

Gilligan, valgt som verktøy for koding og analyse (Koelsch, 2015, s. 97). Metoden ble 

utviklet som en måte å få tilgang til jenter og kvinners tause stemmer, som ikke ellers kom til 

overflaten. Analysestrategien innebærer å jobbe med datamaterialet på fem ulike måter og 

lese med forskjellige perspektiver, kalt «listenings», for hver gang. Med hvert steg kreves 

forskerens aktive tilstedeværelse; forskerens egne stemme blir så en del av prosessen som 

tydeliggjør hvem som lytter og hvem som forteller i analysen (Gilligan mfl., 2003, s. 159). 

Første punkt i metoden går ut på at forskeren skal drive selvrefleksiv og personlig lesing av 

det innhentede datamaterialet, og notere egne reaksjoner, assosiasjoner og tanker underveis i 

margen av intervjuet, i tillegg til å skissere hovedtemaene som kommer frem i intervjuet. I 

neste gjennomgang av intervjuet skal forskeren lete etter det aktive og fortellende subjektet, 

for deretter å hente ut alle «jeg»-setninger og skape et «jeg»-dikt. Hensikten med dette er å 

fremme det handlende og tenkende subjektet i fortellingen. Denne strategien retter seg videre 

inn mot det tredje punktet, hvor fokuset i lesingen peker mot det temporale og relasjonelle i 
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subjektets fortelling, og gir innblikk i hvordan vedkommende selv plasserer seg i denne 

fortellingen (Koelsch, 2015, s. 98). I neste gjennomgang skal lesingen utføres med fokus 

rettet mot eventuelle steder samfunnsmessige institusjoner og relasjoner knyttet til disse 

dukker opp, før man til slutt leser gjennom med et overordnet teoretisk blikk. Alle stegene 

dokumenteres med notater og sammendrag, og samlet brukes dette i analysen (Gilligan mfl., 

2003, s. 159). Denne metoden har bidratt til å fremme kvinnenes fortellinger og hvordan de 

plasserer seg selv i forhold til de ulike formene for tvang og kontroll de opplevde, og 

fremdeles opplever, fra ektemannen og andre kontrollutøvere.  

 

4.7. Studiens relevans og eventuelle begrensninger 
I dette prosjektet er det overordnede ønsket, som beskrevet tidligere, å undersøke kvinnelige 

migranter, som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening, og deres erfaringer med 

vold i nære relasjoner. Mer spesifikt er oppgavens hensikt å forstå hvordan familiegjenforente 

kvinner kvinners migrantbakgrunn påvirker møtet med tvang, kontroll og vold i ulike former 

og hvordan de i denne sammenheng uttrykker handlekraft. Som beskrevet tidligere består 

store deler av brukergruppen ved krisesentrene i landet av kvinner med minoritetsbakgrunn, 

noe som skiller seg vesentlig fra da krisesentrene vokste frem i etterkant av kvinnebevegelsen. 

Oppgaven kan dermed bistå å belyse ulike utfordringer kvinnelige migranter som kom til 

Norge gjennom familiegjenforening bringer med seg i møtet med velferdstilbud som 

krisesentre. I tillegg kan oppgaven vise hvordan dette møtet påvirker kvinnene. Ettersom 

krisesenteret ofte har funksjon som bindeledd mellom ulike samfunnsinstitusjoner, kan dette 

også bidra å øke kunnskap om kvinnenes erfaringer med blant annet NAV i etterkant av 

separasjon fra mannen. Mangelen på kunnskap om kvinnelige migranter utsatt for vold i nære 

relasjoner i Norge (Kiamanesh og Hauge, 2019, s. 301), resulterer følgelig i et stort behov for 

ny forskning. Forhåpentligvis kan denne oppgaven bidra til å øke kunnskapen rundt 

kvinnelige migranters utsatthet for vold i nære relasjoner, og hvordan en må forstå deres møte 

med tvang og kontroll. I tillegg åpner dette for å skape et innblikk i deres ulike utfordringer 

og behov i møtet med velferdsstaten. Da kvinnene som ble intervjuet ble rekruttert gjennom et 

krisesenter, hadde de allerede vært i kontakt med hjelpesystemet og ulike tiltak kontakten 

medfører. En begrensning ved oppgaven er at kvinnenes historier og erfaringer med tvang, 

kontroll, vold og hjelpetiltak følgelig kan være annerledes fra andre kvinnelige migranter som 
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ikke har hatt muligheter til å oppsøke hjelp. I tillegg er som sagt oppgaven begrenset til å 

gjelde kvinner som har migrert til Norge gjennom familiegjenforening. Kvinnene i denne 

gruppen er en spesifikk gruppe migranter med blant annet et rettighetslandskap som kan 

variere fra andre migrantgrupper i Norge. Kvinnenes ekspartnere er av ulik etnisitet. På 

bakgrunn av dette kan sammenlikningsgrunnlaget mellom individene svekkes, blant annet på 

grunn av forskjellige kulturelle normer og verdier. Andre migranter og deres erfaringer med 

vold i nære relasjoner, samt ulike samfunnsinstitusjoner, kan derfor tegne et helt annet bilde 

enn hva som presenteres i denne sammenheng. På tross av at en generalisering av funnene 

ikke er mulig, er de i tråd med annen forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Funnene kan 

tyde på mangel på tilrettelegging av tiltak rettet mot gruppen kvinnelige migranter i Norge.  
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5. Bruken av tvang- og 
kontrollmekanismer i kvinnenes 
fortellinger 
Som tidligere nevnt er ønsket å undersøke kvinnenes handlekraft i situasjonen de befinner seg 

i og hvordan vi kan forstå strategiene de benyttet seg av overfor deres ekspartneres ønske og 

forsøk på kontroll. I tråd med mye feministisk teoretisering av menns vold mot kvinner er det 

overordnede ønsket i denne oppgaven å inkludere og identifisere hvilke strategier kvinnene 

benytter i møtet med kontrollen (Hydén, 2005, s. 171). Med dette utgangspunktet anses 

kvinnen som et aktivt og handlende subjekt, og defineres dermed ikke til å være offer for 

mannens handlinger som begrenser og fanger henne til sin offerrolle, det som gjøres mot 

henne (Hydén, 2005, s. 170). For å kunne presentere og forstå kvinnenes strategier og 

handlinger, er det først nødvendig å presentere de ulike måtene kontroll og tvang beskrives i 

deres fortellinger. Første del av analysen tar derfor utgangspunkt i dette, og deles opp etter 

hvordan tvangs- og kontrollmekanismene forsøker å begrense kvinnenes sosiale, kroppslige 

og økonomiske autonomi. Det teoretiske rammeverket vil her bestå av Stark, Johnsen og 

Kellys teoretisering av vold. Den utøvde kontrollen virker å variere og avhenger av hva slags 

relasjon det er mellom partene. Dette innebærer at kontrollbildet endrer seg gjennom 

prosessen kvinnen befinner seg i (før, under eller etter brudd). Dette gjelder både den 

daværende partneren og den eventuelle storfamilien. Ettersom datamaterialet er basert på 

kvinnenes subjektive fortellinger og fortolkninger av situasjonen, er det nødvendig å påpeke 

at det heller ikke er mulig å trekke konklusjoner hva gjelder intensjonen til den utøvende 

partner. Mer spesifikt vil det ikke spekuleres i hvorvidt mannens faktiske intensjon var å 

kontrollere deres partner, men det tas likevel utgangspunkt i at dette er kvinnenes reelle 

opplevelser av situasjonen.   

I intervjuene kommer det tydelig frem hvordan kvinnene ble utsatt for diverse kontroll- og 

tvangsstrategier i forsøket på å begrense deres handlingsrom. Eksempler på dette er blant 

annet isolasjon, kontroll og innsnevring av sosial omgangskrets, kontroll over økonomi og 

bruken av trusler og skremselstaktikker. På tross av at ulike tvang- og kontrollmekanismer ble 

fremstilt separat i teorikapittelet, vil det i analysen presenteres om hverandre. Dette er på 
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bakgrunn av hvordan det fremkommer av kvinnenes fortellinger at de ulike tvang- og 

kontrollstrategiene ofte ble brukt parallelt.  

5.1 Begrensning av kvinnenes sosiale og kroppslige 
autonomi  

5.1.1 Isolasjon og kontroll av handlingsrom 

Et av Stark (2009, s. 1513) sine empiriske hovedargumenter er som beskrevet over at den 

fysiske delen av vold i nære relasjoner har mistet sin sentrale rolle i mishandlingen etter hvert 

som kvinner har blitt mer likestilte i samfunnet. Mens fysisk vold kan virke effektivt i 

samfunn hvor kvinner ikke har de samme sosioøkonomiske rettighetene som menn, synes 

voldsbildet å ha endret seg i samfunn hvor kvinner og menn regnes som likestilte (Stark, 

2009, s. 1513). Som følge av kvinnekampen fikk kvinner i teorien de samme rettighetene som 

menn, og flere skaffet seg utdannelse og opparbeidet seg egen økonomisk kapital (Stark, 

2009, s. 1513). På tross av dette mener Stark at det fremdeles er store forskjeller i kvinner og 

menns sosioøkonomiske likestilling i samfunnet, og at dette særlig reflekteres i oppfatningen 

om kvinnens rolle i hjemmet (Stark, 2009, s. 1513). Flere av kvinnene i utvalget og deres 

ekspartnere kommer opprinnelig fra land med tradisjonelle kjønnsrollemønstre og har derfor 

andre forventninger knyttet til kjønn. I disse samfunnene kan det sies å utøves en form for 

ekstern kontroll. Implisitt medfører dette at kvinnene generelt ikke har mulighetene (og/eller 

rettighetene) til å agere som autonome aktører. Intern kontroll innad i familien er derfor ikke 

nødvendigvis viktig, ettersom kvinnene i stor grad opplever sosial kontroll fra det øvrige 

samfunn (Stark, 2009, s. 1513). I mer likestilte land som Norge derimot, kan ønsket om å 

utøve intern sosial kontroll være større ettersom kvinnerollen, og derav forventningene rundt 

dette, er annerledes på grunn av nivået av likestilling (Stark, 2009, s. 1513). Konsekvensene 

av dette er derfor bruken av tvingende kontroll som ny voldsform.  

Opplevelsen av en nye former for kontroll kommer også frem av intervjuene. En av kvinnene 

forteller blant annet at på tross av hennes oppvekst i en svært konservativ og religiøs familie, 

hadde hun mer frihet i hjemlandet enn i Norge.  
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(…) Faren min var en streng mann. Jeg hadde noen restriksjoner, men jeg var ikke i et 
fengsel liksom. For eksempel, da jeg var i 6 [hjemlandet], hadde jeg lov til å gjøre det jeg 
ville inni huset, og hvis jeg for eksempel ville gå et sted eller prate med noe, ble jeg ikke 
fulgt med på... Eller sånn.. Hmm, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men sånn holdt et øye 
med, men jeg fikk lov til å gjøre det jeg ville på rommet, men da jeg kom hit fikk jeg ikke 
engang lov til å sitte på rommet, jeg måtte være med svigermoren min 24/7, og gjøre alt 
husarbeidet (...)  

 

Flere av kvinnene forteller om tapt frihetsfølelse og hvordan deres hverdag drastisk endret seg 

etter å ha kommet til Norge. Deres nye liv kontrolleres i stor grad av mannen og i enkelte 

tilfeller av svigerfamilien, fremfor gjennom sosial kontroll i samfunnet. Det kommer blant 

annet frem i intervjuene hvordan enkelte opplever i større grad enn i hjemlandet at små 

detaljer i deres liv skal reguleres og kontrolleres av deres nye ektemann. Et eksempel på dette 

kontroll over kvinnens hverdagsrutiner, som for eksempel i forhold til mat. En av kvinnene 

forteller om strenge regler i hjemmet, både mens hennes daværende partner var tilstede og 

ikke.  

Ja, klær og sko og mat alt, jeg måtte spørre han om alt før jeg gjorde noe. Hvis jeg ikke 
gjorde det da han blir sur og sint 

Nora: Hvis du ikke spurte han om lov? 

Ja 

(...)  

Nora: Var det sånn det var alltid eller, hjemme? 

Ja det var det. Men av og til, hvis jeg skulle si hvorfor, da han ble veldig sur og sint og han 
kunne slå meg.  

 

Kvinnen i eksempelet over forteller også at hun heller ikke fikk lov til å spise det hun ville av 

maten i hjemmet, og hennes eksmann var derfor nøye med å sjekke hva de hadde i 

kjøleskapet både før og etter jobb. Dette for å kontrollere at kvinnen ikke hadde gjort noe hun 

ikke hadde tillatelse til. Dette kan knyttes til både tvangs- og kontrollmekanismer som 

presentert av Stark og Johnson. Mannen søker å både begrense kvinnens kroppslige og sosiale 

autonomi ved å frata henne muligheten til å kontrollere noe så alminnelig som matrutiner. 

Tvangs- og kontrollstrategiene går hånd i hånd i dette eksempelet, og viser hvorfor det er 

nødvendig å se på hele konteksten rundt handlingen for å forstå kvinnens opplevelse. Kvinnen 

uttrykker at hun er vel vitende om konsekvensene dersom hun bryter de gjeldende reglene for 
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situasjonen. Som Stark (2013, s. 23) påpeker blir truslene troverdige og skremselstaktikkene 

effektive for kvinnen ettersom hun vet hva mannen er i stand til å gjøre fra tidligere erfaring. 

Eksempelet overfor kan også tolkes som kontroll og en regulering av kvinnens handlingsrom 

(Stark, 2013, s. 29-30), i forsøket på å begrense hennes sosiale autonomi. Gjennom å innføre 

strenge regler knyttet til hverdagsrutiner gjøres kvinnen avhengig av mannen og forsterker 

deretter det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret (Stark, 2013, s. 29).  

I en studie gjort i Bangladesh fant de blant annet at autonome kvinner kan anses som 

provokative og bryter med de gitte forventningene til blant annet ekteskap i områder preget av 

tradisjonelle og konservative kjønnsnormer (Koenig mfl., 2003, s. 285). Dette poengteres 

også av Anderson, som i sin artikkel om tvingende kontroll og teoretisering av kjønn skriver; 

“(...) women´s failure to perform femininity is punished with violence only in the region 

where cultural and structural gender inequalities are more pronounced. This suggests that the 

meanings and consequences of gendered performances change due to structural context.” 

(Anderson, 2009, s. 1451). Kvinnene som bryter med forventningene knyttet til sitt kjønn 

øker dermed risikoen for å bli utsatt for mishandling fra partner (Koenig mfl., 2003, s. 285).. 

Kvinnene i utvalget er i en særegen situasjon med tanke på konteksten de befinner seg i. På en 

side står de overfor tydelig sosialt press fra familien og kulturen i opprinnelseslandet, mens de 

samtidig må leve opp til det norske samfunnet og forventningene det medfører. Særlig blir 

dette tydelig med tanke på ulike holdninger knyttet til kvinnerollen. Kvinnene stilles dermed 

overfor en umulig oppgave, hvor deres handlinger uansett ender med å bryte med 

normsystemet i en av de sosiale kontekstene de beveger seg i.  

Alle kvinnene som deltok i dette prosjektet kom til Norge som følge av familiegjenforening, 

og har derfor ingen av sine nærmeste her utover ektemann og eventuelt svigerfamilie. 

Kvinnene, sammen med deres ekspartnere, bosatte seg i stor grad med umiddelbar nærhet til 

mannens familie, og i noen tilfeller i samme hjem, et såkalt ´patrilocal residence´ (Landmann, 

Seitz & Steiner, 2018, s. 2182). I slike husholdninger er det vanligvis forventet at kvinnen 

avløser sine svigerforeldre for huslige plikter og tar vare på dem når de blir eldre (Landmann, 

Seitz & Steiner, 2018, s. 2182). På bakgrunn av dette er følgelig deres sosiale omgangskrets 

svært liten, om ikke ikke-eksisterende. I tillegg til å være starten på integrering i det norske 

samfunn, er norskkurs også et av stedene hvor det er mulig å knytte egne relasjoner og 

nettverk. Av kvinnene i utvalget som var gift med andre migranter, hadde alle til felles det 

faktum at mennene hadde bodd i Norge i lang tid før deres ankomst. Det var derfor kun 
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kvinnene som skulle delta på blant annet norskkurs. Spørsmål rundt kvinnenes deltakelse på 

norskkurs og hvordan de syns det var å gjennomføre, ga blant annet innblikk i deres partneres 

forsøk på å begrense deres handlingsrom. To av kvinnene forteller blant annet hvordan deres 

ekspartnere mislikte deres deltakelse på norskkurs og ville heller at de skulle jobbe og bidra 

økonomisk.  

(…) Når jeg åpnet en bok, han bare hva gjør du, du må jobbe, ikke gå på skole, hvordan 
kan jeg gå på skole uten å kunne språk, nei du må, og jeg sa okei jeg må få disse timene.. 
Jeg må gå på norskkurs, og etter det kan jeg søke oppholdstillatelse, men på samme tid 
måtte jeg begynne å jobbe, og han likte det ikke da jeg satt, vi hadde et bord i stua, og jeg 
hadde ikke noe valg, da datteren min la seg, satt jeg bare på gulvet og gjorde leksene mine, 
og hvis han så meg gjøre lekser ble han gal (...)  

 

En annen av informantene beskriver lignende opplevelser med eksmannen. Begge kvinnene 

illustrerer på ulike måter hvordan deres daværende partnere la hindringer slik at det ble 

praktisk vanskelig å gjennomføre norskkurset.  

Ja jeg har ikke vært på skole så mye, jeg har vært en periode og sånn. Og etterpå ble jeg 
gravid og jeg måtte være hjemme en periode, og jeg har fått barn. Og da eksen min, det 
var da jeg har fått plass om kveldene jeg skal gå, men av og til han ville ikke passe på 
sønnen min mens jeg er på norskkurs, derfor jeg måtte bare sitte og se på norsk barne-tv 
for å lære meg (...) Han ville gjøre ting vanskelig for meg, og etter tre måneder han han 
begynte å krangle med meg, at jeg måtte finne meg en jobb, og jeg kunne ikke noe, jeg 
kunne ikke si en setning, hvordan jeg skal skaffe meg jobb. Og det er ikke lett (...)  

5.1.2 Kontroll gjennom retur til hjemlandet 

Blant utvalget forteller to av kvinnene om hvordan deres daværende partnere bestemte seg for 

å kjøpe returbilletter til dem og barna og sendte dem tilbake til hjemlandet, hvor de så ble 

værende over en lang periode. En av kvinnene forteller om hvordan hun fikk beskjed av 

mannen om at hun måtte besøke sin mor i hjemlandet, men dette viste seg å ikke stemme. 

(…) Men han og familien hans hadde en plan, å sende meg og datteren min til mitt 
hjemland, og ehm da jeg dro til mitt land den dagen viste han meg en billett, «jeg skal til 
Amsterdam», jeg spurte bare hvorfor skal du alene, kanskje vi kan reise sammen, vi er 
familie. Nei, du fortjener ikke, fordi i Amsterdam er det mange vakre kvinner og mye 
marihuana, jeg må bare slappe av og alt vil gå bra (...)  

 

Kvinnene uttrykker en følelse av håpløshet rundt det å bli sendt tilbake til hjemlandet over en 

periode. De opplever å ikke gis noe annet valg enn å returnere med barnet. Dette kan ses i 
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sammenheng med ulike tvangs- og kontrollstrategier. For det første kan det tolkes som en 

kontrollstrategi ettersom det gjør videre deltakelse i arbeidslivet og/eller studier vanskelig, i 

tillegg til å fjerne dem fra eventuelle sosiale relasjoner de har bygget i det norske samfunn 

(Stark, 2013, s. 27-29). Mannen kan også på denne måten føle at han besitter kontrollen, til 

tross for at de befinner seg i et annet land (Stark, 2013, s. 27). Retur til hjemlandet kan ifølge 

Menjívar og Salcido (2002, s. 908) være lettere for menn, ettersom kvinnene i større grad må 

justere sin opptreden i samspill med det gjeldende normsystemet. En av kvinnene illustrerer 

dette under intervjuet hvor hun prater om sine tanker rundt returen og oppholdet i hjemlandet. 

Hun forteller blant annet om frykten for at brødrene og faren skal finne ut av den voldelige 

relasjonen.  

(...) Kanskje de lar ikke meg komme tilbake til Norge, fordi det er sånn i landet mitt, hvis 
jeg blir skilt, jeg kan ikke gå og bo alene. Jeg må gå tilbake til familien min og bo sammen 
med dem. 

 

I dette tilfellet kan det også sees i sammenheng med hvordan den utøvende partner bruker 

skampåføring og ydmykelse som taktikk for å opprettholde det gjeldende makthierarkiet i 

relasjonen med kvinnen. Ved å tvinge henne til å returnere til hjemlandet, understreker 

mannen at det er han som har mest makt i forholdet, og tydeliggjør blant annet hvilke 

kjønnsnormer som er gjeldende, både i relasjonen og hva som forventes av henne forøvrig 

(Stark, 2013, s. 26). I Oslo Krisesenters rapport Ny i Norge (2008), beskrives samme tendens 

til å bruke retur av kvinnene til deres hjemland som del av voldsbildet. Av rapporten fremgår 

det hvordan denne strategien i Oslo Krisesenters erfaring er en «... sentral faktor i 

mishandlingssituasjonen til kvinner med utenlandsk opprinnelse.» og er blant annet kjent av 

den norske ambassaden i Islamabad, Pakistan (Berntsen, 2008, s. 17 – 18).  

5.1.3 Storfamiliens rolle i kontrollutøvelsen  

En mer tydelig og direkte form for kontroll blir tydelig der samtlige av kvinnene forteller om 

forbud mot å knytte egne relasjoner med andre individer. Av oppgavens utvalg fremstår denne 

formen for kontroll som en av de mest utbredte. Gjennomgående er fortellinger om isolasjon, 

innsnevring og kontroll av sosial omgangskrets. I forsøket på å regulere kvinnenes 

handlingsrom, utøves denne typen kontroll for å kontrollere sine partnere i enda større grad 

(Stark, 2013, s. 27-29; Johnson, 2008, s. 28). Under intervjuene ble kvinnene stilt spørsmål 
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angående deres sosiale liv. For majoriteten av kvinnene var dette ikke-eksisterende, og ble 

ofte begrunnet i at mannen og/eller svigerfamilien ikke tillot det. En av kvinnene forteller 

blant annet at på tross av hennes deltakelse på norskkurs, var det vanskelig å etablere egne 

relasjoner.  

Nora: Hvordan syns du det har vært å komme til Norge som kvinnelig migrant?  

Ja det var vanskelig. Jeg har en stor familie, og jeg bodde i 3 [liten kommune i Norge], det 
er veldig lite sted og veldig få folk der, og jeg kom fra en stor by, og jeg har en stor 
familie, det var alt. Men da jeg begynte på norskkurs, det var bedre. Da jeg begynte å møte 
mange folk fra forskjellige land og sånne ting, det var bedre. 

Nora: Ja fordi da du kom hit, du kjente bare han eller? Du hadde ikke noen andre du kjente 
i Norge? 

