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Vår 2017 

 

 

Problemstillingen utforsker fortellinger om voldtekt i russetiden. Det empiriske grunnlaget er 

tredelt og brukes komplementært for å belyse tema fra tre vinkler: holdningskampanjene 

Amnesty og Kjernekar, TV-serien SKAM, og intervju med russegutter. Problemstillingen vil 

jeg besvare ved å se på grensedragning og grensevokting i forhold til seksualitet. Intervjuene 

ble gjennomført først, og ga grunnlag for videre analysestrategi for de andre materialene. 

Maskulinitet var gjennomgående i intervjuene, og var avgjørende for oppgavens teoretiske 

grunnlag. Oppgavens teoretiske grunnlag er derfor Connells begrep hegemonisk maskulinitet 

og annen maskulinitetsteori. Plummers term sexual stories brukes som et analyseverktøy 

gjennom hele oppgaven. Samtidig anvendes blant annet Christies begrep om det idelle offer, 

Sykes og Matzas term nøytraliseringsteknikker og Goffmans teori om frontstage/backstage. 

De teoretiske perspektivene er med på å belyse hva som legger føringer for fortellinger om 

voldtekt i russetiden.  

Et funn i alle analysekapitlene er at det foreligger spesielle forventninger for gutter om å 

utøve en spesifikk form for maskulinitet i russetiden. Denne maskuliniteten kan komme til 

uttrykk ved å hevde seg ovenfor andre gutter, eller ved å utfolde seg seksuelt med det 

motsatte kjønn. Sex viser seg å være en viktig del av ungdomstiden og ikke minst russetiden. 

Ved seksuell utfoldelse kan guttene oppnå en maskulin posisjon. Kvinnekroppen kan brukes 

som et symbol på maskulinitet. Dette kommer både frem gjennom informantenes fortellinger 

og SKAM. Lojalitet viser seg å være et viktig element i maskulinitetsutøvelsen. Dette er 
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viktig i guttenes fortelling, hvor man støtter egen guttegjeng og rivaliserer med andre gutter. 

Samme lojalitet kommer til uttrykk i SKAM og gjennom holdningskampanjene. En av 

informantene mente at voldtekt i russetiden handler mer om sex enn det gjør med annen 

voldtekt. Målsettingen med voldtekt under feiringen antas å være sex, og ikke å utøve makt. 

Russetiden regnes som en unntakstilstand, men med en akseptabel mengde galskap. Det er 

ikke lov å legge igjen hjernen i døren, som en av informantene sa.  

Oppgavens funn antyder at de tradisjonelle kjønnsrollene spiller en stor rolle i fortellingene 

om voldtekt i russetiden. Den tradisjonelle forståelsen av kjønn vil si at gutten innehar makt 

og jenta en form for avmakt. I Kjernekar tillegges gutten ansvar i festsammenheng og jenta 

fratas ansvaret for selv å definere situasjonen.  Amnestys kampanje legger et ansvar på jenta 

for å definere grensen og avvise gutten. Initiativet forventes å ligge hos gutten og avvisningen 

hos jenta. Russetiden kan sies å bygge på en hard form for maskulinitet. Jeg har tatt i bruk 

Goffmans forståelse av forholdet mellom frontstage/backstage i min analyse av 

maskulinitetsfortellinger. Guttene er selv med på å opprettholde den tradisjonelle harde 

maskuliniteten gjennom feiringen.  
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1 Innledning  

Under russefeiringen forekommer det hvert år voldtekter. Voldtekt i russetiden skjer ofte i 

alkoholpåvirket tilstand og det er en viss bekjentskap mellom partene. Russetiden er et 

overgangsritual som markerer avslutningen på 13 års skolegang. Elevene tar på seg rød eller 

blå kjeledress/snekkerbukse og inntar rollen som russ. Feiringen består blant annet av festing, 

drikking, dansing og sjekking. Russetiden kritiseres hvert år av både eksperter, jenter samt 

politiet (Aasheim, Nordli og Skogstrøm, 2016a), og russegutter får tidvis hard medfart i 

media. Et eksempel på dette er Russ 2017 som har mottatt kritikk for russelåt som 

rettferdiggjør oralsex utført av trettenåringer (Braseth, 2017).  