Ja 

Nora: Og da fikk du flere relasjoner eller? 

Ja. Men han var den typen som ikke ville at jeg skulle bli kjent med noen andre, eller jeg 
skal besøke noen eller de skal besøke meg. Han ville ikke ha sånne ting.  

 

Som nevnt overfor er kvinnenes sosiale omgangskrets betraktelig begrenset ettersom de har 

migrert til Norge alene gjennom familiegjenforening. Blant kvinnene som bosatte seg i nærhet 

av mannens familie, kan også sannsynligheten for at kvinnen blir sårbar for misbruk fra 

svigermor øke. Dette fordi kvinnen er den ene i hjemmet svigermoren kan ha makt over 

(Klein, 2012, s. 42). Svigerfamiliens rolle i kontrollutøvelsen er varierende, men likevel 

tilstedeværende blant mange av kvinnene i utvalget og tydelig blir særlig svigermor og 

svigersøster sin delaktige rolle. I sitatene under gjengis situasjoner fra en av kvinnene som 

under ekteskapet bodde i en patrilokal husholdning (se Landmann, Seitz & Steiner, 2018) 

hvor svigermorens rolle i kontrollutøvelsen er tydelig.   

Nora: Følte du at du kunne kontakte noen, snakke med noen om dette?  

Nei. Fordi jeg var redd. Fordi de hadde sagt til meg at hvis jeg snakker med noen ville de 
visst hva jeg hadde sagt til den personen, sånn folk i hennes omgangskrets, jeg fikk ikke 
lov til å snakke med dem og jeg var redd for å snakke med dem (...)  

Jeg hadde ikke noe sosialt liv. Jeg fikk ikke lov fordi svigermoren min var sånn, til og med 
hvis du går på et shoppingsenter vil noen ringe meg og jeg vil få vite hvor du har vært, og 
hvem du har snakket med. Og selv om jeg ikke snakket med noen av personene i deres 
omgangskrets, men de sa at jeg snakket med folk utenfor og de, alt kommer tilbake til 
dem, liksom alt jeg har snakket om og (...)  
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(…) Jeg fikk ikke en gang lov til å snakke med folk i deres vennekrets eller andre, som for 
eksempel, når de dro for å møte noen eller hjemme, sånn svigermoren og svigersøsteren 
min var alltid med meg, så jeg fikk ikke lov til å prate med noen, jeg fikk ikke lov til å ha 
venner, og sånn, det var kvelende, ekstremt kvelende for meg (...)  

 

Av dette fremgår det blant annet hvordan hun utsettes for sterk isolasjon og regulering av 

hverdagen. Hennes handlingsrom begrenses betraktelig, noe som i stor grad kan tolkes å være 

mannen og svigerfamiliens ønske. I tillegg til å ikke få lov til å stifte egne bekjentskaper, blir 

hun også fortalt at det vil oppdages dersom hun velger å trosse dem. Denne type strategi 

brukes ifølge Stark (2013, s. 23) for å opprettholde frykt og lojalitet, i tillegg til å kunne 

fortsette å holde misbruket skjult for omverdenen. Annen forskning tyder også på hvordan 

den kontrollerende partner ønsker å begrense kvinnens sosiale verden, som kan forekomme 

ved å forhindre eller forby kontakt med venner og familie (Klein, 2012, s. 101). Denne 

strategien kan forsterkes dersom kvinnen ikke er i nærheten av egen familie (Klein, 2012, s. 

102). Isolasjon av kvinnelige migranter kan ifølge Menjívar og Salcido (2002, s. 904) oppstå 

lettere dersom de har migrert til et nytt land på egenhånd. Ved at kvinnene isoleres gis 

mannen automatisk kontroll over alle aspekter i kvinnens liv og hun gjøres dermed avhengig 

av han (Menjívar & Salcido, 2002, s. 904; Stark, 2013, s. 27). I tilfellet over er dette spesielt 

fremtredende ettersom mannen er født og oppvokst i Norge, og besitter betraktelig større 

tilgang og informasjon til det norske samfunnet. Svigermorens rolle i kontrollutøvelsen er 

også tydelig hos en annen av informantene, på tross av at de verken bor sammen eller i 

umiddelbar nærhet til hverandre. I tillegg til å utsettes for en rekke former for tvang og 

kontroll fra mannen, virker det som at hennes svigermor og svigersøster ofte er roten til den 

psykiske volden hun gjøres til gjenstand for. Selv om de ikke bor i samme land, involveres de 

gjennom å komme med ulike trusler til både kvinnen og hennes familie i hjemlandet. Etter at 

kvinnen fikk et barn med mannen, mottar hun trusler fra svigermoren. Hun forteller også å ha 

mottatt lignende trusler etter å ha blitt sendt tilbake til hjemlandet.  

(…) Hver gang hun ringte, hvis du blir gravid igjen blir livet ditt ødelagt og du må dra 
tilbake til landet ditt, sa moren hans, fordi min sønn skal ikke måtte bruke sine penger på 
deg og din datter (...)  

(…) Tre dager før vi kom tilbake til Norge, hans familie, hans mor ringte til min mor og til 
min søster og sa at hvis jeg og datteren min kommer tilbake til Norge, vil de ødelegge livet 
mitt, kroppen min.. de vil gjøre noe med kroppen min, jeg glemte ordet... ikke drepe, men 
ehm, jeg vil bli funksjonshemmet, de kan gjøre noe.  
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Svigermoren forsøker i dette tilfellet å begrense kvinnens kroppslige autonomi og bruker 

kvinnens kropp som middel for utøvelsen av kontroll, gjennom både trusler om vold og 

ønsket om å forhindre ny graviditet. I møtet med denne kontrollformen velger kvinnen å 

frastå fra sex med ektemannen over en lang periode. Dette vil utdypes i større detalj senere i 

analysen.  

5.1.4 Kontroll gjennom løgner og ryktespredning  

Det kommer også frem flere eksempler på hvordan kvinnene utsettes for diverse løgner og 

ryktespredning i forsøket på å kontrollere dem. Dette kan deles inn i to kategorier, nemlig 

løgner om kvinnene og øvrige institusjoner, og ryktespredning om kvinnenes karakter. To av 

kvinnene forteller om hvordan deres daværende partnere fortalte dem løgner om institusjoner, 

deriblant barnevernet, politiet og krisesenter, som kan tolkes som et forsøk på å utøve 

kontroll. Denne typen strategi, å spre løgner, kan den kontrollerende partner benytte seg av 

for å opprettholde det gjeldende makthierarkiet i relasjonen (Stark, 2013, s. 25). I tilfellet 

under omhandler løgnene samfunnsinstitusjonenes funksjoner og virkeområder.  

Nora: Det tar fortsatt mye plass i livet ditt 

Mhm, ja, det er sånn, vi bodde med han i syv måneder, seks måneder, så hver dag var bare 
krangling, ikke en eneste dag uten krangling, om politiet, om hva han pleide å fortelle meg 
om barnevernet, hva han sa til oss, fortsatt når jeg ser politi ser jeg det 

Nora: På grunn av hva han fortalte deg?  

Ja, hvis du gjør dette og hvis du gjør dette, så deporterer politiet deg, og barnevernet vil 
komme og ta fra deg barna, men ingenting skjedde, fordi politiet ville komme, barnevernet 
kom, ingenting skjedde. Jeg var sånn er du politiet, er du barnevernet? Det er det jeg sa. 
Fortsatt, når barna ser politiet, de har ikke tillit til politiet men det vil vi jobbe med.  

 

I sitatet ovenfor blir det tydelig hvordan løgnene om blant annet politiet og barnevernet har 

påvirket kvinnen og barna i etterkant, og bidratt til å skape frykt og en generell mistillit 

overfor institusjonene. I denne sammenheng kan det tolkes som at eksmannen bruker dette 

som en strategi for å snevre inn hennes muligheter og dermed øke sjansen for at hun blir i 

ekteskapet.  

(...) Han pleide å fortelle meg hvis du ikke er lykkelig her i Norge, så kan du dra tilbake til 
4 [hjemlandet], politiet gjør det, så når sønnen min, han pleide å gå på mottaksskole, han 
fortalte meg en gang, mamma, når jeg hører politisirener, så tror jeg at de kommer for å ta 
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deg tilbake til 4 [hjemlandet], så jeg lærer ikke mye i klassen, det var sånn han følte det. 
Fordi han var så stresset, det var vi alle.. 

 

Samme type misledende påfunn om samfunnsinstitusjonenes strukturelle virkefelt kommer 

frem hos flere av kvinnene.  

«(...) han sa, det er mitt liv og jeg bestemmer, hvis du gjør noe, jeg vil bare deportere deg, 
og datteren din vil bli tatt av myndighetene, han sa jeg trenger ingen, ikke deg og ikke din 
datter (...)» 

 

I denne konkrete situasjonen tillegger mannen seg kapasiteten til å utøve tvang over kvinnen 

som er fullstendig utenfor hans kontroll. Trusler om deportering synes også å være en del av 

voldsbildet blant kvinnelige migranter utsatt for vold i nære relasjoner, som også kan påvirke 

kvinnenes søk etter hjelp (Reina, Lohman & Maldonado, 2014, s. 601, 609). Dette vil bli 

beskrevet mer i detalj senere.  En annen av kvinnene forteller en lignende historie, bortsett fra 

at det tok sted etter hun hadde brutt med mannen og på daværende tidspunkt bodde på et 

krisesenter. Mens utdraget over baserte seg på institusjonens funksjoner, trekkes et ekstra 

element inn i neste utdrag, nemlig ydmykelse og skampåføring. Ved å spille på stigmatiserte 

antakelser om kvinnerollen, oppnår mannen stor effekt og etterfølger av påstandene han 

kommer med (Stark, 2013, s. 23 – 26).  

(...) Han begynte å ringe til familien min, til brødrene mine, og si til brødrene min at jeg 
selger sex, jeg er på et sted som det er bare horer som er der, sånne ting, som familien min 
de vet ikke hva er krisesenter og sånne ting, de tenkte ja det er sant.  

Nora: Åja, de trodde på det? 

Ja, og da han begynte bare å lage større, fortelle dem ting som det er, det stemmer ikke.. 

Nora: Nei.. hva skjedde da? Ble det noe (avbrutt) 

Ja, faren og brødrene mine snakker ikke med meg.  

 

Blant noen av de andre informantene ser en lignende bruk av ryktespredning basert på at 

kvinnene avviker fra de gjeldende normene knyttet til kvinnerollen. Dette forekommer for 

eksempel gjennom å påstå at kvinnene har affærer, prostituerer seg og ikke oppfyller sine 

forventede familiære plikter. I denne gruppen spiller svigerfamilien igjen en stor rolle og de er 

ofte med på å spre rykter og løgner sammen med ektemannen om kvinnene for å stadfeste det 
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gjeldende makthierarkiet. En av informantene beskriver en konkret situasjon hvor hun i 

etterkant av en voldshendelse med sin svigermor og svigersøster kontakter sin far for å 

fortelle hva som foregår. I denne sammenheng oppstår det kontakt mellom diverse 

familiemedlemmer, og hun blir deretter kjent med at svigermoren har fortalt hennes onkler i 

hjemlandet løgner om hennes liv i Norge.  

 

(…) og hun hadde drevet og snakket dårlig om meg. Og ting jeg ikke en gang visste 

Nora: Til onklene og foreldrene dine?  

Nei, hun hadde snakket med mine onkler. Og hun hadde snakket med dem og sånn jeg 
hadde en affære med en mann her, og at jeg brukte nesten halve dagen ute av huset og jeg 
snakker med, jeg vet ikke, hvem som helst på telefonen hele tiden (...)  

Nora: Så hun fant opp ting om deg 

Ja, og jeg visste ikke engang det (ler oppgitt), så de dro til huset vårt, mine onkler de dro 
til faren min sitt hus, og så hadde de en krangel med faren min 

 

Involvering av kvinnenes familie i forsøket på kontrollere henne synes å være et fellestrekk 

mellom de ulike fortellingene. En av kvinnene forteller om hvordan hennes svigerfamilie 

kontaktet hennes mor og søster i hjemlandet. Da eksmannen og hans familie opprinnelig 

ønsket at kvinnen skulle søke opphold i Norge som flyktning, som kvinnen mente var på 

feilaktig grunnlag, nektet hun dette.  

(…) og da jeg ikke søkte som flyktning, for denne familien, de begynte å behandle meg 
dårlig, du er en dårlig kvinne, du gjorde dette og nå skjønner vi hvorfor du ikke ble gift 
før, fordi du har et problem. Første konen var prostituert, og nå ble jeg for den familien, en 
person med et... (peker mot hodet) 

Nora: Så de sa du hadde psykiske problemer? 

Ja, psykiske problemer og at det er derfor jeg ikke ble gift, men de ringte også min søster 
og moren min og de sa ehm søsteren din var også prostituert i 1 [storby i annet land, 
tidligere bosted], du vet, det er veldig veldig vanskelig for sjelen min og mitt hjerte (...)  
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5.1.5 Kontroll gjennom fysisk vold 

Som nevnt overfor kan trusler, skremselstaktikker og isolasjon benyttes for å skape frykt. 

Trusler som blant annet går på kvinnens sikkerhet kan ha desto større effekt dersom hun har 

blitt utsatt for vold tidligere i forholdet og dermed vet hva partneren er i stand til (Stark, 2013, 

s. 23). Som nevnt tidligere er det ikke gitt at fysisk vold er en stor del av forhold med 

tvingende kontroll/intimterrorisme. Likevel synes volden å være hyppigere i relasjoner der det 

utøves som en del av kontrollen. Volden brukes dermed, som påpekt i teorikapittelet, for å 

fastslå det gjeldende makthierarkiet og for å forhindre motstand fra partneren (Stark, 2013, s. 

23). Til tross for at spørsmål om voldshendelser bevisst ble ekskludert fra intervjuguiden på 

grunn av blant annet faren for retraumatisering av kvinnene, delte noen av kvinnene sine 

erfaringer med vold i forholdet. En av kvinnene forteller blant annet om en voldsepisode 

knyttet til graviditet. Hennes eksmann ønsket ikke at hun skulle fullføre svangerskapet, og 

prøvde på ulike måter å forårsake en spontanabort.  

(...) Når jeg var gravid, han var sånn at han spurte meg jeg skal gå til lege og ta abort, fordi 
han ville ikke, eller. Han hadde bil, men i den periode han begynte å si kom med meg vi 
skal kjøpe ting fra butikken. Og han kjøpte, han var ikke sånn, han kjøpte altfor mye pose 
og jeg måtte bære dem, og han ville ikke hjelpe meg, for å miste den, eller han sa til meg 
du må bære tunge ting for å (strever med å forklare)... 

Nora: Åja, han ville egentlig at du skulle miste, spontanabortere? 

Ja. Og han begynte å sparke meg rett på ryggen for at jeg skal... 

Nora: Miste barnet? 

Ja..  

Tidligere forskning viser at mellom 4-17% av kvinner blir utsatt for mishandling under 

svangerskapet (Cokkinides & Coker, 1998, s. 20). Kjønnsulikhet og patriarkatet knyttes også 

til misbruk av kvinner, særlig gjennom feministisk teori (Pallitto & O´Campo, 2004, s. 2207; 

Kurz, 1989). I tillegg ser en tendenser til at risikoen for uønsket graviditet øker dersom ens 

leveforhold preges av høye nivåer av patriarkalsk kontroll og vold i nære relasjoner (Pallitto 

& O´Campo, 2004, s. 2213; Mahoney, 1991, s. 56-57).  
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5.1.6 Forsøk på kontroll etter separasjon 

Kontroll og vold i etterkant av separasjon er ikke uvanlig, og kan oppstå dersom den 

kontrollerende ekspartneren fremdeles ønsker makten i relasjonen (Hayes, 2012, s. 333). 

Dette kan blant annet forekomme gjennom barna, fysisk vold og andre kontrollformer. I 

utdragene nedenfor gjengis tre ulike hendelser som tar sted i etterkant av separasjon fra 

mannen. Kvinnene opplever at eksmannen forsøker å kontrollere deres handlingsrom på ulike 

måter. Det første utdraget gjelder en kvinne som var hovedforsørger i familien og gikk fra 

mannen blant annet fordi han nektet å bidra økonomisk.   

(...) men han sier nei, jeg skal ikke gå på jobb jeg skal ikke gjøre noen ting, jeg kan ikke 
være mer med han lenger og etterpå jeg jobber på restaurant og han kommer og vil drepe 
meg, og jeg blåmerke her og han slår meg i hodet også kom og tok halsen min (...)   

 

I sitatet over forteller kvinnen om å ha blitt fysisk angrepet på sitt arbeidssted etter at hun har 

gått ifra mannen. Mahoney (1991, s. 65) bruker begrepet separation assault for å beskrive 

angrepet på kvinnens kropp for å forhindre at hun forlater han, gjengjelde for separasjonen 

eller tvinge henne tilbake til relasjonen med mannen. Strategien brukes for å gjenoppbygge 

maktbalansen i forholdet slik den opprinnelig var, og for å straffe kvinnen for å ha forlatt han 

(Mahoney, 1991, s. 65 – 66). Mannens forsøk på å kontrollere kvinnen blir også tydelig 

gjennom rapporteringen av trusler etter separasjon (Crossman, Hardesty & Raffaelli, 2016, s. 

467). Mens fysisk vold etter separasjon er forsket på, er bruken av tvingende kontroll etter 

brudd et lite utforsket område (Crossman, Hardesty & Raffaelli, 2016, s. 457). Kvinnen i 

eksempelet overfor initierte separasjonen med mannen, som følgelig utfordrer mannens 

kontroll over henne. Tidligere forskning tyder at dette kan resultere i økt bruk av tvang- og 

kontrollstrategier for å stadfeste makthierarkiet mellom partene, deriblant fysisk vold 

(Hardesty & Ganong, 2006, s. 550, 558; Toews & Bermea, 2017, s. 2168).   

I det neste eksempelet har kvinnen det gjelder vært separert fra mannen i en lang periode. 

Likevel opplever hun at han finner nye måter å kontrollere aspekter ved hennes hverdag, blant 

annet gjennom deres felles barn.  

(...) når du har barn, du må ha kontakt. sånn er det, de i våres, kanskje i norsk familie det 
er ikke sånn, de blir venner for å gjøre beste for barnet, men for oss, han eksen min han vil 
ikke ha sønnen min, fordi at kanskje hvis jeg får fri en uke, kanskje han tenker jeg skal 
finne annen mann, og da han binder meg med sønnen min, og sier det er sønnen min du 
skal gjøre alt for han.. 
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I en studie fra 2016 som undersøkte mødres opplevelser med ikke-voldelig tvingende kontroll 

under ekteskapet og etter separasjon, fant de blant annet bruken av tvingende kontroll knyttet 

til omsorgsrett (Crossman, Hardesty & Raffaelli, 2016, s. 467). I likhet med eksempelet over, 

fant de også at kvinnenes ekspartnere strategisk bruker barna som brikker for å opprettholde 

relasjonen til kvinnen, og som middel for å kontrollere dem videre (Crossman, Hardesty & 

Raffaelli, 2016, s. 467; Hayes, 2012, s. 333-344). Dette blir også tydelig i Hardesty og 

Ganong´ s studie om delt foreldreansvar med voldelig partner, hvor de i tillegg finner at 

kvinnene som var utsatt for tvingende kontroll i forholdet i større grad opplevde å bli 

kontrollert av mannen gjennom det delte foreldreansvaret (Hardesty & Ganong, 2006, s. 554). 

I tillegg viser tidligere forskning også at kvinner som er i kontakt med sin voldelige 

ekspartner i etterkant av brudd på grunn av delt foreldreansvar, generelt er mer sårbare for 

vold og trusler (Hardesty & Ganong, 2006, s. 545).  

I det siste sitatet beskrives en situasjon hvor kvinnen blir oppsøkt på ny bostedsadresse etter 

bruddet. Kvinnens tidligere bosituasjon var sterkt preget av å bli kontrollert gjennom både 

mannen og svigerfamilien. Som beskrevet tidligere spiller svigerfamilien en delaktig rolle i 

kontrollutøvelsen i enkelte av kvinnenes fortellinger. For denne kvinnen er det antydninger til 

at svigermoren og svigersøsteren står for store deler av kontrollen hun opplevde i hjemmet. 

Dette er også tilfellet i eksempelet under, hvor det er svigersøsteren som oppsøker kvinnen og 

dermed forsøker å opprettholde maktforholdet som det var i hjemmet.  

(…) men i september, det var sånn, svigersøsteren min dukket opp, i 3 [lite tettsted i 
Norge], fordi jeg flyttet ut av 8 [norsk storby], fordi jeg var redd. Jeg ville være nærme 8 
på grunn av jobbmuligheter i fremtiden, men jeg ville være ute av 8 [norsk storby], fordi 
de bodde i 4 [tidligere bosted i 8], så jeg, min svigersøster hun jobber i byen, så det var 
ikke trygt for meg å bo der. Men jeg vet ikke hvordan hun fant meg, og hun begynte å 
følge etter meg, da jeg så henne ble jeg sånn, alt kom tilbake (...)  

 

Som nevnt tidligere brukes overvåkning for at utøveren av kontroll skal kunne besitte en 

fullstendig oversikt over kvinnens handling og handlingsrom, og for å potensielt kunne 

sanksjonere det som defineres som eventuelle overtramp (Johnson, 2008, s. 27). Hvorvidt 

hendelsen nevnt overfor rent juridisk kan regnes som stalking, som anses av Stark (2013, s. 

25) å være en av de mest ekstreme formene for overvåkning av partneren, er utenfor 

oppgavens rekkevidde. Likevel opplevde kvinnen det å bli oppsøkt på sitt nye bosted og fulgt 
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etter som både truende og kontrollerende. Ifølge Hayes (2012, s. 333) kan den voldelige 

ekspartneren benytte seg av andre for å kontrollere, skremme og/eller manipulere kvinnen 

indirekte. Eksempler på dette er kvinnens venner og familie (Hayes, 2012, s. 333). Til tross 

for at det var mannens søster som oppsøkte kvinnen på hennes nye bosted, kan det tolkes 

dithen at dette var et forsøk på indirekte kontroll etter separasjonen. Isolert sett trenger verken 

eksmannens motvillighet til å ha barnet en uke eller å bli oppsøkt av svigersøsteren på nytt 

bosted å tolkes som kontrollerende handlinger. I denne sammenheng kan en også se på 

kvinnenes opplevelser i lys av Kelly´s kontinuumperspektiv. Kvinnenes tidligere erfaringer 

som kvinne og i relasjonen med mannen, påvirker deres fortolkningsramme av hendelser som 

enkeltvis ikke nødvendigvis oppfattes som farlige. Likevel, på bakgrunn av for eksempel 

deres opplevelser av vold og kontroll, vet de implisitt hva det gjentakende forsøket på 

kontrollen kan innebære for dem. Som kvinnen i det siste utdraget sier «(...) alt kom tilbake 

(...)». Vold i nære relasjoner har klare helsemessige konsekvenser og utfordringer for de som 

viktimiseres. I tillegg til potensielt alvorlige fysiske skader, er psykiske problemer som angst, 

depresjon, opplevelsen av redusert autonomi og dårligere livskvalitet utbredt blant ofre for 

partnervold (Hyman m.fl., 2006, s. 683). I tillegg til å håndtere konsekvensene av volden og 

kontrollen de ble utsatt for i relasjonen, må kvinnene samtidig forsøke å beskytte seg selv og 

forsikre seg om at det ikke skjer igjen. De gjentatte forsøkene på å opprettholde kontroll i 

etterkant av bruddet blir en konstant påminnelse om det voldelige forholdet, og holder 

kvinnene på mange måter bundet til det som var.  

5.2 Begrensning av kvinnenes økonomiske autonomi 

5.2.1 Økonomisk selvstendighet 

Som nevnt tidligere fortalte flere av kvinnene om hvordan deres daværende partnere la 

hindringer for deres gjennomføring og deltakelse på blant annet norskkurs. Mennene la 

føringer for hva som var ønsket av kvinnene, men ikke direkte forbud mot å delta på 

norskkurset. Likevel er ønsket om at kvinnene skal jobbe ikke nødvendigvis en indikator på at 

partene blir mer likestilt og at misbruket minsker (Menjívar & Salcido, 2002, s. 906; 

Menjívar, 1999, s. 609). En annen av kvinnene i utvalget illustrerer dette. Denne informanten 

forteller at hun hadde lite utbytte av deltakelsen på norskkurs ettersom det foregikk så mye i 

hjemmet. Hun jobbet i restaurantbransjen ved siden av, og var eneforsørger ettersom mannen 
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sluttet å jobbe et par måneder etter hun kom til Norge. Hun forteller om stor frustrasjon 

knyttet til at mannen tok pengene hun tjente og spilte de bort.  

Mm også jeg jobbet på restaurant også, en mnd jeg får nesten 1000 dollar eller nesten over 
det, men når jeg fikk det han kommer og tar med en gang og spiller med en gang, og jeg 
får ingenting. Etterpå jeg har barna også, også han gir bare litt penger til mat og spiller 
bort alle penger. Og hele mnd jeg har tjent penger til å kjøpe mat til jentene mine, men jeg 
har ikke penger og jeg får ikke kjøpt mat til meg og jentene mine, det er også et problem 
ikke sant, vi må ha nok mat til alle sammen og passe på barn (...)  

 

I tillegg til å være eneforsørger for familien, blir det også tydelig at hun gis alt ansvaret for 

barna og hjemmet. Det samme fremkommer av Menjívar og Salcidos artikkel (2002, s. 907), 

hvor de påpeker at kvinner ofte blir nødt til å jobbe rundt alle døgnets timer for å opprettholde 

den foretrukne kjønnsbalansen i hjemmet når det gjelder husarbeid. Kvinnene gjør følgelig 

dette for å ikke forstyrre maktbalansen i hjemmet (Menjívar & Salcido, 2002, s. 907).  

Nå jeg har tre barn, det kommer på jobb, jeg jobbe litt masse, ehm, 12 timer, 14 timer, 
nesten hver dag og av og til jeg jobbe 18 timer, av og til jeg jobbe 17 timer, men jeg også 
må levere barn til barnehagen, også hente barn hjem også lage mat til barn alle sammen 
jeg må gjøre, og vaske klær, vaske alt hjemme jeg må gjøre, lage mat, koke mat, alle jeg 
må gjøre. Eksmannen han bare sitter og sint og sur på meg og av og til slår meg og sånt, 
hjelper ingenting (...)   

 

Da enkelte av kvinnene ble fratatt økonomisk råderett, mistet de følgelig også retten til å 

disponere eget bankkort. Ifølge Stark (2013, s. 29-31) er mannens kontroll over alle de 

økonomiske aspektene av kvinnens liv en kontrollstrategi og kan resultere i at kvinnen 

handler i samsvar med mannens regler for å opprettholde sin egen følelse av trygghet.  

(…) Jeg fikk ikke lov til å ha egen bankkonto, mannen min ga meg hans eget kort, 
bankkort, som det nesten aldri var penger på, og jeg ble så flau da jeg gikk for å handle 
ting og jeg ikke kunne betale, og det er sånn, jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, men de 
prøve å kontrollere alt (...) 

(...) Jeg hadde ikke penger med meg engang, jeg hadde ikke noe. Jeg hadde ikke bankkort 
fordi han ville ikke at jeg skulle ha bankkort, fordi jeg var gravid, jeg spurte han, jeg vil få 
et bankkort og han sa nei du trenger ikke det (...)  
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Mennenes kontroll over, og begrensning av, kvinnenes økonomiske autonomi er blant 

annet en av flere faktorer som ytterligere kompliserer kvinnenes vei ut av relasjonen 

(Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1829).  

5.2.2 Forbedring av kvinnens sosiale status 

Ifølge Pallitto & O´Campo (2004, s. 2213) kan risikoen for vold i hjemmet øke dersom 

kvinnens sosiale status forbedres. Til tross for at en av kvinnenes ekspartnere ønsket at hun 

skulle ut i jobb, fikk det likevel konsekvenser da dette ble virkeligheten.  

(...) jeg begynte å gå på skole, jeg lånte fra lånekassa for å gå på en frisørlinje, det var 6 
mnd, og mens jeg var på skole eller noen dager jeg hadde fått jobb på en frisørsalong som 
ryddehjelp, og jeg hjalp dem med å rydde og sånt, da etterpå de ga meg lærlingplass, men 
han begynte å krangle med meg og slå meg og sånne ting og det var ikke lett, og da etterpå 
han kjøpte billett og sendte oss til landet mitt.  

 

Kvinners tilgang og deltakelse på arbeidsmarkedet anses å være styrkende for kvinners liv, 

blant annet ved å fremme likestilling mellom kjønnene (Heath, 2013, s. 32). Likevel kan 

kvinnens deltakelse i arbeidslivet og rolle som hovedforsørger også resultere i at mannen 

opplever frustrasjon ved tap av autoritet (Menjívar, 1999, s. 610). Dersom mennene knytter 

sin maskulinitet til det å forsørge sin familie, kan kvinnens deltakelse i arbeidslivet oppfattes 

som en trussel (Villarreal, 2007, s. 418).  Videre kan dette ha alvorlig følger for kvinnen 

dersom mannen lar sin frustrasjon gå utover henne (Menjívar, 1999, s. 610). Tidligere i 

analysen, under forsøk på kontroll etter separasjon, ble det lagt frem et eksempel hvor en av 

kvinnene forteller om en voldelig episode på hennes arbeidsplass. Som beskrevet var kvinnen 

på dette tidspunktet hovedforsørgeren i familien og forlot mannen, blant annet, på grunn av 

hans motvillighet til å bidra økonomisk.  

(...) men han sier nei, jeg skal ikke gå på jobb jeg skal ikke gjøre noen ting, jeg kan ikke 
være mer med han lenger og etterpå jeg jobber på restaurant og han kommer og vil drepe 
meg, og jeg blåmerke her og han slår meg i hodet også kom og tok halsen min (...)   

 

I denne sammenheng kan sitatet overfor tolkes utfra hvordan mannen, som var arbeidsledig på 

det gitte tidspunktet, opplever kvinnens deltakelse i arbeidslivet som en trussel og dermed lar 

sin frustrasjon gå utover henne gjennom fysisk vold. Selv om kvinners deltakelse i 

arbeidslivet kan anses som et tiltak som fremmer likestilling mellom kjønnene, er det viktig å 
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huske at det ikke oppstår isolert fra kvinnenes sosiale kontekst. Deres deltakelse i arbeidslivet 

påvirkes derfor av de rådende kjønns- og sosiokulturelle normer i den private sfæren 

(Menjívar & Salcido, 2002, s. 908). Macmillan og Gartners (1999, s. 956 – 957) studie, som 

analyserte forholdet mellom kvinners deltakelse i arbeidslivet og risikoen for vold i hjemmet, 

konkluderte blant annet med at risikoen for vold fra partner opptil tredobles dersom kvinnen 

er i arbeid mens mannen er arbeidsledig. Det er derfor nødvendig å se på partnernes 

jobbstatus i et symbolsk perspektiv, snarere enn kun som en økonomisk ressurs i forholdet 

(Macmillan & Gartner, 1999, s. 957). Det kan derfor argumenteres for at tiltak som fremmer 

kvinners deltakelse i arbeidslivet i enkelte tilfeller ikke nødvendigvis kun er positivt, ettersom 

det kan øke sjansen for vold i hjemmet (Eswaran & Malhotra, 2011, s. 1227). I tillegg til 

bedre håndhevelse av lovverket, bør økningen av jobbmuligheter for kvinner skje parallelt 

med myndighetenes opprustning av hjelpeinstanser som for eksempel ved å øke kapasiteten 

ved krisesentre (Eswaran & Malhotra, 2011, s. 1258).  
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6. Kvinnenes reaksjoner på tvang- og 
kontrollmekanismer  
Hittil i analysen har fokuset vært på hvilke tvang- og kontrollmekanismer kvinnene ble utsatt 

for, både fra partner og andre. I den resterende delen av analysen vil kvinnenes reaksjoner og 

respons på kontrollen legges frem. Under intervjuene med kvinnene i utvalget kom det frem 

hvordan de selv i stor grad fokuserte på hva de gjorde og ikke på hva som ble gjort mot dem. 

På bakgrunn av dette vil kjernen av analysen videre derfor handle om kvinnenes uttrykk for 

agency og hvordan vi kan forstå dette. Kvinnenes fortellinger belyser hvordan ofre for vold i 

nære relasjoner benytter seg av ulike kunstgrep for å opprettholde rollen som en likestilt og 

moderne kvinne, på tross av deres viktimisering. Dette illustreres blant annet gjennom 

positive fortolkninger av grusomme opplevelser. På samme tid viser også kvinnene hvordan 

de selv veksler mellom ulike roller i sine liv. På den ene siden opplever de en dragning mot å 

være selvstendig og frigjort fra alt som holdt dem bundet tidligere. Samtidig blir det tydelig at 

denne prosessen oppleves som vanskelig for flere av kvinnene, særlig i etterkant av bruddet. 

Separasjonen fra mannen går på bekostning av andre viktige relasjoner, og for mange av 

kvinnene oppleves dette selvfølgelig som store tap. Kvinnene gir uttrykk for at deres møte 

med velferdsinstitusjonene i etterkant av separasjonen kan være svært krevende og 

problematisk. Møtet med den norske velferdsstaten innebærer for noen av kvinnene i mitt 

utvalg at de føler seg overkjørt og i denne sammenheng mister de sin nyervervede følelse av 

sosial, kroppslig og økonomisk autonomi. Mens enkelte kun uttrykker positive erfaringer med 

dette, er flere også svært tydelige på hvordan tiltakene ikke er godt nok tilrettelagt for deres 

ulike behov. For noen av kvinnene stilles det derfor spørsmålstegn ved om det hadde vært 

enklere å bli værende hos mannen, enn å måtte takle den nye hverdagen på egenhånd.   

Denne delen av analysen vil struktureres etter hvilken periode kontrollen ble utøvd fra 

partner og/eller svigerfamilien. På bakgrunn av dette vil det tas utgangspunkt i om det 

foregikk mens de fremdeles var gift, under separasjonsfasen og i etterkant av bruddet. 

Kvinnenes tydeligste reaksjoner og responser på kontrollen de utsettes for, kommer frem 

rundt utøverens forsøk og ønske om å kontrollere deres handlingsrom gjennom isolasjon og 

ved å forby kvinnene egne sosiale relasjoner. Bruken av norskkurs som et slags fristed i 

tillegg til en arena for å skape tilknytning til andre kommer frem i flere av intervjuene med 

kvinnene i utvalget. I tillegg til å bruke norskopplæring og arbeidsplassen som arenaer for 
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sosialisering, vektlegger kvinnene betydningen deltakelse har for dem på et personlig nivå. 

Gjennomgående i intervjuene er kvinnenes ønsker om selvstendighet og muligheten til å klare 

seg på egenhånd, både for seg selv og for barna. I denne sammenheng tolkes det dithen at det 

moderne og selvstendige norske kvinneidealet fungerer som en slags referansegruppe for 

kvinnene i utvalget og virker mobiliserende for videre handling. Videre kommer det også 

frem hvordan kvinnene blant annet bruker rådgivere, psykologer og leger som ressurser og 

drahjelp på deres vei ut av ekteskapet. Kvinnenes reaksjoner kan på mange måter sees på som 

aktive. Av utvalget er det kun kvinnene gift med norske menn som brøt ut av forholdet uten å 

vende tilbake. For kvinnene gift med andre migranter tolkes denne prosessen som mer 

komplisert. Valget om å bli i ekteskapet må ikke forstås som passivt, men som et aktivt valg 

på lik linje med å bryte ut av forholdet. Kvinnenes kjønn, kultur og plassering i det sosiale 

klasse- og etnisitethierarkiet preger deres fortolkning av volden de utsettes for (Liang, m.fl., 

2005, s. 75). Deres respons på kontrollen de utsettes for innebærer noen ganger å innrette seg 

etter forholdene rundt dem. Det er viktig å anerkjenne at dette også er en form for strategi og 

et rasjonelt valg for kvinnene. Strategier behøver ikke komme i form av aktiv og direkte 

motstand mot kontrollen de utsettes for. Til tross for at slike reaksjonsmønstre i denne 

sammenheng tolkes som en passiv strategi, er det nødvendig å påpeke at dette ikke innehar 

negative konnotasjoner. Et eksempel på dette er frykt, hvor ytterligere en av kvinnene 

eksplisitt uttrykker hvordan dette ble en stor del av hverdagen, og hvor frykten i seg selv i 

enkelte tilfeller kan ha virket mobiliserende.  

Denne analysedelen starter med å se på ulike barrierer kvinnene møter mot å søke 

hjelp. Resten av analysen vil deretter undersøke hvordan de, på tross av barrierene, oppsøker 

hjelp på ulike måter og hvordan de går frem i denne prosessen. Strategiene som benyttes er 

blant annet kvinnenes bruk av sosiale nettverk, egne relasjoner og øvrige institusjoner.  

Enkelte av kvinnene i utvalget har bygget egne nettverk og relasjoner på tross av mannens, og 

i noen tilfeller svigerfamiliens, gjentatte forsøk på å kontrollere deres omgangskrets. Den 

sosiale konteksten kvinnene befinner seg i, er med å påvirke deres handlingsrom og hvilke 

strategier de tyr til for å beskytte seg selv mot den tvingende kontrollen og utøveren(e).  
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6.1 Kvinnenes søk etter hjelp  

6.1.1 Individuelle, mellommenneskelige og sosiokulturelle 
barrierer mot å søke hjelp 

Som beskrevet tidligere går ofre for partnervold gjennom tre stadier i søken etter hjelp (Liang 

mfl, 2005, s. 73 – 74). Det første stadiet er anerkjennelse og definisjon av problemet, 

beslutningen om at en må søke hjelp og valget av en støttekilde (Liang, m.fl., 2005, s. 73 - 

74). Implisitt i dette ligger det en forståelse av at problemet ikke vil forsvinne uten hjelp 

utenfra (Liang, m.fl., 2005, s. 77). Som beskrevet tidligere fortalte flere av kvinnene i mitt 

utvalg om at selv om de gjentatte ganger forsøkte å forlate ektemannen, endte de opp med å 

returnere tilbake han og ekteskapet. Blant utvalget fortalte tre av kvinnene om brudd som ikke 

endte med gjenforening med ekspartneren. Av disse hadde to av kvinnene vært gift med en 

etnisk norsk mann, mens den tredje kvinnens ekspartner var norskfødt med to 

innvandrerforeldre fra samme land som henne. Resten av utvalget var gift med andre 

mannlige migranter. Deres vei tilbake til relasjonen var i stor grad påvirket av ytre press fra 

både øvrig familie og det gjeldende norm- og verdisystemet i deres hjemland og kultur, 

knyttet til idéen om familie og ekteskap. I tillegg var flere av kvinnene tydelige på hvor 

vanskelig det var å klare seg på egenhånd, og hvilke problemer dette medførte for både dem 

og barna. Særlig var dette vanskelig med tanke på språkbarrierer, økonomi og tilgang til ulike 

institusjoner som blant annet NAV. Kvinnene befant seg i en situasjon med svært lite 

kunnskap til det norske samfunnet og velferdsgodene en har tilgang til, og flere uttrykte 

frustrasjon over deres møte med ulike hjelpeinstanser. Dette må sees i sammenheng med 

hvorfor det kan være spesielt vanskelig for kvinnelige migranter å bryte ut av voldelige og 

kontrollerende forhold.  

På tross av at partnervold har klare helsemessige konsekvenser for de som 

viktimiseres, viser studier at mange likevel unngår å søke hjelp (Hyman, m.fl., 2006, s. 683). 

Det er mange årsaker bak dette, blant annet spørsmål knyttet til skam, økonomi og tilgang til 

hjelp (Hyman, m.fl., 2006, s. 683). I tillegg gjør mangelen på støtte og sosialt nettverk, samt 

tradisjonelle forventninger knyttet til ekteskap det vanskeligere å forlate et voldelig forhold 

(Dutton, Orloff & Hass, 2000, s. 249). Forskning tyder på at kvinnelige ofre for vold i nære 

relasjoner i stor grad ofte velger å fortelle individer i deres nære omgangskrets, som venner og 

familie, om hva som foregår (Kaukinen, 2004, s. 969, 985). Tredjepartenes respons på 
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informasjonen de gis om misbruk kan variere mellom å hjelpe vedkommende eller 

forsømmelse, og ofrene kan ofte erfare begge deler (Klein, 2012, s. 3). Deres støtte i 

situasjonen, eller mangel på dette, kan være en vesentlig faktor i kvinnenes liv og videre «(...) 

set the course for recovery, healing, or further distress» (Klein, 2012, s. 12). Forskning viser 

at jo bedre tilgang en har til et uformelt støtteapparat, desto større innsats vil en legge i å søke 

hjelp hos formelle institusjoner (Liang, m.fl., 2005, s. 80).  Støtteapparatet til kvinnene i mitt 

utvalg skiller seg vesentlig fra majoriteten av etnisk norske kvinner, som ofte kan belage seg 

på sine foreldre, søsken og venner. For etniske minoriteter viser dette seg å være annerledes, 

og forskning tyder på at minoritetskvinner i mindre grad benytter seg av uformelle nettverk 

når de søker hjelp (Kaukinen, 2004, s. 971). Optimal støtte fra sosiale nettverk oppstår dersom 

ens nettverk består av nære bånd med ulike type relasjoner som for eksempel familie og 

venner, og dersom de er raskt tilgjengelige samt tilbyr emosjonell og praktisk hjelp (Klein, 

2012, s. 41). Denne typen nettverk er følgelig vanskelig å danne, og er spesielt utilgjengelige 

for kvinnene i dette utvalget. 

Flere av kvinnene i mitt utvalg fortalte hvordan de kviet seg for å dele hva som 

foregikk i hjemmet med familien sin. Tredjepartens respons på informasjon de gis formes av 

deres egne verdier og lojalitet (Klein, 2012, s. 13). En families motvillighet til støtte kan 

forklares gjennom deres normer knyttet til ekteskapet som institusjon, spesielt hvis dette tar 

utgangspunkt i at kvinnen i større grad anses for å være del av en annens familie etter inngått 

giftemål (Klein, 2012, s. 42). Til tross for at noen av kvinnene i mitt utvalg forteller å ha delt 

deler av informasjon om hva som foregikk i ekteskapet med enkelte, blant annet venninner de 

har møtt gjennom norskkurs eller grupper på sosiale medier, benytter de seg av andre 

ressurser enn deres nærmeste relasjoner, som familie og venner, når de trenger hjelp til å 

komme seg ut av forholdet. Dette består blant annet av rådgivere, psykologer og politiet, hvor 

krisesenteret er siste ledd. Gjennom intervjuene blir det tydelig at alle, på ulike måter, til en 

viss grad opplever og styres gjennom sin familie i hjemlandet. Alle kvinnene i utvalget har til 

felles å komme fra land hvor tradisjonelle kjønnsnormer regjerer i større grad enn i Norge. 

Implisitt gjelder dette også synet på ekteskapet. Kvinnene som fortalte om å ha delt med sin 

familie i hjemlandet om hva som foregikk i Norge, mottok samme respons – bli, vær 

tålmodig, hold ut og vær en god kone.  

(...) Men da ting ble ille, så snakket jeg med familien min og de var sånn, de fortalte meg 
alltid at jeg måtte jobbe litt hardere, gjøre ditt, gjøre datt, fordi det er sånn det er i vårt 
samfunn og kultur (...)  
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Mens kvinnene først når ut til sine familier for støtte, ser flere av dem det nødvendig å trekke 

på andre relasjoner. Blant kvinnene i mitt utvalg er det tydelig at familien anses som en svært 

viktig symbolsk institusjon. I denne sammenheng gjør begrepet familisme seg relevant. 

Familisme er “(...) the result of a set of normative beliefs that emphasize the centrality of the 

family and stress the obligations and support that nuclear family members owe to one 

another.” (Frías & Agoff, 2015, s. 277). I tillegg til å preges av patriarkalske strukturer, er 

samarbeid, støtte, ansvar og solidaritet ifølge Haj-Yahia (2002, s. 724) viktige verdier for den 

arabiske familien. Ekteskapet anses som en familiær affære, og ekteskapets suksess påvirker 

hele storfamiliens ære. På bakgrunn av dette hevder Haj-Yahia (2002, s. 724-725) at 

eventuelle problemer holdes innad familien, ettersom det kan føre skam over familien dersom 

det blir kjent for andre. Kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner og når ut til familien, 

er derfor nærmest garantert hjelp av familien, med den forventning om at datteren er lojal og 

forblir i ekteskapet (Haj-Yahia, 2002, s. 725).  

Av kvinnene i mitt utvalg ser en tendenser til dette, med unntak av følelsen og 

opplevelsen av å bli støttet av familien. Kvinnene forteller heller kun om forventningen om å 

tåle misbruket og å bli værende i relasjonen med mannen. Kvinnene risikerer å bli utstøtt fra 

storfamilien dersom de bryter med de gitte normene. En av informantene dette skjedde med, 

forteller at hennes far reagerte negativt og deretter kuttet kontakten etter at hun skilte seg fra 

eksmannen. Til tross for at ikke alle kvinnene i utvalget er fra arabiske land, har alle til felles 

å komme fra samfunn som vektlegger familieinstitusjonens symbolske verdi i høy grad. I 

sammenheng med begrepet familisme, kan dette synet på familieinstitusjonen resultere i at 

kvinner i mindre grad søker hjelp og bidra til videre viktimisering (Frías & Agoff, 2015, s. 

278- 279). I en undersøkelse blant kvinner utsatt for vold i nære relasjoner i Mexico, fant de 

tre årsaker for hvorfor kvinnene unnlot å oppsøke hjelp (Frías & Agoff, 2015, s. 286). Den 

første årsaken, som også er gjeldende for mitt utvalg, var at kvinnen holdes ansvarlig for å 

holde familien sammen, mens de to andre årsakene tok utgangspunkt i å anse volden som 

legitim og at det derfor må tolereres (Frías & Agoff, 2015, s. 286).   