Målet med denne masteroppgaven er å utforske fortellinger om voldtekt i russetiden. Dette vil 

jeg gjøre fra tre innfallsvinkler: gjennom holdningskampanjene, serien SKAM og intervju 

med russegutter. Problemstillingen vil besvares ved å se på grensedragning og grensevokting i 

forhold til seksualitet i de tre materialene.  

En misoppfatning som eksisterer er at de fleste voldtekter skjer mellom fremmede. I 

samfunnet eksisterer det en rekke formeninger om hva som er en ekte voldtekt (Christie, 

1986). Det er knyttet en rekke myter til fenomenet (Burt, 1980). Eksempel på voldtektsmyter 

er: gjerningsperson er ukjent, kun kvinner er ofre, kun menn er gjerningspersoner og 

overfallsvoldtekt er den vanligste voldtekten. Voldtektsfeltet er mer nyansert enn mytene 

tilsier, og mange voldtekter foregår for eksempel mellom to parter som kjenner hverandre 

forut for hendelsen (Allison og Wrightsman, 1993, s.61). Tidligere ble voldtekt i mindre grad 

snakket om i samfunnet og ofrene ble ikke erkjent som ofre (Walklate, 2007, s. 10; Nielsen og 

Snare, 2006, s. 86). Det har de senere år vært en utvikling på området, og blant annet har 

kvinnebevegelsens arbeid vært viktig for samfunnets erkjennelse av voldtekt som et alvorlig 

samfunnsproblem (Stefansen og Smette, 2006, s.34). Dette til tross har ikke alle ofre for 

voldtekt en legitim offerstatus selv i dag. Aspekter som bekjentskap mellom partene, 

alkoholkonsum, offer- og gjerningspersons kjønn er elementer som kan svekke offerets 

troverdighet (Vandiver og Dupalo, 2012, s. 593).  
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1.1 Tidligere forskning  

Tidligere forskning viser hvordan normative forventninger til atferd i alkoholrus varierer 

mellom kulturer. Fjær og Pedersen mener disse forventningene kan variere også innenfor 

samme kultur, ved at ulike drikkekontekster har ulike normative variasjoner. Som eksempel 

tar de for seg russetiden og fadderuken (Fjær og Pedersen, 2015, s. 451). Alkohol har en 

nøkkelrolle under begge feiringene, men forventningene viser seg å være ulike. I russetiden 

brukes alkohol ofte som et middel for å oppnå seksuell kontakt mellom kjønnene. Det fritaket 

fra normer som alkohol kan legitimere, vil tenkes å gjelde i enda større grad under 

russefeiringen, og skille mellom hva som er innenfor/utenfor den akseptable grensen vil 

tenkes enda mer utydelig.  

Fjær og Tutenges har utviklet en fellesbetegnelse for slike feiringer: departies (Fjær og 

Tutenges, 2016, s. 1). Departies er betegnelse på fester i store grupper som varer over lengre 

perioder, gjerne med et element av reisevirksomhet og med høyt alkoholkonsum. Russetiden, 

Spring break (fadderuker), ulike former for musikkfestivaler og Ibiza
1
 er eksempler på 

departies. I russetiden, og under andre departies, eksisterer en «alt er lov mentalitet» (Fjær og 

Pedersen, 2015, s. 450). Feiringen legitimerer avvikende handlinger midlertidig ved at enkelte 

normer settes til side, mens andre bevares under feiringene.  

People continually feel compelled to explore, challenge, and go beyond conventional 

moral commands..., and sometimes this is actively expected of them, most notably 

during times of intense celebration when deviant behavior is `temporarily legitimated`. 

(Fjær og Tutenges, 2016, s. 6)  

En ting som skiller russetiden fra andre lignende feiringer, eller departies, er bruken av 

russebusser. Bussen gir deltakerne større autonomi under feiringen. Russebussen kan skape et 

solid samhold i gruppen. Kulturelle uttrykk som russelåter, bussklær og busskonsepter kan 

være med på å styrke gruppedynamikken. Hvorvidt det er en gutte- eller jentebuss kan 

påvirke om konseptet spiller på feminitet eller maskulinitet (Fjær, Pedersen og Sandberg, 

2016, s. 334). Det kan tenkes at de som er på russebuss er mer dedikerte deltakere fordi de 

investerer mer tid og penger i feiringen. Russebusser brukes som mobile festlokaler. 