Normer og verdier knyttet til ekteskapet gjør at separasjon fra mannen kan medføre 

skam og skyld rettet mot kvinnen (Huisman, 1996, s. 276). Huisman´s studie tar utgangspunkt 

i asiatiske amerikanske familier i USA, men er likevel relevant i denne sammenheng. Frykten 

for å bli utstøtt fra sitt miljø henger sammen med en rekke andre faktorer, som blant annet 
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økonomi, stigma knyttet til skilsmisse og å bringe skam over familien (Huisman, 1996, s. 276; 

Campbell & Mannell, 2016, s. 4). Dersom vold og misbruk heller ikke anerkjennes som 

alvorlig, kan dette problematisere kvinnens ønske om skilsmisse som legitim (Huisman, 1996, 

s. 276; Raj & Silverman, 2002, s. 384). Sammenlagt resulterer dette i at kvinnene sosialiseres 

til å leve som del av en patriarkalsk ideologi som blir en sentral del av deres identitet 

(Showden, 2011, s. 59). På bakgrunn av dette blir det potensielle bruddet fra den voldelige 

partneren forhandlet frem annerledes enn for eksempel blant annet hvite kvinner tilhørende 

middelklassen (Showden, 2011, s. 59). De personlige valgene den kvinnelige migranten står 

overfor ved en eventuell separasjon og skilsmisse fra en voldelig partner, tilføyer et ytterligere 

element som skiller dem fra majoriteten av etnisk norske kvinner i lignende situasjoner. 

Bevaring av egen sikkerhet kan potensielt gå på bekostning av en videre relasjon med 

familien og andre, ettersom skilsmisse bringer skam over kvinnen, mannen eller familien (Raj 

& Silverman, 2002, s. 384 – 385).  

6.1.2 Strukturelle barrierer mot å søke hjelp 

Det er likevel ikke kun kulturelle forklaringer for hvorfor det er vanskelig for kvinnene i 

utvalget å oppsøke hjelp. I en analyse av kvinnelige migranters sårbarhet for vold, er det også 

viktig å inkludere strukturelle ulikheter som kan føre til ytterligere viktimisering (Reina, 

Lohman & Maldonado, 2014, s. 596). Dette er blant annet fattigdom, arbeidsledighet, 

økonomisk marginalisering og rasisme, som bidrar til og forsterker ”victimization outside of 

the intimate relationship, as the psychological consequences of battering may be compounded 

by the ´micro-aggressions´ of racism, heterosexism, and classism in and out of the reference 

group” (Bograd referert i Reina, Lohman & Maldonado, 2014, s. 596). 

Interseksjonalitetsbegrepet redegjort for i teoridelen gjør seg her gjeldende, og særlig 

strukturell interseksjonalitet. Flere av kvinnene i utvalget forteller om usikkerhet knyttet til 

deres oppholdstillatelse, og hvordan blant annet de blir skremt til å tro at de risikerer å 

deporteres dersom de melder ifra eller forlater mannen. Det samme gjelder usikkerhet knyttet 

til deres barn, og redselen for at barnevernet skal ta barna fra dem. Som beskrevet tidligere er 

bruken av løgner som skremselstaktikk effektiv som middel for å kontrollere sin partners 

atferd. Trusler og påfunn om institusjoners virkefelt blir som beskrevet tidligere benyttet som 

et kontrollmiddel for å begrense kvinnenes muligheter. En av kvinnene i utvalget forteller;  
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Ja, hvis du gjør dette og hvis du gjør dette, så deporterer politiet deg, og barnevernet vil 
komme og ta fra deg barna, men ingenting skjedde, fordi politiet ville komme, barnevernet 
kom, ingenting skjedde. Jeg var sånn er du politiet, er du barnevernet? Det er det jeg sa. 
Fortsatt, når barna ser politiet, de har ikke tillit til politiet men det vil vi jobbe med.  

 

Sitatet ovenfor belyser hvordan kvinnens komplekse identitet som preges av hennes etnisitet, 

kjønn og blant annet oppholdsstatus ikke kun påvirker hennes eget møte med mannens 

kontrollmekanismer, men også hvordan kontrollutøveren bevisst kan bruke dette som del av 

et kontrollregime. Utøveren utnytter kvinnens identitetsmarkører og utsetter henne dermed for 

kontrollstrategier det ikke er mulig å utøve mot, for eksempel etnisk norske kvinner, deriblant 

ved å forsøke å kontrollere gjennom kvinnens oppholdstillatelse i Norge. Bruken av denne 

formen for skremselstaktikk fremkommer også i annen tidligere forskning (Reina, Lohman & 

Maldonado, 2014, s. 601). I tillegg til dette viser forskning at vedvarende skepsis overfor 

politiet og myndighetene generelt fra tidligere erfaringer i hjemlandet, kan påvirke ofre for 

vold i nære relasjoner mot å melde ifra og søke hjelp (Reina, Lohman & Maldonado, 2014, s. 

601). Dette er likevel ikke tilfellet blant kvinnene i mitt utvalg. Flere av kvinnene forteller 

som beskrevet tidligere om eksmannens løgner om enkelte institusjoner. Deriblant er kvinnen 

i eksempelet nedenfor (også vist til tidligere). I denne sammenheng ble hun stilt spørsmål om 

hennes tanker knyttet til hvorfor hun var (og fremdeles er) skeptisk overfor politiet og 

barnevernet.  

Faktisk, så fikk jeg det i Norge. Fordi jeg har ingen andre erfaringer med politiet (i 
hjemlandet). Jeg vet at de kan være litt hardere der, men her er det bare alt han fortalte 
meg om det.. Men erfaringen med de var ikke sånn som han sa, og de hjalp oss til og med 
mye, til og med barnevernet (...)  

 

I tillegg til dette gjør konkrete kontrollstrategier kvinnene utsettes for i hjemmet det vanskelig 

å bryte ut av relasjonen. Strukturell interseksjonalitet belyser i denne sammenheng hvordan 

kvinnene befinner seg i en særegen situasjon med tanke på de sosioøkonomiske aspektene 

som i stor grad påvirker og utgjør livsmulighetene deres. Et eksempel er hvordan enkelte av 

kvinnene i utvalget fortalte om frarøvelse av økonomisk selvstendighet og råderett. Som 

beskrevet tidligere hadde ofte mannen fullstendig kontroll over familiens økonomi, både i 

tilfeller der han selv var hovedforsørger, men også i et av eksemplene overfor hvor kvinnen 

var hovedforsørgeren i familien. Kvinnene måtte be om penger til mat og klær til seg selv og 

barna, og forteller om hvordan de i utgangspunktet ikke fikk tilgang til eget bankkort. I likhet 
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med annen forskning, medførte den økonomiske situasjonen til kvinnene i utvalget, sammen 

med mangel på nettverk, det følgelig problematisk å forlate ekteskapet og skaffe seg nytt 

bosted etter separasjonen (Showden, 2011, s. 60; Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1829). Som 

beskrevet tidligere, ønsket flere av kvinnene å jobbe og/eller ta utdanning. Kvinnenes økte 

sosiale status kan som tidligere nevnt bidra til å forverre den voldelige situasjonen i hjemme. I 

tillegg til dette har som sagt kvinnene i utvalget vokst opp i samfunn hvor de tradisjonelle 

kjønnsrollene vektlegges og idealiseres. Kvinnens brudd fra partneren krever derfor et sett 

andre sosiale og økonomiske normer og ressurser enn hva som er tilgjengelig for kvinnen, og 

opparbeidelse av dette krever tid (Showden, 2011, s. 60).  

På bakgrunn av både individuelle, mellommenneskelige, sosiokulturelle og strukturelle 

barrierer, kan veien ut av forholdet derfor tolkes å være mer komplisert og innviklet enn for 

etnisk norske kvinner i samme situasjon. I denne sammenheng blir derfor kvinnenes forsøk på 

å oppsøke hjelp og forlate forholdet ekstra bemerkelsesverdig, ettersom de må søke hjelp 

gjennom andre kanaler enn hos deres nærmeste. I mitt utvalg forlot alle kvinnene sine 

ektemenn på eget initiativ, på tross av flere eventuelle hindringer i løpet av 

separasjonsprosessen. I de neste avsnittene vil kvinnenes handlekraft i relasjonen, under 

bruddfasen og i etterkant av bruddet undersøkes og belyses.  

 

6.2 Kvinnenes strategier i forholdet 

6.2.1 Norskopplæring og arbeidsplass som fristed og hovedarena 
for sosialisering  

Som del av intervjuguiden ble det inkludert spørsmål om kvinnenes deltakelse på 

norskopplæring. I utgangspunktet var intensjonen bak spørsmål knyttet til dette å kunne 

undersøke om mennenes kontroll rammet kvinnenes deltakelse på de ulike tilbudene som 

tilbys når de ankommer Norge. Dette resulterte i, som beskrevet tidligere, et datamateriale 

med godt innblikk hvordan kvinnenes hverdag var strukturert. For flere av kvinnene illustrerte 

blant annet deres norskkunnskaper hvor omfattende og inngripende kontrollen hadde vært. 

Dette var spesielt tydelig blant kvinnene som hadde bodd i Norge i særdeles mange år, hvor 

flere fremdeles hadde svært begrensede norskkunnskaper. Kvinnene fortalte i denne 
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sammenheng om hvor liten effekt norskopplæringen hadde hatt mens de fremdeles var gift 

med ektemannen. Som kontrast fortalte ytterligere noen om hvordan deres læringsprosess 

hadde blitt betydelig bedre i etterkant av separasjonen fra mannen.  

Ja, jeg gikk på norskkurs, mm, fordi jeg sa til deg da, jeg har ikke så god liv på grunn av 
hodet mitt, da jeg kom til Norge, ikke lykkelig, ikke noe ro, bare dårlig, han bare gå å 
spille hver dag, hvor mye penger jeg tjene eller han tjene, han bare gå å spille to minutter 
og pengene ferdig. 

Ja, og nå hodet mitt er tomt og alt jeg lærer kommer inn med en gang, husker med en 
gang, ikke som før (...)  

 

Kvinnen i eksempelet over hadde på intervjutidspunktet vært i Norge i omkring 18 år. 

Hverdagen hennes bestod av lange arbeidsdager og ivaretakelse av både barn og mann, som 

resulterte i at kvinnens mulighet til å gjennomføre norskopplæringen var svært begrenset. For 

kvinnen i dette tilfellet var det ikke mannens motvillighet til hennes deltakelse på norskkurs 

som satte grenser for hennes muligheter til integrering og læring av språk, men heller en 

hverdagsstruktur som rent praktisk ikke tillot det. I tillegg er det tydelig at alt stresset 

forårsaket av problemene i hjemmet, som blant annet mannens spilleproblemer og voldelige 

utbrudd, gjorde det vanskelig for kvinnen å ha noe særlig utbytte av opplæringen.  

Som beskrevet tidligere fortalte flere av kvinnene i utvalget om hvordan deres daværende 

ektemenn var negative til deres deltakelse på blant annet norskkurs. Kvinnene opplevde at 

mennene la hindringer som vanskeliggjorde deres gjennomføring av både norskopplæring og 

tilstedeværelse på arbeidsplassen. Mens de fleste kvinnene i mitt utvalg forståelig syntes 

norskopplæring var krevende, ble det også nærmest brukt som et fristed. En pause fra hva 

som foregikk i hjemmet. Det tyder midlertidig på at til tross for at det selvfølgelig var 

krevende å lære seg et nytt språk, var det ikke dette som utgjorde at norskkurset ble sett på 

som vanskelig å gjennomføre. Det var heller situasjonen i hjemmet som påvirket kvinnenes 

evne til integrering og generelle læringsprosess.  

Det var ikke lett første gang. På grunn av alle spenningene jeg har, ikke bare fordi klassen 
var vanskelig, men jeg har så mange spenninger (stress), så jeg bare dro fra huset. 

Nora: Så det var som en pause fra hjemmet?  

Ja, det var derfor jeg brukte det, men etter volden og etter vi fikk hjemmet vårt, begynte 
jeg å like å gå der. 
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En av kvinnene forteller også om hvordan praksisplassen fungerte som en pause fra hjemmet. 

Kvinnen i dette eksempelet levde under særdeles kontrollerte omgivelser, og opplevde tydelig 

motstand fra mannen og svigerfamilien da hun fikk praksisplass og begynte å arbeide. 

Kvinnen ble blant annet nektet bankkort og ble utsatt for fysisk vold som følge av avgjørelsen 

om å være i praksis. Likevel fortsatte hun å jobbe.  

(...) og så var det sommerferie, men jeg sluttet ikke å gå på jobb, fordi hvis jeg hadde blitt 
hjemme hadde jeg bare prøvd å ta livet mitt tidligere, så jeg ville bare ut av huset for å bli 
litt rolig til sinns (...)  

 

Som beskrevet tidligere var så godt som alle aspektene i kvinnenes liv regulert og kontrollert. 

Mens kvinnene fremdeles var i ekteskapet, bestod deres primærgruppe i Norge i all hovedsak 

av ektemannen og hans familie. Deres sekundærgruppe var ikke-eksisterende på tidspunktet 

de kom til Norge, og mulighetene for å bygge relasjoner var som beskrevet tidligere nærmest 

umulig. I en hverdag som ellers dreide seg rundt mannen, barna, ivaretakelse av hjemmet og, 

for enkelte, svigerfamilien, ble norskopplæringen og/eller arbeidsplassen deres ene mulighet 

til alenetid. Disse nye sosiale arenaene viste seg derfor å være grobunn for å stifte 

bekjentskaper med individer utenfor omgangskretsen de fikk lov å sosialiseres med. Kvinnene 

stiftet blant annet bekjentskaper med andre kvinnelige deltakere på norskkurset. Likevel er det 

kontakten de får med rådgivere, psykologer og/eller leger som synes å være mest 

betydningsfull for dem. Dette illustreres ved at de senere bruker disse relasjonene som både 

en å søke råd hos og som drahjelp ut av forholdet. I denne sammenheng tydeliggjøres det 

hvordan kvinnene under denne perioden aktivt benytter seg av de tilgjengelige mulighetene 

for å få tilgang til en støttekilde de kan lene seg på senere. Som beskrevet tidligere, er ikke 

søken etter hjelp en lineær prosess, og de ulike stadiene kan overlappe hverandre (Liang mfl., 

2005, s. 73). Kvinnenes anerkjennelse og definering av problemet i hjemmet, samt 

beslutningen om å søke hjelp går på tvers av hverandre og påvirkes i stor grad av deres nye 

bekjentskaper de knytter gjennom norskopplæring. I tillegg blir kvinnelige kollegaer på jobb 

viktige for flere. Da kun kvinnene skulle delta på norskopplæring, var det også mulighet for å 

gjøre dette i skjul fra familien. Blant informantene i utvalget ga innpass og deltakelse på 

arbeidsmarkedet kvinnene muligheten til å realisere sine egne mål i livet, i tillegg til å fungere 

som et fristed. Flere av kvinnene viste som beskrevet tidligere til løfter de ble gitt om 

utdanning og karriere i Norge. Da dette etter hvert viste seg å ikke være tilfellet, måtte 

kvinnene selv kjempe for disse mulighetene innenfor de gitte sosiale rammene som 
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konstituerte hverdagen deres. For enkelte av kvinnene innebar dette å studere i skjul eller 

finne andre måter å gjøre det på. Dette illustreres i et av intervjuene, som også er vist til 

tidligere i analysen, hvor kvinnen endte opp med å lære seg språket gjennom blant annet 

norsk barne-tv.  

Ja jeg har ikke vært på skole så mye, jeg har vært en periode og sånn. Og etterpå jeg ble 
gravid og jeg måtte være hjemme en periode, og jeg har fått barn. Og da han eksen min, 
det var jeg har fått plass om kveldene jeg skal gå, men av og til han ville ikke passe på 
sønnen min mens jeg er på norskkurs, derfor jeg måtte bare sitte og se på norsk barne-tv 
for å lære meg.  

 

I forhold med tvingende kontroll, kan det ved første øyekast tolkes som at kvinner i slike 

situasjoner tilpasser seg og frivillig lever som underdanige i relasjonen med mannen. På en 

annen side kan dette også tolkes som høyst handlekraftig, ettersom kvinnene bevisst bruker de 

strukturene som er tilgjengelig for dem, for å utøve sin autonomi og frihet (Showden, 2011, s. 

53).  

6.2.2 Kvinnenes søk etter hjelp via ulike sosiale relasjoner  

For ofre for vold i nære relasjoner, er tilgang til sosial støtte avgjørende for deres mentale 

helse (Levendosky mfl., 2004, s. 95). Tidligere forskning viser likevel at til tross for at 

kvinner har tilgang til sosiale støttespillere, er flere likevel motvillige til å søke hjelp hos dem 

(Levendosky mfl., 2004, s. 94). De to kvinnene som var gift med etnisk norske menn ga 

uttrykk for å ha vært utsatt for mindre sosial isolasjon enn resten av informantene. De to 

kvinnene forteller om sosiale nettverk utover mannen og hans familie, og hvordan de brukte 

disse relasjonene som både en mulighet til å trekke seg ut av huset og for å søke hjelp. En av 

kvinnene fortalte om tre ulike relasjoner som syntes å ha hatt stor betydning for henne. 

Kvinnen brukte de forskjellige relasjonene til ulike formål. Hun ble blant annet kjent med en 

ung kvinne i nærheten av deres hjem. I likhet med eksemplene overfor, brukte kvinnen denne 

venninnen som et fristed og en mulighet for å unnslippe huset og mannen når barna var på 

skolen. Under intervjuet ble kvinnen spurt om hvordan en typisk uke så ut for henne. I hennes 

tilfelle tok det flere måneder før hun kunne begynne på norskopplæring, så denne perioden 

innebar mye tid hjemme sammen med ektemannen.  

(...) jeg møtte en annen jente [fra samme land] og så gikk jeg hjem til huset hennes hver 
dag. Hun fikk barn så var hjemme og jobbet ikke, så det var bra for meg at jeg dro dit, jeg 
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kunne dra dit hver dag, hjelpe henne, snakke, drikke kaffe, hver dag pleide jeg å gjøre det. 
På morgningen sendte jeg barna på skolen også var jeg hos henne hele dagen, og kom 
tilbake da barna kom hjem fra skolen fordi de likte ikke at jeg ikke var hjemme.  

 

Kvinnen fortalte også om å ha kontaktet mannens datter som han hadde fra et tidligere 

forhold, for å søke råd. Datteren hans var på alder med kvinnen selv.  

(...) jeg snakket med henne og hun visste om faren, og hun fortalte meg at jeg burde bare 
holde meg unna han, ikke være i huset, og på grunn av det så gjorde jeg det. 

 

Den andre kvinnen som var gift med en etnisk norsk mann forteller om å være del av en 

Facebook-gruppe for kvinner i samme situasjon som henne. Medlemmene i gruppen er fra 

samme land og har kommet til Norge etter å ha giftet seg med en nordmann. Kvinnen forteller 

om hvordan medlemskapet i gruppen på sosiale medier bidro til å knytte bekjentskaper, samt 

gi henne tilgang på informasjon om hennes muligheter.  

Ja. Det er liksom, på begynnelsen, så kan jeg innrømme at jeg hadde lite vennekrets her i 
Norge, så er jeg heldig nok at jeg møtte sånn "svigerdøtre i Norge" som er et 1 
[hjemlandet] miljø, på Facebook da, sånn felles for svigerdøtre i Norge for 2 [felles 
betegnelse for folk fra hjemlandet], og hvis det er noe problem og sånt så kan jeg liksom 
snakke med de som er der. Jeg snakket med en dame, som arrangerer i en kvinneforening 
på Facebook, så snakket vi litt om problemer og sånt, og på begynnelsen så mente hun at 
jeg skulle prøve så godt jeg kan da, og være litt tålmodig, for dette kan være komplisert for 
barna, det er ikke bra for barna.... 

 

Ifølge Hart & Mitchell (2015, s. 140 – 143) kan bruken av internett og sosiale medier bidra til 

økt tilgang til informasjon og kunnskap om vold. Gjennom hva Hart og Mitchell (2015, s. 

141) kaller kollektive kunnskapsnettverk, kan ofre for vold gis tilgang til plattformer hvor de 

kan oppsøke informasjon om deres muligheter. I tillegg til å sette kvinnene i kontakt med 

andre individer, kan det resultere i at terskelen for å søke hjelp synker hos kvinnene som en 

konsekvens av informasjonen og det sosiale nettverket de gis tilgang til. Dette viste seg å 

være tilfellet for kvinnen i utdraget overfor. Nadim og Tveit (2009, s. 37-38, 71) viser også til 

hvordan deres informanter i Fafo-undersøkelsen forteller om ulike nettfora basert på 

nasjonalitet, og hvordan kvinnene bruker dette til å stifte bekjentskap og oppsøke 

informasjon. Bruken av slike nettverk strekker seg utover internettforum, og inkluderer også 

ulike foreninger og organisasjoner. Disse kan være uformelt organisert gjennom 
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privatpersoner eller formelt organisert i regi av blant annet foreninger for kulturutveksling 

(Nadim & Tveit, 2009, s. 38). En av kvinnene i mitt utvalg som var gift med en etnisk norsk 

mann, forteller om hvordan hennes tilknytning til et religiøst miljø i Norge med andre 

mennesker fra hennes opprinnelsesland, resulterte i at hennes sosiale nettverk kunne utfolde 

seg.  

Ja, jeg møtte faktisk to, men nå, jeg pleide å gå i kirken, jeg pleide å møte mennesker, men 
jeg kan ringe en venn kanskje to. Vi pleide å ringe eller du vet, hvis vi har noe stress eller 
noe jeg ikke forstår, fordi hun har bodd her i 11 år og hun andre sånn 3, så de har mye mer 
erfaring på ulike måter, så jeg pleide å ringe dem og spørre hva kan jeg gjøre, noe skjer.  

 

Ettersom kvinnen hadde muligheten til å gå i kirken, ble dette en arena hvor hun kunne stifte 

bekjentskaper utover mannens sosiale nettverk. I tråd med annen forskning, viser intervjuet 

med kvinnen hvordan dette også blir en mulighet til å søke informasjon om ens potensielle 

muligheter og få hjelp (Gillum, Sullivan & Bybee, 2006, s. 241). Som beskrevet tidligere ga 

intervjuene med kvinnene inntrykk av at kultur og kulturelle verdier påvirket deres handlinger 

i større grad enn deres religiøse tro. For denne kvinnen ble derimot hennes religiøsitet og 

tilknytning til et trossamfunn viktig, både for hennes vei ut av forholdet og i etterkant av 

bruddet. Denne typen bruk av religion og trossamfunn, kan være en viktig støtte for 

voldsofres vei ut av en voldelig relasjon og i etterkant av bruddet dersom de mottar positiv 

respons miljøet (Gillum, Sullivan & Bybee, 2006, s. 240). Kvinnenes søk etter informasjon 

skiller utvalget fra hverandre, ettersom kvinnene gift med andre migranter gir uttrykk for 

betraktelig mindre tilgang til informasjonskanaler. Mangelen på tilgang til informasjon om 

deres muligheter i situasjonen de befinner seg i, påpekes av en av informantene. Da kvinnen 

på et tidligere tidspunkt bodde i et annet vestlig land, bemerket hun seg hvor lite informasjon 

det var i det offentlige rom i Norge, for kvinner i hennes situasjon.  

(...) men før, da jeg var i 2 [tidligere bosted i annet vestlig land], overalt kunne jeg om 
vold i nære relasjoner, på tog, på buss, togstasjon, om vold i nære relasjoner, hvis det skjer 
med deg ring nødnummeret, men i Norge så jeg det bare på (pause) hmm, helsestasjonen, 
da jeg hadde med datteren min for å vaksinere henne (...)   

 

Ifølge Nadim og Tveits (2009, s. 74-75) Fafo-rapport, får ikke kvinnene noen form for 

omfattende og systematisk informasjon fra myndighetene etter at de kommer til Norge. Til 

tross for at det er enkelte retningslinjer som skal følges i samfunnsfagundervisningen, er det 
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likevel opp til den enkelte morsmålslærer hvilken informasjon som inkluderes i 

undervisningsopplegget (Nadim & Tveit, 2009, s. 74). Kvinnene befinner seg som beskrevet i 

en situasjon som preges av en rekke ulike faktorer. De er kvinnelige migranter, nygift i et nytt 

land, med relativt dårlige norskkunnskaper. I en allerede presset og krevende situasjon, preges 

deretter hverdagen deres av tvang- og kontrollmekanismer som begrenser deres sosiale, 

kroppslige og økonomiske autonomi. Mangelen på tilgang til informasjon om deres 

muligheter gjør det følgelig betraktelig mer komplisert å potensielt kunne forlate sin 

ektemann. I denne sammenheng blir det tydelig hvordan kvinnenes identitet som kvinnelig 

migrant og derav tilhørende minoritetsbefolkningen, kan bidra til å sette begrensninger for 

deres muligheter til å oppsøke informasjon dersom noe skulle skje. Kvinnenes eventuelle 

begrensede språkferdigheter gjør situasjonen ytterligere mer komplisert.  

Kvinnene som var gift med etnisk norske menn brukte deres sekundærgruppe som 

blant annet venner og kollegaer som en ressurs i forholdet i større grad enn kvinnene som var 

gift med andre migranter. Dette kan følgelig forklares ved at de hadde bedre tilgang til å stifte 

bekjentskaper enn de andre kvinnene i utvalget, ettersom de ikke ble utsatt for sosial isolasjon 

i like stor grad som de andre kvinnene. Kvinnene som var gift med andre migranter forsøkte å 

oppsøke hjelp hos familien før de forlot ektemannen, men ble møtt med motvillighet. Som 

beskrevet tidligere går ofre for vold i nære relasjoner gjennom tre faser før de oppsøker hjelp; 

definering og anerkjennelse av problemet, beslutningen om å søke hjelp og valget av en 

støttekilde (Liang mfl., 2005, s. 73 – 74). Denne prosessen innebærer også at kvinnene 

konstituerer seg som et offer, både for seg selv og verden; «Becoming a victim involves a 

process that includes the individual recognizing his or her victimization and significant others 

socially validating and politically acknowledging that.» (Hydén, 2015, s. 1041). Kvinnenes 

sekundærgruppe ble for informantene som var gift med etnisk norske menn en støtte de kunne 

lene seg på frem til de oppsøkte hjelp. Det virker også som at bekjentskapene hjalp kvinnene 

å definere og anerkjenne problemet i ekteskapet. Dette kan igjen hatt innvirkning på deres 

valg av støttekilde under separasjonen, og dette blir spesielt tydelig hos en av kvinnene som 

var gift med en etnisk norsk mann. Særlig er dette tydelig for kvinnen som gis tilgang på 

informasjon og utvikler nye relasjoner gjennom sosiale medier. Facebook-gruppen og 

individene hun fikk kontakt med der, viste seg etter hvert å spille en stor rolle i hennes 

avgjørelse om å søke hjelp og forlate mannen. Mens kvinnene som var gift med etnisk norske 

menn benyttet seg av uformelle tredjeparter som støtte, søkte kvinnene som var gift med 

andre migranter i større grad råd og hjelp hos individer ved formelle institusjoner. To av 
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kvinnene som var gift med en migrant fortalte å ha søkt hjelp og råd hos en kollega eller andre 

bekjente mens de fortsatt var gift. En av kvinnene i mitt utvalg forteller om hvordan en 

kollega ved hennes arbeidsplass ble en betydningsfull støttespiller for henne mens hun 

fremdeles var gift med eksmannen. Kvinnen jobbet og forsørget familien på egenhånd, og 

mannen var ifølge henne selv lite behjelpelig. I dette utdraget blir ikke bare kollegaens rolle 

tydelig, men også hvordan kvinnens språkferdigheter kunne virke begrensende. Kvinnenes 

norskkunnskaper som en barriere mot å søke hjelp er gjennomgående blant flere av kvinnenes 

historier.  

Hver dag jeg har veldig dårlig søvn, men jeg vet ikke hvem jeg skal snakke med, jeg har 
snakket med en, jeg har en venninne på jobb, etterpå hun får mann da, men på denne tiden 
har hun ikke fått mann, og på denne tiden snakker jeg ikke godt norsk, jeg snakker dårlig 
norsk, og alle ting jeg har dårlig i å snakke med henne, vanskelig å forstå men hun forstår 
meg da, og hun er norsk, og alltid jeg får støtte til jentene mine med henne da (...)  

 

For kvinnen i eksempelet over, virker det som at kollegaen fikk nærmest en venninne-rolle i 

hennes liv. For en av de andre kvinnene, ble en nabo og en kollega ved en deltidsjobb 

redningen vedd to forskjellige anledninger hvor hun hadde blitt utsatt for fysisk vold av 

mannen. Kvinnen forteller i denne sammenheng om hvordan hun oppsøkte krisesenter i flere 

omganger før det endelige bruddet fra eksmannen.  

(...) Etter jeg har fått sønnen min også, da han slår meg og jeg gikk til krisesenter og det 
var en nabo som kjørte meg der. Og andre gangen også jeg var der, det er han som slår 
meg. Jeg hadde praksis på en barneskole, han slår meg så mye og jeg har vært helt blek og 
hadde vondt, har fått sånn brekk.. (peker på ribbeina) 

Nora: Åja, i ribbeina? 

Ja. Men dagen etter jeg gikk til jobben, eller til praksisen min, men det var en dame der 
som også hadde jobb der, jeg snakket med henne jeg var veldig lei meg, begynte å gråte, 
og hun så blåmerkene mine, hun sa nei du skal ikke være på skolen, kom med meg jeg skal 
ta deg til NAV og når jeg var der, hun satt og holdt i hånden min, og de så der men de så 
ikke resten, de så bare her og her (peker på armene), fordi han hadde bitt meg så mye 
overalt, jeg hadde så mye blåmerker og bitemerker, da hun sa du skal ikke gå hjem, og 
ikke tenk på noe, og hun venninnen min hun kjørte meg til krisesenter, jeg hentet sønnen 
min fra barnehage og ja. dette var i 2013. og etterpå jeg, har familie som, (sukker) 
bestemmer så mye i min tradisjon, jeg måtte bare, etter 11 mnd jeg måtte gå tilbake til han, 
men han var den samme som før. (...)  
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For begge kvinnene blir uformelle tredjeparter en støtte under forholdet, til tross for at det 

ikke resulterte i at kvinnene forlot ektemannen. Kvinnen illustrerer gjennom dette utdraget 

hvordan ulike sosiokulturelle barrierer forhindret henne i å forlate mannen på det gitte 

tidspunktet. Kvinnens identitet preges i dette tilfellet av flere faktorer som gjør det betraktelig 

mye mer komplisert å forlate mannen. I tillegg til å være nyankommet kvinnelig migrant i 

Norge, blir hennes identitet dratt mellom to motstridende ytterpunkter, hvor den ene siden 

legger tradisjonelle oppfatninger om familien og kjønnsrollen som grunnlag for handling. Den 

andre siden, som i dette tilfellet består av hennes kollega med det norske samfunnet som 

likestillingsideal, forsøker å oppfordre henne til å forlate ektemannen.  

Som beskrevet tidligere ble blant annet norskopplæring og arbeidsplassen et sted kvinnene 

kunne stifte bekjentskaper ved. For kvinnene i denne gruppen ble rådgivere, lærere og 

kollegaer individer de valgte å rådføre seg med om deres situasjon. For en av kvinnene ble 

læreren på norskopplæringen en viktig støttespiller.  

Nora: Ja. Snakket du med dem eller fortalte du noen om hva som foregikk hjemme? 

Ja, til læreren min på norskkurs ja. Ja.  

Nora: Så hun visste hva som skjedde? 

Ja, to tre ganger jeg fortalte ting. Men jeg var helt ny og jeg klarte ikke så mye norsk, men 
jeg fortalte litt. Hun skrev også alt 

Nora: Ja.. Var det sånn for å vite hva du skulle gjøre videre eller var det bare 
deilig å lette litt, å dele det med noen? 

Ja nei det var bare sånn "puh", jeg var helt lost, jeg visste ikke hva jeg skulle 
gjøre og sånne ting. (...) 

 

I likhet med kvinnen i eksempelet over, søkte en av de andre informantene informasjon og 

hjelp hos rådgiveren ved skolen. Kvinnens situasjon var sterkt preget av gjennomgående 

kontroll utøvd av både ektemannen og svigerfamilien. Kvinnen var derfor engstelig for hva 

som ville skje dersom de fant ut at hun hadde snakket med noen om situasjonen i hjemmet.  

(…) så snakket jeg med rådgiveren på skolen min, i 2 [lite område i lokalsamfunnet], fordi 
jeg gikk der, også snakket jeg med henne om alt og hun hjalp meg å få kontakt med røde 
kors, og der snakket jeg med en dame, også kom hun og møtte meg tre eller fire ganger 
tror jeg på skolen, fordi det var sånn, jeg var redd for å gå ut, fordi de visste det uansett 
hvor jeg gikk.. 

Nora: Så du måtte gjøre det i skjul?  
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Ja.. (...) jeg fortalte henne ikke alt, men jeg fortalte henne noen få ting, holdt noen ting for 
meg selv, fordi jeg var så redd for at hvis de fant ut av alt dette, visste jeg ikke hva som 
kom til å skje med meg (...)  

 

Redselen for represalier var stor for kvinnen i eksempelet over. Hennes frykt må i denne 

sammenheng forstås i lys av summen av tidligere erfaringer (Kelly, 1988). Ektemannen og 

svigerfamiliens bruk av tvang- og kontrollmekanismer for å begrense hennes sosiale autonomi 

kan til en viss grad sies å være vellykket, men likevel evnet hun å omgå de sterkt regulerte 

omgivelsene for å stifte kontakter og oppsøke hjelp. Kvinnen gir sterkt uttrykk for at hun 

visste hvor kontrollert og iakttatt hennes bevegelser var, og var derfor forsiktig i hennes møter 

med kontakten fra Røde Kors for å ikke skulle bli oppdaget. Kvinnens handlinger og 

muligheter begrenses av den sosiale konteksten hun befinner seg i. Likevel er hennes 

handlekraft tydelig og rasjonelt utøvd ettersom hun strategisk benytter seg av de potensielle 

mulighetene de sosiale strukturene i hennes liv tillater. For kvinnene i de ovennevnte 

eksemplene er det særlig tydelig hvordan bruken av sekundærgruppen aktivt bistår dem i 

søken etter hjelp. Kvinnene bruker spesielt disse relasjonene for å oppsøke informasjon, som 

videre hjelper dem å anerkjenne og definere problemet i hjemmet.  

6.2.3 Det moderne norske kvinneidealet som referansegruppe 

I tillegg til å fungere som et fristed for kvinnene, ble norskopplæringen og arbeidserfaring 

også starten på deres vei til selvstendighet. Flere av kvinnene uttrykte på ulike måter en 

dragning mot det å være selvstendig og evnen til å kunne stå på egne ben. I starten av 

intervjuene ble kvinnene stilt et spørsmål angående hvilke forventninger de hadde til livet i 

Norge før de kom hit. I tillegg til forventninger knyttet til et lykkelig og stabilt familieliv, 

uttrykte flere av kvinnene at de hadde klare ønsker om å fortsette sine studier og karrierer 

innenfor sine respektive yrker. Dette var også, som nevnt overfor, noe de ble lovet forut for 

deres ankomst til Norge. Det ble derfor en stor skuffelse for mange da disse løftene viste seg å 

være falske. Kvinnenes ønsker og forventninger om livet i Norge gjenspeiler seg i Nadim og 

Tveits undersøkelse (2009, s. 35), hvor deres utvalg vektla forventninger knyttet til sosialt 

nettverk, språk og skole, arbeid, økonomi og informasjon som nyankomne i landet. Blant 

utvalget i oppgaven virker ønsket om å være selvstendig som en drivkraft bak flere av 

kvinnenes handlinger. Det moderne norske kvinneidealet som sosialt, politisk og økonomisk 

likestilt, kan i denne sammenheng tolkes som kvinnenes referansegruppe (Chriss, 2013, s. 57; 
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Svedberg, 2002, s. 19), som videre påvirker deres ønsker for eget liv og handlinger. I 

mangelen på både en behjelpelig primærgruppe og minimale muligheter til å opparbeide seg 

en sekundærgruppe på bakgrunn av strenge regler i hjemmet og sosial isolasjon, kan det 

tolkes dithen at ønsket om å være en ´moderne norsk kvinne´ virket særlig mobiliserende for 

kvinnenes handlinger. Dette viser seg ikke kun gjennom deres bruk av norskopplæring og 

arbeidsplass som middel for å få utdannelse og videre karriere. Kvinnenes søk etter hjelp kan 

også tolkes dithen at påvirkes av å ha det norske, selvstendige kvinneidealet som 

referansegruppe. På tross av at dette blir en mer abstrakt støttespiller, lener kvinnene seg 

likevel på idealet om å være sosialt og økonomisk selvstendig. Samtidig kan denne 

kvinnefiguren i tillegg påvirke kvinnene til å anerkjenne enkelte aspekter ved 

hjemmesituasjonen de kanskje ikke hadde vedkjent seg i hjemlandet hvor andre tanker om 

kvinnerollen rår. Tanken om å være selvstendig, både på vegne av seg selv og barna, trer også 

tydelig frem i andre sammenhenger hvor kvinnene har blitt utsatt for konkrete tvang- og 

kontrollmekanismer fra partner og svigerfamilie.  

Trusler kan som tidligere nevnt brukes som kontrollstrategi for å installere frykt og 

lojalitet hos partneren, og kan medføre at den utsatte unngår å gjøre motstand (Stark, 2013, s. 

23). I et eksempel nevnt tidligere i analysen, forteller en av kvinnene å ha blitt returnert til sitt 

hjemland med datteren. Før den planlagte returen til Norge, mottar hun alvorlige trusler fra 

svigermoren om hva som vil skje med henne dersom de returnerer. Kvinnen trosser 

svigerfamilien og velger likevel å reise til Norge;  

(...) men jeg hadde plan, og jeg sa jeg vil komme tilbake til Norge, fordi datteren min ble 
født i Norge og hun må utdannes i Norge, jeg kommer ikke til å bli i hjemlandet mitt (...) 
Jeg har planen min, jeg må være selvstendig i Norge og for min datter (...)  

(...) Jeg sa bare okey, jeg er en sterk kvinne, og jeg var sterk og jeg ble sterkere, og jeg vil 
være sterk. Jeg må ikke bevise noe for han eller noen andre, men jeg har håpet mitt og steg 
for steg vil alt bli bra (...)  

 

Kvinnens avgjørelse om å returnere tilbake til Norge står i kontrast med effekten trusler kan 

ha. Ifølge Stark (2013, s. 30 – 31), kan kvinnen internalisere reglene utøveren av kontrollen 

setter, og deretter handle i samråd med dette for å opprettholde sin egen trygghet. Hennes 

handlinger stadfester henne her som et handlende og aktivt subjekt (Hydén, 2005, s. 170). Et 

annet tilfelle hvor kvinnenes standhaftighet kommer tydelig frem, er gjennom to eksempler 

hvor mannen og svigerfamilien forsøker å begrense kvinnenes kroppslige autonomi. I det ene 
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eksempelet blir kvinnen, etter å ha blitt gravid, utsatt for gjentakende fysisk vold i forsøket på 

å forårsake en spontanabort. Kvinnen oppsøker så en lege, som etter å ha undersøkt henne 

opplyser henne om rettighetene og mulighetene til å beholde barnet. Dette vil også være et 

vendepunkt for kvinnen, og er en av relasjonene hun bruker som drahjelp i veien ut av 

forholdet.  

(...) Jeg var hos legen, da legen fortalte meg at det er du som bestemmer, han kan ikke 
bestemme og jeg vet ikke, de tok en blodprøve, hun så at jeg hadde blåmerker der da, hun 
spurte meg, jeg sa jeg falt, og hun sa nei det er ikke det du må fortelle meg, så jeg fortalte 
litt til henne også, og hun sa du kan bestemme selv, hvis du vil ha den du kan ha barn, hvis 
du ikke vil ha den du kan.. (...)  
 

Kvinnens avgjørelse om å beholde barnet, på tross av mannens tydelige ønsker om abort, 

illustrerer igjen hvordan kvinnen evner å handle under en tilsynelatende kontrollert og 

regulert situasjon. Kvinnenes råderett over egen kropp tydeliggjøres også hos en annen av 

kvinnene. Som beskrevet over, mottok en av kvinnene trusler fra sin svigermor om hva som 

ville skje dersom hun ble gravid. I denne sammenheng forteller kvinnen om hvordan hun så 

valgte å avstå fra sex med mannen som en konsekvens av truslene.  

(...) og jeg hadde ingen kontakt med han på, kanskje 3,5 år, (...) fordi du vet, hvis jeg var 
intim med han kunne jeg bli gravid igjen (...)  

 

Ettersom kvinnen selv ikke nevnte noe om bruken av prevensjonsmidler, kan det tolkes dithen 

at dette ikke var et alternativ med tanke på at hun heller avstod fra samleie med mannen for å 

forhindre en ny graviditet. Deres religiøse tilhørighet kan i denne sammenheng være en årsak 

for hvorfor prevensjonsmidler ikke var en mulighet. Igjen kan dette trekkes til Showden 

(2011, s. 53) sitt poeng om hvordan en er nødt til å tolke kvinnenes handlinger utfra hvilke 

muligheter som er tilgjengelige for dem i situasjonen. Hennes kroppslige autonomi utfordres 

og forsøkes begrenses av svigermoren. Kvinnen i dette tilfellet velger deretter aktivt hvordan 

hun selv skal forholde seg til den gitte situasjonen innenfor de rammene som er satt.  

Kvinnene er i stor grad opptatt av å ikke fremstå som et svakt og passivt offer som alle synes 

synd på. Ettersom offerrollen medbringer andre konnotasjoner i dag enn tidligere, kan 

stigmaet knyttet til denne rollen være noe en ikke ønsker å assosieres med. Særlig blir dette 

tydelig i norsk kontekst, hvor kvinnerollen har gått gjennom betraktelige endringer siden 

1970-tallet og kvinnebevegelsen. Kvinneidealet som handlekraftig og likestilt kan sies å stride 
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imot offerbegrepet. Dette illustreres også av Jacobsen og Skilbrei (2010, s. 203), som påpeker 

at det kan være problematisk å vedkjenne seg offerrollen samtidig som en forsøker å bli 

anerkjent som et aktivt, moderne individ. Blant kvinnene i mitt utvalg fremstår den moderne 

kvinnerollen som det ønskelige idealet å leve opp til. Samtidig som deres ønske om å være fri 

og selvstendig er klart uttrykt, er det likevel enkelte som uttrykker en ambivalens overfor den 

frigjorte, norske kvinnen.  

Jeg tror norske dere er mer fri enn utenlandske damer, fordi vi tenker masse om familien, 
vi vil bare passe på familien så godt vi kan, vi vil ikke ut så mye, vi vil ta ansvar for barn 
og familien, vi vil ikke feste, vi er ikke sånn. Det er sånn forskjellig mellom oss, men det 
er en bra ting for dere, når jeg ser dere sånn, så koser dere sånn, men jeg vil ikke.  

 

Kvinnen fra utdraget over distanserer seg fra måten norske kvinner utøver femininitet på ved 

å påpeke at festkulturen kan påvirke norske kvinners tid i hjemmet med barna. Til tross for at 

hun selv ønsker å fremstå som fri og selvstendig, er det likevel kjerneverdier som blant annet 

det tradisjonelle familielivet som skaper kontraster mellom henne og ´norske´ damer. 

Kvinnerollenes ulike fortolkninger av femininitet fremstår ikke nødvendigvis som noe 

negativt for kvinnen, men hun er fremdeles opptatt av at hun ikke vil ta del i det. Jacobsen og 

Skilbrei (2010, s. 203 – 205) finner like tendenser i deres artikkel om kvinnelige migranter fra 

tidligere Sovjetunionen og prostitusjon i Norge. Norske kvinners mangel på den tradisjonelle 

oppfatningen av femininitet skiller kvinnene fra hverandre og gjør at kvinnene kan 

posisjonere seg i forhold til hva de anser som riktig måte å utøve femininitet på. Det blir i 

denne sammenheng tydelig at til tross for ønsket om å være en selvstendig, frigjort moderne 

kvinne, råder fremdeles tradisjonelle syn på kvinnens rolle innad familien.  