Busskulturen er med på å reprodusere klasseforskjeller ved å ekskludere aktører uten 

tilstrekkelige økonomiske midler til å delta.  I russetiden er handlingsrommet større enn ellers. 

                                                 
1
 En velkjent destinasjon for ungdom som vil feste.  
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Jenter som ligger med mange vil vanligvis stemples som promiskuøse. I russetiden er dette i 

større grad en godtatt del av feiringen (Fjær, Pedersen og Sandberg, 2015, s. 960). Gutter som 

har sex med mange vil oppnå status på generell basis. I enkelte guttegjenger er dette en 

forventet del av feiringen. Den nordiske seksualkulturen ansees som liberal i internasjonal 

sammenheng (Fjær, Pedersen og Sandberg, 2015, s. 963). Dette kan uttrykkes ved følgende 

sitat: ”All the girl-buses bring boys and all the boy-buses bring girls. So it ends up with, like, 

everyone making out with everyone, and it`s like a total `sharing is caring`.” (Fjær, Pedersen 

og Sandberg, 2015, s. 966) Unntakstilstanden kan trekkes paralleller til Kimmels Guyland 

(Kimmel, 2008, s.6).  

Voldtekt på collegecampus kan hjelpe oss med å forstå voldtekt i russetiden. Det hevdes at 

kvinner på college har større risiko for å bli voldtatt enn kvinner generelt i befolkningen 

(Armstrong, Hamilton og Sweeney, 2006, s. 483; Vandiver og Dupalo, 2012, s. 593). Noen av 

de særegne trekkene med utdanningsinstitusjonen kan sammenlignes med russetiden. 

Forventningen om alkoholkonsum og knytting av seksuelle relasjoner eksisterer begge steder. 

Sex kan være et middel for å oppnå en maskulin posisjon (Kimmel, 2008, s. 169). Brorskapet 

mellom guttene er sentralt og uttrykkes gjennom blant annet fraternities (Flood, 2008, s. 341). 

Jenter kan brukes som middel for å styrke båndet mellom guttene. Det kan stilles spørsmål 

ved hvor langt lojaliteten i brorskapet går for enkelte, og om den i noen tilfeller fører til at 

man krysser grensen for avvikende handlinger. Det samme spørsmålet kan stilles for gutter 

under russefeiringen.  

Grensen mellom seksuell atferd som er tillatt og ikke kan dermed tenkes mer utydelig i 

russetiden (Stefansen og Smette, 2006). De fleste vil nok ikke gå inn for å voldta noen, men i 

større grad tillate seg selv en mer pågående sjekking (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 

10). Sex vil for mange ansees som en intendert del av russefeiringen (Fjær og Pedersen, 2015, 

s. 453).  Det kan oppfattes som skuffende dersom en ikke får sex under feiringen. 
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1.2 Voldtekt i Norge  

I henhold til straffeloven § 291 er voldtekt definert som seksuell omgang ved bruk av tvang, 

vold eller utført så aktøren ikke har mulighet til å motsette seg handlingen
2
. Dette grunnet 

overstadigberuselse, bevisstløshet eller tvang. Det eksisterer en rekke gråsonefenomener som 

gjør det vanskelig å avgjøre om forholdet er avvikende (Stefansen og Smette, 2006, s.36). 

Hvorvidt personen selv klassifiserer handlingen som avvikende er avgjørende for om 

vedkommende velger å anmelde. Alkohol og bekjentskap mellom partene kan være faktorer 

som er med på å skape disse gråsonetilfellene.  

 

I statistikken deles antall anmeldte voldtekter inn i underkategorier. Underkategoriene er som 

det fremgår av tabellen nedenfor: festrelatert voldtekt, overfallsvoldtekt, relasjonsvoldtekt og 

sårbarhetsvoldtekt. Disse indikerer omfanget av voldtekt fordelt etter kategori. Dette gir oss 

en pekepinn på hvilken type voldtekt som forekommer oftest i Norge slik det fremgår av 

statistikken. 