6.3 Kvinnenes vendepunkt og bruken av relasjoner 
som drahjelp i bruddfasen 
Som beskrevet tidligere benyttet flere av kvinnene norskopplæringen og arbeidsplassen som 

arena for å stifte bekjentskaper med andre utover deres primære omgangskrets. Kvinnene 

endte så opp med å benytte seg av disse relasjonene som drahjelp under separasjonsfasen. To 

av informantene fortalte om å få hjelp av noen de kjente fra før av, henholdsvis en venn av 

familien og en nabo. I tillegg fortalte som beskrevet over en av kvinnene om å bli del av et 

kvinnenettverk på sosiale medier og hvordan denne Facebook-gruppen satt henne i kontakt 
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med enkeltmennesker som hjalp henne å søke hjelp. I tråd med det teoretiske rammeverket i 

oppgaven, er en nødt til å se på kvinnenes brudd fra mannen som et resultat av alle de ulike 

formene for tvang- og kontrollmekanismer hun ble utsatt for i relasjonen. Separasjonen 

utløses ikke av en enkeltstående hendelse, men er et resultat av et kontinuum av erfaringer 

gjennom livet som kvinne (Kelly, 1988). Likevel er det tydelig at kvinnene vektlegger ulike 

situasjoner som et vendepunkt og en igangsetter for bruddet fra mannen. For en av kvinnene 

som var gift med en etnisk norsk mann, virket bruddet tilsynelatende ukomplisert og raskt 

gjennomført. Som beskrevet tidligere var dette en av de tre kvinnene som ikke returnerte til 

partneren før endelig skilsmisse. I dette tilfellet var det tydelig at kvinnen ikke ønsket å 

snakke om mannen og bruddet i detalj, men fortalte at det fremdeles foreligger et kontakt- og 

besøksforbud. To andre fortalte om konkrete voldhendelser som resulterte i at politiet ble 

kontaktet, enten av dem selv eller gjennom en uformell tredjepart. En av kvinnene fortalte at 

hun ble overlatt til seg selv sammen med datteren etter å ha returnert fra et langt opphold i 

hjemlandet. I denne sammenheng fikk kvinnen i all hemmelighet hjelp av en venn av hennes 

daværende ektemann. Han hjalp henne å komme seg til et krisesenter og fungerte deretter som 

tolk for kvinnen i møtet med institusjonen. En annen av informantene fortalte om å ha forsøkt 

å ta sitt eget liv etter en konkret hendelse med mannen og hennes svigerfamilie. Kvinnen 

uttrykte eksplisitt redselen for å bli drept av familien, og frykten kan i denne sammenheng ha 

virket mobiliserende for videre handling. Den siste av informantene forlot ektemannen som et 

resultat av hans motvillighet til å bidra økonomisk. Kvinnen kom derimot ikke i kontakt med 

noen hjelpeinstanser før hun etter et fysisk angrep fra mannen i etterkant av bruddet ble 

innlagt på sykehus i flere måneder, hvor hun deretter kom i kontakt med krisesenter.  

6.3.1 Kvinnenes sosiale nettverk som drahjelp  

I det første eksempelet forteller kvinnen om hennes vei ut av ekteskapet og hvordan hun i 

denne sammenheng hadde søkt hjelp hos en kvinne hun ble kjent med via medlemskapet i en 

Facebook-gruppe. Kvinnen hadde søkt råd hos henne ved en tidligere anledning, men ble i 

denne sammenheng bedt om å vise tålmodighet. Etter hvert som ting forverret seg i hjemmet, 

oppsøkte hun kvinnen igjen. 

Også i begynnelsen, i 2017, ting har blitt verre og verre, og jeg måtte fortelle hva som har 
skjedd, hvilke situasjoner jeg har vært borte i, og da mente hun at jeg burde gå til 
krisesenteret da.  

Nora: Ja, så da oppsøkte du krisesenteret selv eller? 
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Ja, her, jeg tok kontakt selv, jeg fikk nummeret fra hun i foreningen 

 

I denne sammenheng har kvinnen i eksempelet gått tydelig gjennom alle tre fasene Liang 

m.fl. (2005, s. 73) hevder et offer for vold i nære relasjoner opplever før en oppsøker hjelp. 

Kvinnen hadde i tillegg kontaktet familien i hjemlandet og fortalt dem om situasjonen med 

mannen, men fikk også her beskjed om å være tålmodig på grunn av barna. Da situasjonen 

etter hvert tilspisset seg med mannen, valgte hun så å benytte seg av kvinnen på Facebook-

gruppen som støtte- og informasjonskilde før hun selv oppsøkte krisesenteret og flyttet dit 

med datteren. Ifølge Bui (2003, s. 212) har økt tilgang til utdannelse og forbedring av 

økonomiske muligheter for kvinnelige migranter, resultert i en endring i kjønnsdynamikken 

og den tradisjonelle patriarkalske strukturen i mange migrantfamilier. Likevel er det 

fremdeles tydelig blant utvalget at kvinnenes familier ofte fremstår som skeptiske når det 

gjelder deres valg om å forlate mannen. Kvinnelige migranters familier sin motvillighet til 

hjelp dokumenteres også av Bui (2003, s. 217-218) i sin studie av kvinnelige migranters 

metoder for å søke hjelp i USA. Dette begrunnes blant annet med hvordan blant annet den 

tradisjonelle familieideologien fremdeles regjerer, i tillegg til å anse vold i nære relasjoner 

som et privat anliggende (Bui, 2003, s. 218). Dette illustreres blant annet i et ovennevnt 

eksempel hvor en av kvinnene forteller om at hennes far og brødre kuttet kontakten etter hun 

valgte å separere seg fra mannen. I det neste intervjuutdraget forteller en av kvinnene om 

hvordan hun i etterkant av en voldsepisode med svigermoren og svigersøsteren ble rammet av 

frykt for sitt eget liv. Kvinnen var i dette tilfellet redd for å bli drept og gir uttrykk for at hun 

ville heller ta tilbake kontrollen ved å gjøre det selv.  

Ja, jeg dro til legevakten fordi jeg informerte rådgiveren min, damen på skolen, jeg hadde 
nummeret hennes, og jeg sa jeg er ikke trygg, jeg vet ikke om jeg blir det, hvis jeg ikke 
dukker opp på skolen i morgen, informer politiet. Og så tok jeg skolebaggen min og dro til 
skolen, og der viste jeg henne armen min, og den var kuttet, men det var ikke sånn et dypt 
kutt, fordi jeg tror ikke bladet var noe skarpt, og da hun så det ringte hun krisesenteret, og 
de sendte meg til krisesenteret, også tok de meg til legevakten, og der var jeg i 2-3 timer. 
De intervjuet meg fordi de måtte undersøke om jeg for eksempel hadde en sykdom eller 
noe, eller om det var på grunn av situasjonen, så ja...  

 

Rådgiveren kvinnen kontaktet hadde hun allerede opparbeidet en god relasjon til og hun 

visste derfor på bakgrunn av dette deler av hva som foregikk i hjemmet. Kvinnen var, som 

beskrevet tidligere, en av informantene blant utvalget som tilsynelatende hadde blitt utsatt for 
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mest sosial isolasjon og alle nye bekjentskaper knyttet hun derfor i skjul fra mannen og 

svigerfamilien. For kvinnen i det siste eksempelet ble veien ut av relasjonen annerledes enn 

for resten av kvinnene i utvalget, og hun var den eneste som fikk hjelp av en i hennes 

umiddelbare omgangskrets. I denne sammenheng mottok hun hjelp i all hemmelighet fra en 

venn av ektemannen, noe hun påpeker at ektemannen fremdeles ikke vet.  

Ja. Jeg fra flyplassen, jeg kom rett hit, jeg måtte spørre en, jeg hadde tlfnummeret til en 
venn av han som bodde her, og ringte han og spurte kan du hjelpe meg, han var veldig 
veldig snill, han kom til flyplassen fordi jeg visste ikke noe, jeg har aldri bodd i 4 [storby i 
Norge], for meg det er altfor stort, fremdeles det er 4 år jeg kjenner ikke veien, jeg har 
ikke noe, jeg går ikke så mye ut, jeg har ikke kontakt med så mange derfor det er 
vanskelig. (...) Ja, og da han kom og hentet meg hit, og han begynte å tolke alt, og si alt, 
da, fordi først krisesenteret sa nei, men da han kom og han snakket med de, da de jeg fått 
plass her, og etter to-tre uker de sa til meg du må finne leilighet, du kan ikke være her så 
lenge og sånne ting.  

Nora: Ja, og det var en venn av eksmannen din, han som hjalp deg? 

Ja, men han eksmannen min han vet ikke om det, fordi han fortalte at han er veldig snill, 
han fortalte aldri han at det var han som hjalp meg.  

 

I eksemplene overfor belyses det hvordan to av kvinnene i utvalget benytter seg av 

eksisterende relasjoner som drahjelp ut av relasjonen med mannen. Blant kvinnene i mitt 

utvalg er det gjennom individer tilhørende deres sekundærgruppe som de opparbeider seg 

gjennom norskopplæring eller andre arenaer for sosialisering som har høyest betydning for 

dem. Eksisterende litteratur og forskning tilsier derimot hvordan ofre for vold i nære 

relasjoner i aller størst grad benytter seg av individer i deres umiddelbare omgangskrets som 

valg av støttekilde (Kaukinen, 2004, s. 968 – 969). Av kvinnene i mitt utvalg er dette som 

sagt kun gjeldende for en, i tilfellet hvor kvinnen søkte hjelp fra ektemannens venn. Som 

beskrevet tidligere ble kvinnene som var gift med etnisk norske menn utsatt for sosial 

isolasjon i mindre grad enn kvinnene som var gift med migranter. Gjennom intervjuene med 

kvinnene var det tydelig at de hadde sosiale nettverk uavhengig av mannen, og dette var ikke 

noe han ønsket/hadde behov for å begrense. Dette belyser dermed et skille mellom de to 

gruppene av utvalget, og viser hvordan hverdagsproblematikken utartet seg på ulike måter. 

Ifølge Choi, Cheung og Cheung (2012, s. 444) har store deler av den tidligere forskningen om 

kvinnelige migranters sårbarhet for vold tatt utgangspunkt i sosial isolasjon og mangel på 

nettverk. På tross av at dette er viktige holdepunkter, som også er tydelig blant enkelte av 

kvinnene i mitt utvalg, utelates derfor andre faktorer som kan forklare hvorfor enkelte kvinner 
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er særlig utsatt for vold i nære relasjoner. Choi, Cheung og Cheung (2012, s. 444 – 445) 

påpeker i denne sammenheng at det er nødvendig å inkludere mannens sosiale utgangspunkt, 

som blant annet sosioøkonomisk status og eget sosialt nettverk, som en potensiell faktor som 

kan påvirke og eventuelt øke sårbarheten for kvinnene i transnasjonale ekteskap.  

6.3.2 Handling med utgangspunkt i barnas sikkerhet 

To av kvinnene forteller å ha ringt politiet som følge av en voldshendelse i hjemmet, som 

videre resulterte i opphold på krisesenter og separasjon fra mannen. I det ene tilfellet er det 

kvinnen selv som kontakter politiet etter at mannen ble fysisk mot deres datter. Kvinnen 

fortalte også i dette intervjuet om hvordan mannen brukte løgner og påfunn om politiets 

virkefelt for å potensielt begrense kvinnens handlingsrom. Den andre kvinnen forteller om en 

krangel med mannen som endte med at hun ble fysisk mishandlet. I denne sammenheng fikk 

hun kontakt med naboen, som videre ringte politiet for henne.  

En gang jeg hadde vært hos en venninne og jeg kom hjem sent, og jeg går inn, du vet 
barna løp mot meg fordi de hadde savnet meg, og han likte ikke å se det, og han begynte å 
kjefte på datteren min, ikke gjør det, ikke gjør det (...) og hun begynte å si vær så snill 
pappa slutt, og han bare tok tak i henne, og så ringte jeg politiet. Det var bare for mye, for 
mye...(...)  

(...) men en gang da han slo meg, jeg sa slutt, og jeg ringte politiet, ikke jeg fordi han tok 
telefonen min, og jeg holdt datteren min, og gikk på balkongen, det var veldig veldig 
kaldt, og jeg spurte naboen min om han kunne åpne døren fordi jeg trodde han kom til å 
drepe meg, og han åpnet og jeg sa vær så snill ring politiet jeg har ikke noe valg, men 
naboen min sa hva skjedde, jeg trodde dere var en perfekt familie, selvfølgelig fordi jeg 
fortalte ikke noe til noen, og han ringte politiet, og så flyttet vi til krisesenteret... (...)  

 

Et fellestrekk mellom de to kvinnenes historier, er at barna deres var tilstede under 

voldshendelsen. Ifølge Bui (2003, s. 219) kontakter ikke kvinner politiet før mishandlingen 

har foregått over lengre tid. I tillegg til et ikke-eksiterende sosialt nettverk, kan kvinnenes 

tilkalling av politi kan også forklares gjennom deres mangel på økonomiske ressurser, som 

resulterer i færre muligheter til å forlate forholdet (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1829). I 

tilfellene over virker tilstedeværelsen av barna som en utløsende faktor som senker terskelen 

for å tilkalle hjelp. En av kvinnene forteller i denne sammenheng hvordan datterens liv og 

hennes livskvalitet videre var viktige faktorer i avgjørelsen om å gå fra ektemannen.  
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(...) det var som at jeg var i, liksom, et fengsel... det var veldig veldig vanskelig. Før 
ekteskapet, jeg var en veldig glad jente, kvinne, men etter ekteskapet livet mitt var ødelagt, 
og jeg kunne ikke forstå, fordi jeg elsket denne mannen, hvorfor jeg må leve med denne 
mannen, hvis han en dag dreper meg, jeg vet ikke, datteren min hadde vært alene, hun 
hadde vært i live, jeg vet ikke, han hadde vært i fengsel, og jeg hadde vært død, nei jeg vil 
ikke det. På samme tid reddet jeg hans liv, mitt liv og min datters. (...)  

 

Redselen for at barna skulle påvirkes av hjemmeforholdene og potensielt selv utsettes for 

vold, er gjennomgående for de kvinnene i utvalget som har barn. En av de andre kvinnene 

forteller blant annet om å være redd for at sønnen ble påvirket av å se faren mishandle henne. 

Kvinnen forteller om hvordan hennes far ønsket at hun skulle gå tilbake til ektemannen. Hun 

hadde på dette tidspunktet hatt flere opphold på krisesenter i løpet av flere år, men hadde 

returnert til mannen etter en periode. I likhet med eksempelet over, er det tilsynelatende 

sønnens fremtid som legges til grunn for kvinnens ønske om å separeres fremfor hennes egen 

sikkerhet.  

Han, ja, fordi han sa til meg, du må gå tilbake til han, jeg sa jeg orker ikke mer slåss, jeg 
orker ikke mer at han sier til meg hele tiden at jeg er en hore, jeg er dum, jeg er ingenting 
uten han, jeg orker ikke mer. jeg vil ikke, det er bedre for meg og sønnen min å leve alene. 
og det jeg visste, at sønnen min hele tiden sa til meg når jeg blir stor som pappa jeg skal 
slå deg som han gjorde, fordi han så flere ganger at han slo meg og sånne ting. det var, det 
tok altfor lang tid for å lære han.. 

 

I likhet med annen tidligere forskning, viser også kvinnene i mitt utvalg at ivaretakelse av 

barnas fysiske og psykiske helse påvirker kvinnene i stor grad når de skal fatte beslutningen 

om hvorvidt de blir hos ektemannen eller ikke (Khng & Ow, 2009, s. 157; Hyman mfl, 2006, 

s. 683; Ahmad mfl. 2013, s. 1060). Blant kvinnene i utvalget hadde alle bortsett fra én barn 

med ektemannen. Det er tydelig at barnas sikkerhet og fremtid virker mobiliserende for 

handling. For kvinnen uten barn, var veien ut av relasjonen i større grad preget av frykt for sitt 

eget liv.  

6.3.3 Kvinnenes motstand 

Å yte motstand er ifølge Kelly (1988, s. 161) “(...) to oppose actively, to fight, to 

refuse to co-operate with or submit.”. Av kvinnene i utvalget forteller ingen å ha møtt 

mannens forsøk på kontroll og voldsutøvelse med fysisk motstand. Motstand mot vold 
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trenger ikke nødvendigvis å innebære å fysisk kjempe tilbake. Mannens tvang- og 

kontrollstrategier utøves for å opprettholde makthierarkiet mellom de to partene 

(Kelly, 1988, s. 161). Dette er særlig tydelig blant kvinnene i utvalget mitt, hvor flere, 

som beskrevet tidligere, forteller historier om begrensninger av både sosial, kroppslig 

og økonomisk autonomi. I denne sammenheng yter kvinnene motstand ved å nekte å 

bli kontrollert (Kelly, 1988, s. 161). Blant utvalget skjer dette som sagt gjennom å 

skape egne sosiale nettverk uavhengig av mannen, noen ganger i skjul. Dette 

innebærer også måten enkelte av kvinnene finner måter å kontrollere sin egen kropp, 

etter gjentatt vold og trusler fra de utøvende parter. Kvinnene yter motstand i forsøket 

for å unngå vold eller begrense den potensielle skaden det medfører (Kelly, 1988, s. 

178). Blant kvinnene i mitt utvalg illustreres det hvordan ofre for vold kan gjennom en 

lang periode kan yte ulike former for motstand, og hvordan det er rom for flere former 

for strategier i en kvinnes liv. Et siste uttrykk for motstand er, som beskrevet overfor, å 

forlate mannen. Motstanden utfordrer som sagt mannens forsøk på kontroll, og som 

beskrevet tidligere kan dette potensielt være svært farlig for kvinnen (Kelly, 1988, s. 

178). Dette var også tilfellet for flere av kvinnene i utvalget som ble utsatt for fysisk 

vold og andre kontrollstrategier i etterkant av separasjonen. I likhet med tidligere 

forskning, fortalte alle kvinnene i mitt utvalg om gjentatte forsøk på å håndtere volden 

på ulike måter før de til slutt forlot ektemannen (Kelly, 1988, s. 182). Et voldelig og 

ustabilt ekteskap betyr ikke implisitt at det er en lett avgjørelse å forlate mannen 

(Kelly, 1988, s. 182). For kvinnene i mitt utvalg er dette særlig gjeldende, med 

bakgrunn i deres spesifikke situasjon som nyankommet, kvinnelig migrant i Norge 

uten særlig tilgang til sosiale ressurser og/eller egen økonomi.  

Frykt som mobiliserende 

Blant kvinnene i utvalget blir det tydelig at flere kjente på en reell frykt som resulterte 

i at de oppsøkte hjelp hos ulike instanser. For enkelte fryktet de for sikkerheten til sine 

egne barn, mens for andre var det frykten for deres eget liv som var utslagsgivende. 

Frykten kan i denne sammenheng tolkes som mobiliserende for handling. Ifølge 

Hydén (1999, s. 460) til tross for at individer som utsettes for undertrykkelse ikke 

alltid uttrykker motstand offentlig, er denne følelsen likevel konstant tilstedeværende 

og uttrykkes heller i individenes egne verden, som et slags ´hidden transcript´. Frykten 

kvinnene føler bør forstås som en form for motstand, som Hydén skriver; «fear is the 
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resistance offered by those who are presumed to be powerless» (1999, s. 463). Frykten 

konstituerer her skillet mellom hva kvinnen ønsker skal skje med henne og ikke 

(Hydén, 2005, s. 172), og som i denne sammenheng gjør kvinnen til aktiv fremfor 

passiv. Steget kvinnen tar i det hun forlater ektemannen blir derfor det ultimate 

symbolet på motstand (Hydén, 1999, s. 460). Motstanden uttrykkes her klart og 

tydelig, og det er ikke lenger spørsmål om noe ´hidden transcript´ hos individet; hun 

bryter ut av mannens maktregime og demonstrerer dette offentlig (Hydén, 1999, s. 

460). Å anse frykt som en aktiv handling, er ifølge Hydén ikke selvsagt ettersom en 

normalt sett assosierer motstand med aktiv handling (Hydén, 1999, s. 463). Kvinnen 

kan midlertidig ikke med sikkerhet si hva som vil skje videre i det hun forlater mannen 

og dette kan følgelig ha konsekvenser for hennes sikkerhet (Hydén, 1999, s. 460 – 

461; Hydén, 2005, s. 172 – 173). Som beskrevet tidligere, var dette tilfellet for flere av 

informantene i utvalget. Kvinnene ble utsatt for vold, oppsøkt på nytt bosted og 

spredning av løgner til familiemedlemmer i etterkant av separasjonen. Frykten 

kvinnene opplever må sees i lys av konteksten de befinner seg i. I tillegg blir frykten 

reell ettersom de, gjennom potensielt flere år med kontroll og mishandling, er vel 

vitende om hvor langt mannen eventuelt er villig til å gå for å opprettholde kontrollen i 

relasjonen. Kelly´s kontinuumperspektiv belyser igjen godt hvordan kvinnenes 

samlede erfaringer med vold og overgrep gjennom livet påvirker hvordan de handler i 

en gitt situasjon, og igjen på hvilken måte dette avhenger av konteksten kvinnene 

befinner seg i (Kelly, 1988). Kontinuumperspektivet inkluderer i denne sammenheng 

interseksjonalitetsteori ved å se på kvinnenes handlinger innenfor rammene av hva 

deres identitet tillater og muliggjør.  

6.4 Kvinnenes nyervervede frihet  
Frem til nå har analysen fokusert på kvinnenes vei ut av relasjonen, både gjennom å stifte 

bekjentskaper med potensielle støttespillere og selve oppbruddet fra ektemannen. Etter å ha 

forlatt sin eksmann, var kvinnene nødt til å ta stilling til helt andre problemstillinger enn 

tidligere. Plutselig var de uten bosted, økonomiske ressurser og overlatt til et velferdssystem 

de hadde svært lite kunnskap om og erfaring med. Til tross for at kvinnene gjennom 

intervjuene uttrykker glede over å endelig være fri fra ektemannen og den eventuelle 

svigerfamilien, kompliserer møtet med velferdsinstitusjonene gleden over deres nyervervede 
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frihet. Gjennom intervjuene uttrykte, som beskrevet tidligere, alle kvinnene et ønske om å 

være selvstendig og frigjort fra mannen, både mens de var i relasjonen og under 

separasjonsfasen. I etterkant av bruddet, blir dette ønsket for mange overdøvet av 

problematikken de stilles overfor i møtet med blant annet krisesentre og NAV. I denne 

sammenheng opplever dermed flere av kvinnene igjen å underlegges andre påtvungne 

strukturer som begrenser deres handlingsrom. Dette forsterkes ytterligere gjennom deres 

komplekse identitet som kvinne, migrant og nå, for flertallet i utvalget, som alenemor med lite 

kunnskap om tilgjengelige tiltak og ressurser.  

6.4.1 Fri – med begrenset handlingsrom  

Kvinnenes ulike møter med hjelpeinstanser 

For kvinnene i mitt utvalg blir friheten de får tilgang til etter separasjonen fra mannen 

komplisert og vanskelig å forholde seg til på bakgrunn av to overordnede faktorer. For det 

første har den nyervervede friheten, for mange, gått på bekostning av familierelasjoner og 

andre sosiale nettverk de hadde tilknytning til gjennom mannen. Som følge av dette er de 

derfor totalt på egenhånd uten sosiale bekjentskaper de kan lene seg på, utover den 

profesjonelle hjelpen de mottar gjennom blant annet krisesenteret og NAV. For det andre 

medfører deres nye hverdag at de må følge retningslinjer og regler ved krisesentrene de bor 

på, oppfølging via NAV og for enkelte, hyppig kontakt med barnevernet. For flere av 

kvinnene oppleves dette som at de igjen utsettes for kontroll og regulering av hverdagen, men 

denne gangen med statlige velferdsinstitusjoner som kontrollutøver.   

 

(...) men jeg har ikke tenkt, jeg tenkte bare å finne en leilighet og flytte fra her, og de som 
jobber på krisesenter, på grunn av de hadde så mye folk de har også maset så mye at jeg 
må flytte, jeg må flytte, jeg må finne leilighet, det var altfor vanskelig for meg også. jeg 
måtte gå ut og spørre folk, for å finne leilighet, det var ikke lett, men jeg fant den, det er i 
første etasje og det er veldig skummelt og det er ikke noe greit, men jeg måtte bare 
beholde den fordi det var bare altfor vanskelig her også.. de er veldig snille, jeg mener 
ikke det, de som jobber her, men det er vanskelig for barn for oss, vi har bare ett kjøkken, 
vi har bare et rom, det er så mye regler, det er barn fra forskjellige land, forskjellige 
situasjon, det blir krangling (...)  