(Kripos, 2016, s. 17)  

 

Tabellen viser at det fra 2011 til 2015 har vært en økning i anmeldelsen av festrelaterte 

voldtekter. Kategorien festrelatert voldtekt klassifiseres på følgende måte:  

 …skjer typisk i forbindelse med fest eller uteliv. Både de fornærmede og 

gjerningspersonene er ofte unge, og overgrepene skjer etter at det er etablert en viss 

                                                 
2
 § 291. Voldtekt 

Med fengsel inntil 10 år straffes den som 

 

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,  

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg 

handlingen, eller 

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som 

svarer til seksuell omgang med seg selv. (Seksuallovbrudd, 2005, § 291. Voldtekt) 
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kontakt. Et typisk trekk er at begge parter har konsumert betydelige mengder alkohol. 

(Kripos, 2016, s. 8) 

Det kan tenkes at økningen av anmeldte festvoldtekter skyldes en økt bevisstgjøring på feltet. 

I 2011 lå antallet anmeldte festvoldtekter på 291 mens det i 2015 lå på 422. Dette kan forklare 

noe av grunnen til at holdningskampanjer mot festrelatert voldtekt er et satsningsområde fra 

politiets side. Uansett blir færre dømt for forholdene enn de som anmeldes. Omfanget totalt 

sett kan man ikke si noe om grunnet antatte mørketall på feltet (Olaussen, 2003, s. 28). 

Hvorvidt økningen i statistikken skyldes flere faktiske voldtekter eller større satsning på 

området er uvisst.  

1.3 Problemstilling  

Oppgaven analyserer fortellinger om voldtekt i russetiden. Problemstillingen masteroppgaven 

søker å gi svar på er: 

Hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden? 

Måten jeg skal svare på problemstillingen er ved å se på grensedragning og grensevokting i 

forhold til seksualitet i de tre materialene. Materialene jeg vil ta for meg er: 

holdningskampanjene Amnesty International (Amnesty International, 2016) og politiets 

kampanje Kjernekar (Kripos, 2016, s. 6), den populærkulturelle NRK serien SKAM (NRK, 

2016) som har fått ros fra flere hold der i blant KRIPOS for å sette voldtekt på dagsordenen 

(Leth-Olsen, 2016), og intervjuer med til sammen fem gutter som er russ i 2017. 

Grensedragning og grensevokting vil utforskes ved å se på hvor grensen for akseptabel 

seksuell atferd går, og hvem som har ansvaret for å vokte denne grensen i russetiden. 

Russetiden og andre lignende arenaer har blitt skrevet om, men i mindre grad med direkte 

fokus på voldtekt og maskulinitet. Det er dette jeg utforsker videre i denne oppgaven. 

En overordnet teori om maskulinitet vil være Connells begrep hegemonisk maskulinitet 

(Connell, 1987). Inspirert av Plummers begrep sexual stories vil maskulinitetsfortellingene i 

de tre materialene fortolkes (Plummer, 1995).  
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2 Teori  

Tidligere forskning viser hvordan russetiden på mange måter er en unntakstilstand, med 

fritakelse fra konvensjonelle normer. Det kan tenkes at deltakerne i større grad tillater seg 

avvikende atferd under feiringen enn ellers. Russetiden bærer ofte preg av høyt 

alkoholkonsum, og forventninger om å utfolde seg seksuelt. Den tidligere forskningen i 

kapittel 1.1 har vist at normative forventninger til atferd kan variere mellom kjønnene, og i 

dette kapittelet skal jeg gjennomgå teorier som kan forklare de forventninger som er til gutter 

under feiringen. Jeg vil først redegjøre for begrepet hegemonisk maskulinitet, og andre 

maskulinitetsforståelser direkte tilknyttet kriminologi som fagfelt. Senere i oppgaven vil jeg 

diskutere hvorvidt disse forventningene kan være med på å forklare voldtekt som skjer under 

feiringen. Som en rød tråd gjennom hele oppgaven benytter jeg meg av sexual storiesbegrepet 

til Plummer.  

2.1 Maskulinitetsnormer   

2.1.1 Hegemonisk maskulinitet  

Connell er den mest kjente maskulinitetsteoretikeren. Hun kritiserer den tradisjonelle bruken 

av termen kjønnsrolle, og mener den er for snever (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 830). 

Kjønnsrolletermen for menn, eller for mannsidealet i et samfunn, defineres som hegemonisk 

maskulinitet (Connell, 2005, s. 77). Connell mener det finnes flere måter å være maskulin på 

og at vi ikke har kun én mannsrolle.  