 

Kvinnens nye bosituasjon ved krisesenteret oppleves som såpass utfordrende med tanke på 

regler, rutiner og andre brukere at hun begynner å lete etter et nytt sted å bo relativt fort. 
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Kvinnenes søk etter et eget hjem er heller ikke enkel, og flere forteller om å bli overlatt til seg 

selv i denne prosessen. En av kvinnene forteller blant annet om hvordan NAV fant en leilighet 

til henne og barnet i nærheten av deres tidligere bosted med mannen. Etter at kvinnen ga 

uttrykk for at hun ønsket å bo lengre unna eksmannen, fikk hun beskjed at hun i så tilfelle 

måtte finne en leilighet på egenhånd.  

Ja, nå er jeg så glad, veldig fint sted, men jeg var på 93 visninger (ler), men jeg ga ikke 
opp, ja, og jeg gir fortsatt ikke opp, men jeg sa nei, jeg vil finne den, fordi overalt, de spør 
meg, personen som leier ut leiligheten, har du jobb, hvis støtte fra NAV så kommer vi ikke 
til å gi deg denne leiligheten (...)  

 

Kvinnene i eksemplene overfor, med sine begrensede språkkunnskaper og få økonomiske 

ressurser, overlates på mange måter til seg selv i en i utgangspunktet vanskelig og sår 

situasjon. Kvinnenes erfaringer med NAV gjenspeiles i Kiamanesh og Hauge (2019) sin 

studie om kvinnelige migranter i Norge, hvor også deres informanter oppgir følelsen av å bli 

overlatt til seg selv i møtet med velferdsinstitusjoner som NAV. Ifølge Kiamanesh og Hauge 

(2019, s. 305) ble kvinnenes interaksjon med NAV kun en ytterligere stressfaktor som videre 

kompliserte deres liv. I likhet med kvinnene i mitt utvalg, forteller informantene i deres studie 

at ansvaret for å finne et sted å bo ble lagt på kvinnene selv, og NAV fungerte i større grad 

som en «(...) coordinator in their cases rather than providing assistance.» (Kiamanesh & 

Hauge, 2019, s. 305). Samtidig, et poeng som også påpekes i Kiamanesh og Hauge (2019, s. 

305) sin artikkel, risikerte kvinnene å møte skepsis fra utleiere grunnet deres identitet som 

kvinnelig migrant og alenemor med få økonomiske ressurser. Dette viser igjen hvordan 

kvinnelige migranter utsatt for vold i nære relasjoner kan møte andre og mer komplekse 

utfordringer med velferdssystemet enn etnisk norske kvinner i etterkant av separasjon fra en 

voldelig partner. Dette bekreftes ytterligere gjennom kvinnenes fortellinger om mangel på 

informasjon hva angår deres rett og krav på tiltak og ressurser i etterkant av bruddet.  

Som beskrevet tidligere ga kvinnene sterkt uttrykk for at de ikke hadde tilstrekkelig med 

informasjon om hjelpetiltak og muligheter rundt det å forlate ekteskapet. I likhet med dette 

forteller kvinnene om mangel på informasjon om tilgjengelige ressurser også i etterkant av 

bruddet. Mangelen på informasjon resulterer i at enkelte av kvinnene ikke søker økonomisk 

støtte og lever under svært enkle kår frem til de får opplysninger om deres rettigheter. I et av 

intervjuene forteller en av kvinnene hvordan hun i desperasjon ringer sin eksmann for hjelp, 
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og han informerer henne om å søke støtte fra NAV. I denne sammenheng ble kvinnen stilt 

spørsmål om hva hun tenkte om det å være på egenhånd. Kvinnen forteller;  

Nora: Syns du det var deilig eller syns du det var (avbrutt) 

Ja, det var åh, veldig, det eneste som jeg hadde i leiligheten, jeg hadde to kopp, to 
tallerken, to spiseskjeer, en vanlig teppe sånn, og en madrass og en pute en dyne. Jeg 
hadde ikke noe annet. Sønnen min sover på madrass, mens jeg sover på gulvet. Til to tre 
mnd jeg var sånn, fordi jeg visste ikke, etter en periode jeg ringte til han eksen min, jeg sa 
jeg har ikke noe jeg har ikke, han sa har du ikke søkt til NAV og spurt der, jeg sa nei, og 
da jeg..  

Nora: Ja, for du visste ikke at du kunne søke støtte? 

Nei, fordi jeg bodde ikke her, det er 3 [liten kommune i Norge] som betalte depositum på 
den leiligheten og det er de som betalte til meg mens jeg bodde her, derfor det var, jeg 
visste ikke hvem jeg skal spørre, jeg visste ikke engang hvor ligger NAV 

 

Kvinnen i dette tilfellet forteller om å ha bodd og mottatt støtte gjennom ulike kommuner. 

Etter at hun så endret bosted, kan det virke som at hun ikke lenger hadde tilgang til samme 

oppfølging som tidligere. Kvinnen opplever så at hun er overlatt til seg selv. Uten særlige 

språkkunnskaper, økonomi og sosialt nettverk, begrenses også tilgangen til informasjon 

betraktelig. I Kiamanesh og Hauges artikkel (2019) påpekes det, både av artikkelforfatterne 

og informantene selv, at hjelpetiltakene ikke er godt nok utrustet for kvinner med 

migrantbakgrunn. I likhet med dette uttrykker enkelte av kvinnene i mitt utvalg frustrasjon 

over å ikke motta den støtten de trenger i etterkant av separasjonen fra mannen. Kiamanesh og 

Hauges (2019) ser at kvinnenes praktiske behov (for eksempel økonomi og bosituasjon) går 

på bekostning av andre behov som blant annet trygghetsfølelse og følelsesmessig 

gjenoppbygging. Blant kvinnene i mitt utvalg er det derimot tendenser til det motsatte. I 

denne sammenheng uttrykker kvinnene større frustrasjon knyttet til ulike praktiske behov som 

økonomisk støtte, barnas skolegang og bosituasjon fremfor deres egne psykiske velvære og 

generelle trygghetsfølelse. Deres møte med velferdsinstitusjonene og ulike tiltak blir nærmest 

en barriere som hindrer kvinnenes gjenoppbygging av egen hverdag og identitet.  

Jo jeg var fri, men samtidig jeg hadde så mye ting som ikke var på plass, men jeg hadde 
ikke noen til å hjelpe meg. De som jobber på krisesenter, jeg var, jeg måtte kontakte de, 
for å ha et møte, en time for å snakke med dem, men av og til det var sånn jeg har, kunne 
få time kl 14, men hvis de snakker og ringer og gjøre sånne ting, klokka tre alle sånne 
steder er stengt, da ble ingenting gjort.. 

(...) 
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Ja det, alt.. du kjenner ikke noen, hvis du har ikke familie, du har ikke noe slektninger, 
noen kan støtte deg, utenom krisesenter, staten og sånne ting, det er altfor vanskelig jeg er 
helt alene uten noen, jeg og sønnen min.. 

 

Kvinnenes mangel på sosialt nettverk forsterker denne prosessen ytterligere. I tillegg kan det 

tolkes dithen at kvinnenes møte med de ulike velferdsinstitusjonene svekker deres tro og 

tanke om seg selv som en frigjort, moderne kvinne og etterlater dem med en følelse av 

begrenset autonomi og handlekraft. Dette er i tråd med Kiamanesh og Hauges funn (2019, s. 

306), som og viser at kvinnene uttrykker håpløshet og følelsen av isolasjon i møtet med NAV. 

Dette kommer også frem blant kvinnene i mitt utvalg, som videre stiller spørsmålstegn ved 

om hvorvidt det er bedre å bli værende i det voldelige forholdet.  

Ja, det var ikke lett. Det var altfor vanskelig, det var flere ganger jeg sitter og tenker 
herlighet hva jeg har gjort, kanskje det var bedre å tåle og bli slått, og være sammen med 
han enn å være helt alene og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og av og til, du får hjelp, men 
du får ikke den som du trenger. Fremdeles det er sånn. 

Jeg vet ikke, av og til man gjør noe som tror det er riktig, men etterpå det blir liksom tvil. 
Kanskje hvis jeg gjorde det, det var riktig, men det er feil. Derfor jeg noen ganger sitter og 
tenker på det, det ikke så bra med sønnen min, derfor det er litt vanskelig, jeg vet ikke. (...)  

 

Stresset og bekymringene kvinnene i utvalget opplever i etterkant av separasjonen kan 

resultere i en beslutning om at det er lettere å bli værende hos den voldelige partneren fremfor 

å etablere seg på nytt som aleneforsørger. Sjansen for at ofre for vold i nære relasjoner 

returnerer til en voldelig partner øker dersom de har små barn (Meyer, 2015, s. 199). I tråd 

med tidligere forskning (Meyer, 2015, s. 199), viser kvinnene i mitt utvalg at deres avgjørelse 

om å returnere til den voldelige partneren påvirkes av å vurdere hvorvidt de nye ustabile 

sosioøkonomiske omgivelsene potensielt medfører større skade og risikoer for barna enn å 

returnere til den voldelige partneren. Kvinnene kan i denne sammenheng, som også påpekes 

av Meyer (2015, s. 204) føle seg bedre rustet til å beskytte barna fra volden i hjemmet enn de 

potensielle farene relokalisering og ustabile bosituasjoner medfører for barna. Som beskrevet 

tidligere returnerte majoriteten av utvalget til ektemannen flere ganger før det endelige 

bruddet. De individuelle, mellommenneskelige og sosiokulturelle barrierene kvinnene møter 

mot å søke hjelp, er de samme faktorene som kan presse kvinnene tilbake til relasjonen med 

den voldelige partneren. Dette går blant annet ut på kulturelle normer og verdier knyttet til 

kjønnsrollene og ekteskapet, samt tanken om at vold i nære relasjoner er et privat anliggende. 

I denne sammenheng blir det og nødvendig å se på hvordan kvinnenes møte med 
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hjelpesystemet, i dette tilfellet særlig NAV, kan virke utmattende og potensielt bidra til at 

kvinner med migrantbakgrunn i større grad returnerer til voldsutøver.  

Blant kvinnene i utvalget blir deres møte med ulike velferdstiltak og enkeltindivider 

avgjørende for deres følelse av autonomi og agency i etterkant av separasjonen fra mannen. 

For kvinnene som forteller om et manglende sosialt nettverk og negative erfaringer med NAV 

og krisesentre, forsvinner dette fokuset fra deres fortellinger. For kvinnene i utvalget med 

barn er tilgangen til og støtte fra et sosialt nettverk spesielt viktig. Dette påvirker blant annet 

deres muligheter og evne til å gjennomføre videre studier. Mens møtet med NAV sjeldent 

skildres som positivt blant kvinnene i mitt utvalg, gir kvinnene uttrykk for styrkende og 

positive møter med politiet og rettsvesenet under og etter separasjonsfasen. Som beskrevet 

tidligere tilkalte to av kvinnene politiet i etterkant av en voldshendelse i hjemmet, som videre 

resulterte i separasjon fra mannen. En av kvinnene forteller også om en situasjon hvor hun 

mottok hjelp fra politiet for å hente sine eiendeler i hjemmet hun delte med mannen og 

svigerfamilien. For de tre kvinnene resulterer møtet med politiet en legitimering av volden og 

kontrollen de har blitt utsatt for, og bygger videre tillit til politiet som hjelpeinstans. Kvinnene 

bruker den opparbeidede tilliten som videre strategi i senere anledninger dersom de på nytt 

utsettes for kontroll fra eksmannen. Som beskrevet tidligere opplevde en av kvinnene i 

utvalget å bli oppsøkt på sitt nye bosted av sin svigersøster. På tross av å føle på umiddelbar 

frykt og følelsen av at all tidligere kontroll og tvang kom tilbake, kontaktet kvinnen politiet 

med en gang. Kontakten med politiet innebar at hun på nytt måtte fortelle om konkrete 

situasjoner med vold og kontroll som oppstod under forholdet. På tross av at kvinnen forteller 

om sterk angst og depresjon knyttet til dette, gir hun likevel uttrykk for at dette var en 

styrkende erfaring og at hun brukte situasjonen til å ta tilbake kontrollen over eget liv.  

 

Nora: Føler du deg trygg nå når du går rundt i byen? 

Ja fordi jeg har alarmen, men noen ganger har jeg mye angst, for eksempel når jeg, jeg har 
ikke vært i kontakte med dem, jeg har ikke sett dem, bare svigersøsteren min, så jeg vet 
ikke hvordan det hadde vært å møte dem.. ja..  

Nora: Er du redd for å møte på dem tilfeldig?  

Jeg tror ikke de hadde gjort noe sånt nå fordi de har det kontakt- og besøksforbudet, så 
hvis de nærmer seg meg må de møte konsekvensene (...) Så nå føler jeg meg mer trygg på 
grunn av det (...)  
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Kvinnenes opplevelse av å bli sett og anerkjent kommer videre til uttrykk gjennom hvordan 

de skildrer seg som det moderne norske kvinneidealet de tidligere aspirerte å bli. For 

kvinnene som ikke forteller om interaksjon med politiet, og derav uten muligheter til å 

opparbeide tillit, brukes ikke politiet som en beskyttende strategi dersom de opplever kontroll 

etter separasjonen. Gjennom negative møter med hjelpeinstansene begrenses dermed 

kvinnenes autonomi og handlekraft på ny. Tidligere i oppgaven ble det beskrevet hvordan 

ytterligere kriminalisering av vold i nære relasjoner ikke nødvendigvis kun er positivt for 

voldsofre. Deres møte med rettsinstansene kan gjennom ulike praksiser, som for eksempel 

vitnesbyrd, virke inngripende og retraumatiserende for ofrene. I denne sammenheng kan en 

trekke samme problematikken til hvorvidt sosialtjenestenes praksis i verste fall kan ha en 

negativ effekt på de som oppsøker deres tjenester. Særlig er dette gjeldende for kvinnene i 

mitt utvalg og andre med lignende utgangspunkt, som møter velferdssystemet med potensielt 

andre utfordringer enn de tjenestene er utviklet for.  
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7. Diskusjon og oppsummering 
I den resterende delen av oppgaven vil jeg oppsummere og diskutere de mest sentrale funnene 

som ble presentert i analysen. Etter arbeidet med datamaterialet blir viktigheten av å forstå 

vold i nære relasjoner som noe mer enn kun voldens fysiske innhold svært tydelig. Oppgaven 

opererer som beskrevet tidligere med en begrepsfesting av vold i nære relasjoner som anser 

voldsfenomenet som en altomgripende, konstant og terroriserende faktor i kvinnenes liv. En 

konsekvens av dette er ifølge Stark (2009, 2013) og Johnson (2008) at tvang- og 

kontrollmekanismene ikke kun er et forsøk på kontroll, men faktisk begrensende for 

kvinnenes handlingsrom. Intervjuene med kvinnene i mitt utvalg og deres erfaringer står i 

kontrast med dette, og viser at kvinnene på ulike måter finner rom til å utøve agency. Til tross 

for at voldsfenomenet varierer i grad og innhold, som også belyses gjennom datamaterialet, er 

det i tillegg viktig å se hvilken sosial kontekst volden utspiller seg i. For kvinnelige migranter 

som opplever å bli utsatt for vold i nære relasjoner, blir det tydelig at den sosiale konteksten 

de befinner seg i påvirker deres strategier i møtet med tvangs- og kontrollmekanismer. Det er 

flere kontrollutøvere i kvinnenes liv, som på hver sin måte påvirker og begrenser deres 

sosiale, kroppslige og økonomiske autonomi og handlingsrom. Dette setter kvinnene i en unik 

situasjon, hvor de både utsettes for kontroll fra partner, den eventuelle svigerfamilien, sin 

egne familie i hjemlandet og fra det norske samfunn. En er i denne sammenheng nødt til å 

forstå handlekraft utover de aktive handlingene en tradisjonelt tillegger begrepet. Kvinnenes 

beslutninger om å bli, forlate og potensielt returnere til voldsutøver oppstår ikke i et sosialt 

vakuum, men som et resultat av individuelle, kulturelle og strukturelle forventninger de stilles 

overfor, og dras i mellom, fra ulike hold. Gjennom intervjuene med kvinnene blir det tydelig 

at deres identitet som migrant i stor grad påvirker deres møte med velferdsstaten i etterkant av 

bruddet. For kvinnene i utvalget kan det virke som om deres møte med hjelpeinstansene kan 

ha en begrensende effekt på deres nyervervede frihet, autonomi og handlingsrom.  
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7.1 Voldens sosiale kontekst  
Oppgaven bruker, som beskrevet tidligere, den feministiske forståelsen av vold mot kvinner 

relasjoner. I denne sammenheng tolkes vold mot kvinner som et resultat av patriarkalske 

strukturer og er sterkt knyttet til det ujevne makthierarkiet mellom menn og kvinner, hvor 

vold brukes som et middel for å kontrollere kvinnen (Kurz, 1989). Ifølge Stark (2009, s. 

1513) oppstod tvingende kontroll som ny voldsform etter at kvinnekampen på 1970-tallet 

resulterte i en større grad av likestilling mellom kjønnene. Etter at kvinnene fikk bedre tilgang 

til ulike rettigheter, mer utdanning og økt deltakelse på arbeidsmarkedet, endret voldsbildet 

seg deretter og ble i større grad preget av kontrollmekanismer fremfor fysisk vold (Stark, 

2009, s. 1513). Kvinnene i utvalget kommer som sagt fra land hvor tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre fremdeles i stor grad idealiseres. Flere av kvinnene i utvalget forteller om 

kontroll gjennom storsamfunnet og det gjeldende norm- og verdisystem i hjemlandet. På 

bakgrunn av dette er det ikke nødvendigvis behov for strenge kontrollregimer i hjemmet. 

Flere av kvinnene uttrykker derfor at de føler seg mindre fri i Norge enn i sitt hjemland og 

beskriver sitt nye liv som et fengsel. Kontrollen de opplever i sitt nye ekteskap og hjem i 

Norge virker i større grad å ha innvirkning på kvinnenes sosiale, kroppslige og økonomiske 

autonomi enn hva de erfarte tidligere.  

Som beskrevet tidligere er det utenfor oppgavens rekkevidde å spekulere i intensjonene bak 

volden og kontrollen kvinnene utsettes for. Likevel kan det tolkes dithen at opprettholdelsen 

av forventningene knyttet til den tradisjonelle kvinnerollen og vektleggingen av familien som 

en viktig symbolsk institusjon, er viktige faktorer for både hvorfor og hvordan vold og 

kontroll utspiller seg i kvinnenes liv i Norge. I likhet med USA, kommer store deler 

kvinnelige migranter til Norge med “(...) significant disadvantages in social status and basic 

human capital resources relative to their male counterparts, reflecting a legacy of 

subordination in their countries of origin.” (Bui & Morash, 1999, s. 774). Da alle kvinnene i 

mitt utvalg kom til landet gjennom familiegjenforening, enten med en etnisk norsk mann eller 

mannlig migrant med lengre botid i Norge, blir dette ekstra tydelig. Kvinnenes underordning 

videreføres og opprettholdes gjennom ulike tvang- og kontrollmekanismer som begrenser 

deres sosiale, kroppslige og økonomiske autonomi. Fysisk vold, kontroll gjennom retur til 

hjemlandet, begrensing av sosialt nettverk, isolasjon, kontroll over deres kropp og frarøvelse 

av økonomisk råderett er bare en del av hva kvinnene i utvalget forteller å ha blitt utsatt for. 

Konsekvensene av dette innehar en dobbel funksjon. I tillegg til å påvirke deres fysiske og 
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psykiske helse, resulterer det videre til at kvinnenes evne og muligheter til integrering i det 

norske samfunn begrenses betraktelig. De ulike tvang- og kontrollformene som kommer frem 

i intervjuene, belyser hvilken særlig sårbar posisjon kvinnene befinner seg i etter at de 

kommer til Norge på egenhånd gjennom familiegjenforening. Da kvinnene har betraktelig 

mindre kunnskap og erfaring med det norske samfunnet enn mennene, blir dette i seg selv en 

form for kontroll som benyttes for å forhindre kvinnene fra å handle ved å gi ukorrekt 

informasjon om samfunnsinstitusjonenes virkefelt. Dette viser hvordan sammensetningen av 

etnisitet, klasse, kjønn og seksualitet påvirker både erfaringene og handlingene til kvinnene i 

mitt utvalg (Crenshaw, 1991, 1244). I tillegg resulterer sammensetningen av kvinnenes 

identitet i at de kan kontrolleres på andre, og flere, måter enn blant annet etnisk norske 

kvinner. Som beskrevet i analysen, kan forbedring av kvinnenes sosiale status resultere i økt 

kontroll og vold i hjemmet. For enkelte av kvinnene i utvalg innebærer ikke utdanning og 

deltakelse i arbeidslivet at de blir mer likestilte mannen. Kvinnenes selvtjente penger blir 

fremdeles kontrollert av ektefellen, og ytterligere kontrollmekanismer rettes mot hennes 

sosiale omgangsliv, i tillegg til fortellinger om voldelige utbrudd. Tvingende kontroll som 

resultat av kvinners økte muligheter i samfunnet (Stark, 2009, s. 1513) er i denne 

sammenheng tydelig blant kvinnene i utvalget og illustrerer viktigheten av å ikke forveksle 

kvinners deltakelse på de ulike arenaene med å være fullstendig likestilt mannen. Kvinnenes 

identitet og rolle i samfunnet som kvinnelige migranter kan derfor bidra til å forsterke både 

utsattheten og opplevelsen og erfaringen av vold i nære relasjoner (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 

1829). I denne sammenheng er det viktig å påpeke at dette ikke innebærer en undergraving og 

minimering av andre kvinners opplevelser med vold i nære relasjoner. Likevel er det 

nødvendig, og viktig, å se på hvordan andre omstendigheter og kvinnenes sosioøkonomiske 

posisjon og oppholdsstatus potensielt kan forverre voldsbildet.  

7.2 Kvinnenes søk etter hjelp 
Gjennom intervjuene med kvinnene i utvalget blir det tydelig hvordan de dras mellom to 

ytterpunkter i det de skal imøtekomme de ulike tvang- og kontrollmekanismene de utsettes 

for. På den ene siden står de overfor press fra både ektemann og øvrige familie, samt 

inngripende kulturelle forestillinger om ekteskapet, om å bli i relasjonen på tross av vold og 

kontroll. På den andre siden kan forventningene knyttet til det moderne, selvstendige 

kvinneidealet i Norge stå i sterk kontrast til det å bli værende hos en voldelig partner. 
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Kvinnene stilles dermed overfor en nærmest umulig oppgave i det de må ta en avgjørelse for 

videre handling. Dersom de velger å forlate mannen, kan dette blant annet gå på bekostning 

av relasjonen til familien, som vist i analysen. Dersom de velger å bli værende i ekteskapet, 

kan dette gå på bekostning av forventningene til det norske kvinneidealet, som de uttrykker 

ønsker om å leve opp til.  

Tidligere forskning viser som sagt hvordan kvinner utsatt for vold i nære relasjoner i stor grad 

benytter seg av individer i sin umiddelbare omgangskrets, som familie og venner, i deres søk 

etter hjelp og støtte for å komme ut av en voldelig relasjon (Kaukinen, 2004, s. 969, 985). 

Sammensetningen av ulike faktorer ved kvinnenes liv og identitet gjør at deres tilgang til 

informasjon og kunnskap om tilgjengelige ressurser er begrensede. Kvinnene i utvalget som 

var gift med etnisk norske menn fortalte som sagt om større og bedre tilgang til sosiale 

nettverk utover mannen, og derav mindre grad av sosial isolasjon. Som et resultat av dette ble 

veien ut av relasjonen mindre komplisert enn for de andre kvinnene. Dette belyser viktigheten 

av arbeidet med å danne nettverk for andre kvinnelige migranter, slik at det blir lettere å 

oppsøke hjelp og informasjon. Kvinnenes valg av støtte blir dermed deres kilde til 

informasjon om deres rettigheter og muligheter som kvinnelig migrant utsatt for vold i nære 

relasjoner. En av informantene påpeker som sagt den begrensede tilgangen og 

tilgjengeligheten til informasjon vedrørende kvinner i deres situasjon. Dette viser igjen 

hvordan sosioøkonomiske strukturer rammer individer på forskjellige måter (Crenshaw, 1991, 

s. 1245 – 1246), og resulterer blant annet i at kvinner med samme sosiale tilhørighet og 

utgangspunkt som utvalget ikke gis tilgang til samme informasjon.  

Kvinnene i mitt utvalg som opplyste familien om hva som foregikk i ekteskapet i Norge, fikk 

beskjed om å vise tålmodighet og bli i ekteskapet. Familien som potensiell støttekilde ble 

dermed ekskludert fra kvinnenes allerede begrensede nettverk. Uten en umiddelbar tilgang til 

et sosialt nettverk utover familien, står kvinnene på bar bakke i deres vei ut av ekteskapet. I 

tillegg har de liten tilgang til og kunnskap om hjelpesystemet. På bakgrunn av dette er de aller 

fleste nødt til å stifte andre bekjentskaper de kan utveksle informasjon med, som videre kan 

fungere som støttekilde ved en eventuell separasjon fra mannen. Kvinnene i mitt utvalg 

forteller som sagt om å ha opprettet kontakt med andre gjennom norskopplæring, 

arbeidsplass, i nabolaget og gjennom sosiale medier. Disse individene hjelper kvinnene å 

definere situasjonen som pågår i ekteskapet, og hjelper kvinnene å fatte en avgjørelse om å 

forlate mannen. Dette belyser hvor viktig deltakelse på disse arenaene er for kvinnene, utover 
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funksjonen det har for integrering i det norske samfunn. Kvinnenes bruk av blant annet 

rådgivere og lærere på skolen og ansatte i helsevesenet som drahjelp ut av relasjonen, må 

forstås i lys av deres mangel på annet sosialt nettverk. For kvinnelige migranter utsatt for vold 

og kontroll i hjemmet, kan det derfor være avgjørende at ansatte ved slike institusjoner evner 

å identifisere kvinner i lignende situasjoner og bistå dem videre i prosessen.  

7.3 Kvinnenes handlekraft i møtet med tvang og 
kontroll  
Kvinnenes handlekraft er som beskrevet tidligere kun mulig innenfor gitte strukturelle 

rammer, og avhenger av muligheten til å velge, samt alternativer å velge blant (Showden, 

2011, s. 9, 53; Kelly, 1988, s. 160). Et offer for vold i nære relasjoner sin handlekraft må ikke 

kun forstås som aktiv motstand mot voldsutøveren, selv om dette og forekommer blant 

kvinnene i utvalget. For kvinnene i utvalget gjorde deres mangel på sosialt nettverk, 

økonomiske ressurser og norskkunnskaper veien ut av ekteskapet til en komplisert og 

tidkrevende prosess. I tillegg forverret gjeldende normer og verdier knyttet til kvinnerollen og 

familien det vanskelig for kvinnene å bryte ut av ekteskapet. På tross av at kvinnenes 

kontekstuelle tilhørighet og deres begrensede ressurser skapte få muligheter for handling, fant 

kvinnene likevel rom for å utøve ulike former for agency. For majoriteten av utvalget innebar 

dette å utad innrette seg etter forholdene i hjemmet, mens de i skjul oppsøkte hjelp utenfra. 

Ettersom dette foregår i hemmelighet, kan det for mannen, familien og omverdenen 

tilsynelatende virke som at kvinnene verken handler eller yter motstand mot tvang- og 

kontrollregimet i hjemmet. På denne måten finner kvinnene rom for å tilfredsstille begge sider 

av konflikten, ved å opprettholde en fasade av å være en «god kone», samtidig som de 

strategisk benytter seg av tilgjengelige strukturer for å utøve sin autonomi og frihet (Showden, 

2011, s. 53; Kelly, 1988, s. 160). Som beskrevet tidligere returnerte flere av kvinnene til 

partneren før den endelige separasjonen. Dette er i tråd med det faktum at kvinner som 

utsettes for vold i nære relasjoner forlater sin partner i gjennomsnitt fem ganger før den 

endelige separasjonen (Showden, 2011, s. 69).  

Hovedfokuset i mye av arbeidet mot vold i nære relasjoner i senere tid vært knyttet til det 

overordnede ønsket om at kvinnen skal forlate det voldelige forholdet. Kvinnens motstand 

mot partnervold er ikke et spørsmål om å bli i, eller forlate forholdet, men «(...) a question of 
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implementing a variety of staying and leaving tactics that intervene in the violence while 

building on one´s resources and contributing to one´s life projects.» (Showden, 2011, s. 68-

69). Kvinnenes fortolkninger av tvang og kontroll i forholdet, og deres handlinger deretter, er 

nødt til å forstås i sammenheng med andre erfaringer (Kelly, 1988, s. 75). Dette illustrerer 

nødvendigheten av å se på helheten av prosessen kvinnene går gjennom for å forstå deres 

ulike former for handlekraft. For kvinnene i mitt utvalg innebar dette som sagt å knytte 

bekjentskaper via blant annet norskopplæring, arbeidsplass og sosiale medier, som de senere 

benyttet seg av som drahjelp.  

Som nevnt tidligere risikerte kvinnene at deres separasjon fra mannen skulle gå på bekostning 

av familierelasjoner. Det moderne, selvstendige kvinneidealet fungerte som mobiliserende for 

utvalget, og denne kvinnerollen kan på mange måter tolkes som å stå i kontrast med 

offerrollen og å bli værende i et voldelig forhold. Dette kan også sees i sammenheng med 

hvordan menn utsatt for vold ikke ønsker å omfavne offerrollen, ettersom det strider imot 

maskulinitetsidealet som aktiv og sterk. På bakgrunn av dette kan det tolkes dithen at ettersom 

manns- og kvinnerollen i større grad er likestilt i dag enn tidligere, hvor ønsket er autonomi 

og selvstendighet, resulterer det også i at færre kvinner vil gjøre krav på offerrollen. Da 

kvinnene etter hvert, på forskjellige måter og under ulike omstendigheter, tok steget for å 

forlate mannen, kan dette sees i sammenheng med hvordan Hydén (1999, s. 460) forstår 

separasjon fra voldelig partner som det ultimate symbolet på motstand. For kvinnene i mitt 

utvalg fremstår dette likevel som en forenklet måte å forstå både kvinnenes situasjon og deres 

handlekraft på. Det er ikke nødvendigvis separasjonen i seg selv som bør tolkes som det 

ultimate symbolet på motstand og handlekraft, men heller prosessen kvinnene går gjennom 

før og etter bruddet fra mannen.  

En separasjon fra ektemannen innebærer nye utfordringer de som kvinnelige migranter, med 

blant annet begrensede språkkunnskaper og økonomiske ressurser, blir nødt å møte på 

egenhånd. Igjen belyser dette hvorfor en er nødt til å forstå en kvinnes agency i lys av hvilke 

ressurser som er tilgjengelig for henne. Deres brudd fra mannen kan derfor nærmest forstås 

som et toegget sverd. Dersom kvinnene av ulike årsaker velger å returnere til partneren, som 

flere av kvinnene i mitt utvalg forteller, returnerer de vel vitende om hva som venter både 

dem selv og barna. Likevel uttrykker enkelte at dette er et bedre alternativ enn utfordringene 

de blir nødt til å møte på egenhånd, som blant annet å være alenemor, uten særlige 

økonomiske ressurser og krevende bosituasjoner. Kvinnenes tap av sin nyervervede frihet og 
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sosiale, kroppslige og økonomiske autonomi i møtet med velferdsinstitusjoner som NAV, 

sammen med sterkt press fra øvrig familie om å opprettholde forventninger knyttet til kjønn 

og ekteskap ved å returnere til partneren, resulterer i at kvinnene stiller spørsmålstegn ved 

hvorvidt det er riktig avgjørelse å separeres fra mannen. Som beskrevet tidligere har andelen 

kvinner med minoritetsbakgrunn som brukere på krisesentre i Norge økt betraktelig de siste 

årene. Forklaringen på dette trenger ikke nødvendigvis å skyldes økt forekomst av vold enn 

blant etnisk norske kvinner, men at deres sosioøkonomiske posisjon i samfunnet resulterer i 

hyppigere bruk av velferdstilbudene (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1829). Dersom 

hjelpeinstansene ikke er tilrettelagt for kvinnelige migranter og deres ulike behov, vil de 

heller ikke motta hjelpen de trenger (Vatnar & Bjørkly, 2010, s. 1830). Flere av kvinnene 

uttrykker frustrasjon over mangelen på forståelse og tilstrekkelig hjelp i etterkant av bruddet. 

På tross av at kvinnene til tider uttrykker håpløshet ved situasjonen de var i, er deres 

fortellinger sterkt preget av håpet om et bedre liv, styrke og standhaftighet. For enkelte av 

kvinnene blir deres møte med velferdsstaten nærmest en opplevelse av å underlegges en ny 

form for tvang og kontroll, og de mister følelsen av sin nyervervede autonomi. Ettersom dette 

er i tråd med annen forskning fra Norge (Kiamanesh og Hauge, 2019), blir det derfor mulig å 

stille spørsmålstegn rundt hvorvidt institusjonene er godt nok rustet til å identifisere 

utfordringene kvinnelige migranter møter på deres vei ut av en voldelig relasjon. I tillegg kan 

det tolkes dithen at støtten de mottar i dag ikke er godt nok tilrettelagt ettersom kvinnenes 

identitet som, blant annet, kvinnelig migrant medfører andre behov enn for majoriteten av 

etnisk norske kvinner.  
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gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet den 16.08.2019 med vedlegg, samt i
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VURDERING AV BEHOV FOR DPIA 
Det behandles i prosjektet særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger) om en sårbar
gruppe, og det unntas fra rettigheter til tredjepersoner. Vi vurderer likevel at det ikke er snakk om høy
risiko for de registrertes friheter og rettigheter, og at det dermed ikke er nødvendig å gjøre en
personvernkonsekvensvurdering (DPIA) jf. personvernforordningen art. 35. 

Dette er begrunnet i følgende momenter: Prosjektvarigheten er kort, og det registreres ikke direkte
identifiserende opplysninger om hverken utvalg eller tredjepersoner. For å redusere faren for
identifisering, innhentes samtykke muntlig på lydopptak i stedet for ved bruk av signatur. Informantene
oppfordres i forkant av intervjuene til å unngå bruk av navn eller spesielt identifiserende
bakgrunnsopplysninger i sin omtale av tredjepersoner. Dersom det fremkommer identifiserende
opplysninger om tredjeperson skal disse anonymiseres fortløpende, ved at lydopptak transkriberes
umiddelbart. 

MELD VESENTLIGE ENDRINGER
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å
melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å
lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde:

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET
Prosjektet vil behandle alminnelige personopplysninger, særlige kategorier av personopplysninger om
etnisk opprinnelse, helse og personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser frem til
30.06.2020.

LOVLIG GRUNNLAG FOR KVINNENE SOM INTERVJUES
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering
er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 nr. 11 og art. 7, ved at det er en
frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse, som kan dokumenteres, og som den registrerte kan
trekke tilbake.

Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes uttrykkelige samtykke, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 a), jf. art. 9 nr. 2 bokstav a, jf. personopplysningsloven § 10, jf. § 9 (2).

TREDJEPERSONER OG LOVLIG GRUNNLAG FOR DENNE GRUPPEN
Ifølge meldeskjemaet kan det fremkomme noen opplysninger om tredjepersoner. Tredjepersoner er
kvinnenes tidligere eller nåværende partner. Det kan også fremkomme opplysninger om straffbare
handlinger. Ifølge studenten skal kvinnene oppfordres til ikke å nevne navn eller bakgrunnsopplysninger
om sin partner under intervjuene, kvinnene vil også kun være identifiserbar gjennom lydopptaket. Dersom
slike opplysninger likevel fremkommer skal studenten anonymisere disse fortløpende. Lydopptak skal
transkriberes så snart som mulig og deretter slettes. Det er NSD sin vurdering av personvernulempen for
potensielle tredjepersoner med dette reduseres betraktelig. Prosjektet har en allmenn interesse som er veid
som høyere enn personvernulempen, gitt tiltakene som er spesifisert over. 

For straffeopplysninger vil lovlig grunnlag for behandlingen være personvernforordningen art. 6 nr. 1 e),
jf. art. 10, jf. personopplysningsloven § 8, jf. § 11(1), jf. § 9. 
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PERSONVERNPRINSIPPER
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i
personvernforordningen:

- om lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon
om og samtykker til behandlingen
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte
og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige formål
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og
nødvendige for formålet med prosjektet
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å
oppfylle formålet.

DE REGISTRERTES RETTIGHETER: UTVALGET
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 12),
informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18),
underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 

NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og innhold, jf.
art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon
plikt til å svare innen en måned.

DE REGISTRERTES RETTIGHETER: TREDJEPERSONER 
Det gjøres unntak fra rettighetene til tredjepersoner som blir omtalt i intervjuene, ettersom det vil kunne
være fare for informantenes sikkerhet dersom tredjepersoner får informasjon om prosjektet. Det unntas
således fra retten til informasjon (art. 14) og innsyn (art. 15) på grunnlag av at det er påkrevd å
hemmeligholde av hensyn til forebygging av straffbare handlinger jf. personvernforordningen art. 23 d jf.
personopplysningsloven § 16 b. 

Tredjepersoners rett til retting (art. 16) og begrensning (art. 18) gjelder ikke ettersom behandlingens
formål er knyttet til vitenskapelig forskning og disse rettighetene sannsynligvis vil gjøre det umulig eller i
alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås, jf. personvernforordningen art. 23 d jf.
personopplysningsloven § 17 andre ledd. 

På samme grunnlag unntas det fra retten til sletting (art. 17) jf. personvernforordningen art. 17 nr. 3
bokstav d samt protest (art. 21) jf. personvernforordningen art. 21 nr. 6. Retten til underretning (art. 19)
gjelder med grunnlag i art. 16–18, og utgår således også. Retten til dataportabilitet (art. 20) er ikke
gjeldende ettersom opplysningene ikke er innhentet fra den registrerte selv. 

Dette innebærer oppsummert at tredjepersonene ikke har rett til åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13),
innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19) eller protest
(art. 21). 

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d),
integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).
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For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må prosjektansvarlig følge interne retningslinjer/rådføre dere
med behandlingsansvarlig institusjon.

OPPFØLGING AV PROSJEKTET
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er
avsluttet. 

Lykke til med prosjektet!

Kontaktperson hos NSD: Jørgen Wincentsen
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)
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Vedlegg 2. Intervjuguide  

 

 

Intervjuguide 
 

Denne intervjuguiden bruktes som nevnt kun som et utgangspunkt. Intervjuene varierte fra 

gang til gang, både med tanke på kvinnenes språkkunnskaper, deres evne til formidling og 

følsomme reaksjoner underveis i intervjuet.  

 

Før intervjuet:  

 

(Alle har blitt tildelt informasjonsskrivet på forhånd, men på grunn av eventuelle 

lese/skrivevansker går jeg gjennom det ved behov).  

 

Tusen takk for at blir med på intervjuet. Intervjuet kommer til å vare omkring en time. Du kan 

når som helst stoppe intervjuet, ta en pause, drikke vann etc. Dersom det er noe du lurer på er 

det bare å spørre. Hvis du får behov for en samtale i etterkant av intervjuet, er de ansatte på 

Dagsenteret tilgjengelige og her for deg. Hensikten med intervjuet er å forstå hvordan livet 

ditt så ut mens volden pågikk og hvordan det ser ut i dag. Du forteller meg kun det du er 

komfortabel med å dele, og det er helt greit om det er noen spørsmål du ikke vil svare på.   

 
Generelt om informant 

1) Hvor gammel er du? 

2) Hvilket land kommer du fra? 

3) Hvor lenge har du vært i Norge? 

4) Kan du fortelle meg om hvorfor du kom til Norge? 

5) Hva er din eks-partners nasjonalitet? 

- Hvor lenge varte forholdet med din eks-partner? 

 

Informantens livsomstendigheter i Norge (under pågående vold) 

6) Hva slags forventninger hadde du om livet i Norge før du kom hit? 

7) Fortell meg om livet ditt etter du kom til Norge; 
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a. Begynte du med norskkurs med en gang? 

i. Hvis nei, hvorfor ikke? 

ii. Hvis ja, hvordan var det? 

b. Gikk du/går du på skole? 

c. Hvilken rolle har arbeid spilt i hverdagen din? 

i. Var eks-partneren i fast jobb? 

d. Evt: deltok du i introduksjonsprogrammet? 

 

8) Hvordan har det vært å leve som kvinnelig migrant i Norge? 

a. Møtte det dine forventninger eller har det vært annerledes? 

i. Hvis så, på hvilken måte har det vært annerledes? 

b. Hvordan har du opplevd ditt møte med hjelpesystemet? 

 

9) På hvilken måte tror du dine erfaringer skiller seg fra andre kvinner i Norge? 

a. Sosialt nettverk: Har du familie i Norge utover din eks-partner og (eventuelle) 

barn? 

b. Hva med venner og bekjente? 

 

10)  Kan du fortelle meg hvordan en typisk uke i ditt liv så ut før du kom til Oslo 

Krisesenter? 

a. Hvordan tilbrakte du tiden din? 

i. Hvor mye tid brukte du hjemme? 

b. Hvordan vil du beskrive sosiallivet ditt? 
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Avslutningsvis: informantens liv i dag 

11)  Hvordan har det vært å flytte for deg selv og starte på nytt? 

a. Hvordan vil du beskrive livet ditt nå? 

i. Hvordan ser en typisk uke ut for deg i dag?  
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Vedlegg 3. Informasjonsskriv 

 

   

 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Kvinnelige migranters sårbarhet for vold i norsk kontekst”? 
 
 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å studere kvinnelige 

migranters sårbarhet for vold i norsk kontekst. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 
Denne masteroppgaven er tilknyttet et pågående prosjekt ved Norsk Kunnskapssenter om Vold og 

Traumatisk Stress (NKVTS). Prosjektet tar sikte på ”(...) avdekke kvinnelige migranter og flyktningers 

utsatt for og erfaringer med et bredt spekter av vold, seksuelle overgrep og andre kjønnsbaserte 

voldsformer, og hvordan poltikk og tjenestetilbud bidrar til å skape og modifisere volden og 

konsekvensene av denne.”. Formålet med dette masterprosjektet er å se på hva som preger kvinnelige 

migranters livssituasjon rundt tidspunktet tidligere voldshendelse(r) tok sted. Dette innebærer å se på 

spørsmål knyttet til økonomi, språk og jobbsituasjon, samt forståelsen av kultur og kjønn. Den 

foreløpige problemstillingen i masteroppgaven er følgende: på hvilken måte forstår kvinnelige 

migranter sin egen sårbarhet for vold og overgrep i norsk kontekst?  

 

Informasjonen jeg gis tilgang til gjennom intervjuene vil videre, dersom det gis samtykke til det, deles 

med Norsk Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress i anonymisert form.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Forskningsprosjektet er del av et prosjekt ved Norsk Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, 

ved prosjektleder Margunn Bjørnholt.  

 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Bakgrunnen for at du får spørsmål om å delta i dette prosjektet er på grunn av dine erfaringer som 

kvinnelig migrant, og at du har vært utsatt for vold etter du kom til Norge. Det er om lag seks andre 

kvinner som skal delta i dette prosjektet.  
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Hva innebærer det for deg å delta? 
Dersom du samtykker til å delta i prosjektet, innebærer dette at du blir intervjuet av meg. Dette vil ta 

ca. en time. Dersom du ombestemmer deg, kan du trekke deg både før, under og etter intervjuet. Du 

kan også be meg om å utelate deler av ditt intervju, dersom du ønsker det. Intervjuene vil bli tatt opp 

ved hjelp av en båndopptaker, men all informasjonen du gir meg vil anonymiseres og ingen andre vil 

få tilgang til opplysninger om deg. Intervjuet vil transkriberes fortløpende i etterkant, slik at du ikke vil 

være gjenkjennbar. NKVTS vil ikke ha tilgang til lydfiler, kun det transkriberte datamaterialet.  

 

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake 

uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen 

negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er bare jeg, Nora Starheim Ruud og min veileder May-Len Skilbrei som vil ha tilgang til 

informasjonen du gir oss.  

• Ditt navn og dine kontaktopplysninger vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data. Utover dette vil jeg oppbevare datamaterialet på en passord 

beskyttet pc.  

• Ettersom prosjektet er del av et pågående prosjekt ved NKVTS, vil kun det anonymiserte 

datamaterialet deles med prosjektleder Margunn Bjørnholt.  

• Datamaterialet vil anonymiseres i den grad at deltakerne i dette prosjektet ikke vil gjenkjennes 

videre.  

 

 

 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2020. Alle personopplysninger og opptak vil innen denne tid 

slettes og gjøres utilgjengelige for videre bruk. NKVTS vil derfor kun gis tilgang på det anonymiserte 

datamaterialet.  
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Dine rettigheter 
Lydopptakene vil transkribert så snart som mulig, og deretter slettes. Du vil derfor være identifiserbar i 

datamaterialet i en kort periode. Men så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved May-Len Skilbrei (veileder). E-post: m.l.skilbrei@jus.uio.no. Tlf: +47 

22850110  

• Nora Starheim Ruud (student). E-post: n.s.ruud@student.jus.uio.no. Tlf: +47 91138687 

• Vårt personvernombud: Maren Magnus Vold 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

May-Len Skilbrei    Nora Starheim Ruud 

(Veileder) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Samtykkeerklæring  
 

Ditt samtykke vil dokumenteres muntlig i starten av intervjuet for å utelate identifiserbare 

opplysninger om deg fra prosjektet.  

 

 

 

 