`Hegemonic masculinity` is always constructed in relation to various subordinated 

masculinities as well as in relation to women. The interplay between different forms of 

masculinity is an important part of how patriarchal social order works. (Connell, 1987, 

s. 183) 

Begrepets innhold varierer mellom samfunn og over tid (Connell, 2005, s. 76). Hegemonisk 

maskulinitet befinner seg på toppen av det sosiale mannshierarkiet, over andre maskuliniteter 

og feminitet. Det er ulike måter å utøve maskulinitet på tvers av etnisitet, klasse og sosialt 

kjønn. Maskulinitet og feminitet trenger ikke nødvendigvis være tilknyttet biologisk kjønn. 

Kvinner trenger ikke være feminine, og gutter trenger ikke være maskuline. Likevel kan det 
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tenkes å ligge normative forventninger til at jenter skal være feminine og gutter maskuline i 

majoritetssamfunnet.   

«The public face of hegemonic masculinities is not necessarily what powerfull men are, but 

what sustains their power and what large numbers of men are motivated to support.» 

(Connell, 1987, s. 185) Statistisk sett er ikke den hegemoniske maskuliniteten den vanligste, 

men den mest verdsatte av flertallet av menn i samfunnet. Mange vil ønske å være 

hegemonisk maskuline, men noen vil verdsette andre verdier. Nye maskuliniteter kan erstatte 

allerede eksisterende. Dette kan i teorien si at hegemonisk maskulinitet kan innebære mindre 

hierarkiske kjønnsforskjeller (Connell og Messerschmidt, 2005, s.832). Maskuliniteten er 

mykere i dag enn den var for førti år siden (Jon, 2014, s. 33), og menn er mer involvert i «de 

myke sider av livet» som for eksempel omsorg for barn.  

Mannsidealet eksisterer i offentligheten og uttrykkes gjennom sosiale medier, 

populærkulturen, sport og andre medier. Kjente personer er idealer for unge gutter nettopp 

fordi de uttrykker hegemonien i samfunnet (Connell, 1987, s. 185).  

2.1.2 Kritikk  

Termen har påvirket kjønnsstudier på tvers av fagfelt og har blitt kritisert fra flere hold 

(Connell og Messerschmidt, 2005, s. 836). På 1970-tallet i kjølvannet av den nye feminismen, 

ble det skrevet om mannsrollen. Denne feministiske litteraturen kritiserte menns 

undertrykkelse av kvinner (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 831), og mens Connell er den 

mest kjente maskulinitetsteoretikeren er Messerschmidt en av teoretikerne som har bidratt 

med maskulinitetsforskning innenfor kriminologien. Lander, Ravn og Jon har sammen bidratt 

til forskningen på maskulinitet fra de nordiske landene (Lander, Ravn og Jon, 2014, s. 3).  

Kritikken av teorien hegemonisk maskulinitet vil her gjennomgås med utgangspunkt i 

artikkelen til Connell og Messerschmidt. Den første kritikken går ut på at konseptet 

maskulinitet er uklart (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 836). Videre blir teorien kritisert 

for å ignorere forskjeller i kjønnskategorien, mens Connell tar nettopp høyde for flere ulike 

maskuliniteter (Connell, 2005, s. 76). Kjernen i teorien er at det finnes én ideell maskulinitet, 

og flere underordnede maskuliniteter. «The notion that the concept of masculinity 

essentializes or homogenizes is quite difficult…with the tremendous multiplicity of social 

constructions that ethnographers…have documented with the aid of this concept.» (Connell 
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og Messerschmidt, 2005, s. 836). Majoriteten vil ikke greie å oppnå posisjonen som 

hegemonisk maskulin. Det skal med andre ord vanskelig gjøres å få en homogen gruppe menn 

i et samfunnslag. Det hevdes at termen ikke er forenelig med noen grupper menn. Videre 

stilles det spørsmålstegn ved hvordan menn kan evne enten å medvirke eller skape motstand 

til et ideal de selv ikke har (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 841). Det kommer dermed 

frem forslag om at hegemonien er en rolle som kan brukes når det er ønskelig fremfor en 

konstant del av identiteten. Hegemonisk maskulinitet er på denne måten foranderlig, og ikke 

en statisk posisjon hos aktøren gjennom livet og i alle settinger.  

Den andre kritikken stiller spørsmål ved hvem som innehar den hegemoniske maskuliniteten 

(Connell og Messerschmidt, 2005, s. 838). Flere menn har høy grad av sosial makt, men er 

likevel ikke ideelt maskuline. Et eksempel som trekkes frem av Connell er om en australsk 

surfemester. Surferens status som hegemonisk maskulin gjør at han ikke kan utøve det som i 

lokalsamfunnet blir definert som maskulint. Nærmiljøets maskulinitet kjennetegnes av 

slåssing, fyllekjøring og tøffhet. På denne måten er ikke maskuliniteten som flertallet i 

nærmiljøet har den hegemoniske. Den dominante maskuliniteten er ikke nødvendigvis den 

hegemoniske.  

Hegemonisk maskulinitet blir til tider assosiert med negative karakteristikker som fremstiller 

menn som følelsesmessig kalde, aggressive, slemme og dominante som kan føre til seksuelle 

utrykk som voldtekt (Heinskou, 2014, s.157). Det er imidlertid viktig og ikke sette likhetstegn 

mellom hegemonisk maskulinitet, og vold mot kvinner.  

Det snakkes om to typer hegemonisk maskulinitet: ekstern og intern hegemoni (Connell og 

Messerschmidt, 2005, s. 844). Ekstern hegemoni vil si menns dominans over kvinner 

strukturelt sett. Intern hegemoni referer til en gruppe menns dominans over andre menn. Det 

diskuteres også hvorvidt en feminin maskulinitet har blitt en del av den hegemoniske 

maskuliniteten i vesten. Hvorvidt dette er tilfelle stiller Connell og Messerschmidt seg 

tvilende til. Til tross for at enkelte gutter har blitt mer forfengelige gjelder ikke det flertallet 

av menn.  

2.1.3 Reformulering av teorien  

Kjernen i teorien rundt hegemonisk maskulinitet er fortsatt at det er et mangfold av ulike 

maskuliniteter og en hierarkisk ordning av maskulinitetene (Connell og Messerschmidt, 2005, 
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s. 846). Enkelte sider ved teorien må imidlertid, ifølge Connell og Messerschmidt, 

moderniseres. Maskulinitetene er ikke lenger automatisk overordnet kvinnen. Det eksisterer 

på den ene siden marginaliserte grupper menn som tar avstand fra den hegemoniske 

forståelsen av menn. På den andre siden er det sosialt mektige kvinner som befinner seg nært 

den hegemoniske maskulinitetsposisjonen. På enkelte områder er nok feminiteten fortsatt 

underlagt mannen. Menn blir også diskriminert på noen områder. Et eksempel her er det 

forhold at menn i mindre grad blir erkjent som ofre for seksuell vold. Maskulinitet står i 

kontrast til status som offer. Det å være offer er ofte likestilt med egenskaper som passivitet 

og hjelpeløshet (Jon, under publisering, s. 6). «Maskulinitet har i den vestlige kulturen 

tradisjonelt vært knyttet til erobreren som alltid er seksuelt tent og klar til dyst.» (Jon, under 

publisering, s. 7) Det er dermed mindre godtatt for mannen å si nei til sex.  

 «We consider that research on hegemonic masculinity now need to give much closer 

attention to the practices of women and to the historical interplay feminities and 

masculinities.» (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 848). De sosiale kjønnene må forstås 

sammen med hverandre. Kvinners praksis kan tenkes å ha en innvirkning på 

maskulinitetsutøvelsen. I dagens globaliserte verden må vi også ha forståelse for 

konstruksjonen nasjonalt og transnasjonalt (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 849). I 

samfunnet vi lever i utveksles informasjon og kultur på tvers av landegrensene. 

Informasjonen kan kommuniseres raskt ut til hele verden.  

Hegemonisk maskulinitet har både et sosialt og kroppslig uttrykk. Særlig som ung er 

kroppslige uttrykk i form av muskler og høyde uttrykk for maskulinitet (Connell og 

Messerschmidt, 2005, s. 851). De kroppslige uttrykkene har blitt lettere å dele ved bruk av 

sosiale medier. Seksuell erfaring kan også være en måte å uttrykke hegemonisk maskulinitet.  

2.1.4 Anvendelse i kriminologien  

«Messerschmidt argues that crime can be a strategy for `doing masculinity`» (Jon, 2014, s. 

20). Kriminalitet kan være en måte å uttrykke maskulin atferd. En annen indikator på 

kriminalitet er alder. Mye kriminalitet begås i ungdomstiden. For noen er dette atferd som er 

begrenset til ungdomstiden, men enkelte andre vil fortsette sin avvikende karriere (Moffitt, 

2014, s. 526). Kriminaliteten blant ungdom har gått betraktelig ned og dagens ungdom gjør 

mer av det som er bra (Jon, under publisering, s. 15). Likevel kan gutter bruke avvikende 

baner for å gjøre maskulinitet dersom andre muligheter er utilgjengelige (Messerschmidt, 
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1993, s. 88).  Jeg vil se nærmere på hvordan dette forholder seg innenfor ulike kategorier av 

gutter, det vil si for hvite middelklassegutter, de med cowboy maskulinitet som ideal, og de 

som befinner seg i Guyland.  

Hvite middelklassegutter  

Throughout their childhood development, white, middle-class boys are geared toward 

the ambiance and civility of the school. Within the school environment for these boys, 

masculinity is normally accomplished through participation in sports and academic 

success. (Messerschmidt, 1993, s. 92-93)  

Hegemonisk maskulinitet involverer aspekter som dominans, overlegenhet og selvstendighet 

(Messerschmidt, 1993, s. 93). For hvite middelklassegutter vil dette oppnås gjennom gode 

resultater på skolen og gjennom sport. Maskuliniteten bygger dermed på et kortsiktig- og 

langsiktig aspekt. Kortsiktig i form av aspekter som uttrykker maskulinitet her og nå gjennom 

for eksempel sport. Langsiktig ved å sikre en maskulinitetsposisjon gjennom livet 

eksempelvis gjennom en godt betalt jobb.  

Gutter som har tro på suksess gjennom skolen som plattform for å lykkes som menn, vil i 

større grad underlegge seg institusjonen (Messerschmidt, 1993, s.94). Hvite 

middelklassegutter vil dermed utøve maskulinitet innenfor utdanningsinstitusjonen. Skolen 

kan imidlertid fungere avmaskuliniserende ved å ta fra guttene sin autonomi. Enkelte vil 

derfor utføre mindre avvik i form av rampestreker, småtyveri, hærverk eller konsumering av 

rusmidler for å hevde seg maskulint. De avvikende handlingene hjelper guttene til å handle i 

tråd med sin maskuline identitet som de frarøves gjennom skolen. «These behavioral forms 

help a white, middle-class boy to carve out a valued masculine identity by exhibiting those 

hegemonic masculine ideals the school denies…» (Messerschmidt, 1993, s. 95) Handlingene 

vil være såpass uskyldig at guttene ikke ødelegger sine framtidsutsikter. Sosial 

kontrollteoretikere hevder at unge som underlegger seg skolens regime og lykkes, har mindre 

sjanse for å begå kriminalitet (Messerschmidt, 1993, s. 96). For elever som gjør det dårligere 

på skolen vil sjansen for å begå kriminalitet øke.  
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Cowboy maskulinitet  

«For gutter og menn med begrenset tilgang på andre ressurser, kan kriminalitet være en 

ressurs for å ”gjøre maskulinitet”» (Jon, under publisering, s. 11) Dersom guttene ikke har 

legitime ressurser tilgjengelig vil illegale ressurser kunne være en kanal for å oppnå 

maskulinitet. Jon kaller dette for cowboy maskulinitet. Eksempler kan være å tilegne seg 

penger gjennom kriminalitet, eller bruke vold for å oppnå respekt i det illegale miljøet. Det 

kan sies å være subkulturens hegemoniske maskulinitet.   

Gutter som står i opposisjon til skolen som institusjon vil søke å oppnå maskulinitet på andre 

arenaer. Enkelte kan ty til opposisjonell maskulinitet for å gjenopprette sin 

maskulinitetsposisjon. Dette kan gjøres gjennom ikke-voldelig avvikende atferd 

(Messerschmidt, 1993, s. 95). Connell har et lignende begrep protestmaskulinitet (Connell, 

2005, s. 111), som brukes som et kjennetegn på marginaliserte gutters maskulinitetsprosjekt. 

Protestmaskulinitet bygger på samme prinsipper som hegemonisk maskulinitet, men anvendes 

i en fattigdomskontekst. Begge begrepene bygger på gutters kriminelle atferd som motstand 

mot majoritetssamfunnet. All cowboy maskulinitet er ikke en motstand mot 

majoritetskulturen. Den er også uttrykk for idealer som eksisterer gjennom populærkulturen 

(Jon, 2014, s. 21). Teorien kan anvendes på marginaliserte grupper, men også grupper som 

uttrykker maskulinitet på legitime arenaer (Jon, under publisering, s. 12). Et eksempel er 

politimenn som uttrykker maskulinitet gjennom sitt yrke.    

Guyland  

Guyland er et uttrykk som Kimmel bruker for å beskrive sonen hvor unge menn mentalt 

befinner seg mellom oppveksten og voksenlivet, det vil si gutter i alderen 16 til 20 år 

(Kimmel, 2008, s. 6). I denne aldersgruppen betyr guttenes egne forventninger til hverandre 

mye. Hvorvidt forventningene bygger på en hegemonisk maskulinitetsforståelse kan tenkes å 

variere. Her definerer de selv reglene og handler deretter (Kimmel, 2008, s. 4). For hvite 

middelklassegutter og gutter med cowboy maskulinitet som ideal er det i større grad 

samfunnets forventninger som styrer guttenes atferd.  

Guyland har i liten grad blitt redegjort for i tidligere forskning. I denne sonen reduseres det 

ansvaret voksenlivet medbringer. I det foregående ble det diskutert hvordan akademisk 

suksess på skolen kan være et uttrykk for en langsiktig maskulinitetsutøvelse. Her er det i 

større grad snakk om et fristed for guttene. Flere gutter i alderen 16 til 20 år kan, uavhengig 
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av land, kjenne seg igjen i de trekk som kjennetegner Guyland. Det kan likevel tenkes at disse 

kommer enda tydeligere til uttrykk i USA enn i land som for eksempel Norge. Her har guttene 

i større grad et lukket fellesskap i form av fraternities. Dette er mindre vanlig i Norge. Det er 

flest hvite middelklassegutter som befinner seg i dette «frirommet» som Guyland gir, og som 

blant annet består av alkohol, sex, sport, videospill, tv og pornografi.  

Guttenes avvik kan rettferdiggjøres med fraser som «gutter er gutter» (Kimmel, 2008, s. 8). 

Denne tankegangen kan bidra til å bagatellisere potensielt alvorlig atferd. De fleste gutter er 

ikke overgripere eller kriminelle, men kjenner noen som har handlet avvikende. De er en del 

av samme sone og vil ikke nødvendigvis irettesette hverandre dersom noen går over en 

grense. «They learn not to say anything when guys make sexist comments to girls.» (Kimmel, 

2008, s. 61) I sonen kan avvik bagatelliseres til tross for at majoritetssamfunnet anser de som 

alvorlig, og grensen mellom hva som ansees som gutteaktig moro og avvikende kan være 

uklart.  

Menn trenger i stor grad andre menns anerkjennelse for å føle seg som ekte menn. En taktikk 

for å fremme egen maskulinitet kan være avmaskulinisering av andre menn. Enten verbalt 

med ord som degraderer den andres manndom, eller gjennom fysisk vold for å sette seg 

respekt (Kimmel, 2008, s.49).  

2.1.5 Teoriens rolle i oppgaven  

Maskulinitet er forventningene som foreligger til gutters atferd. Disse forestillingene 

gjennomsyrer store deler av samfunnet på ulike nivåer. Måten russegutter handler på kan 

påvirkes av egen-, samfunnets- og andres forventninger om å være maskulin. Min oppgave er 

å utforske fortellinger om voldtekt i russetiden. Dette vil jeg gjøre fra tre ulike vinkler. Ved å 

belyse bruk av holdningskampanjer som søker å forebygge voldtekt i russetiden. Gjennom 

situasjonsserien SKAM. Samt ved å få frem gutters fortellinger gjennom intervjuer. 

Problemstillingen vil besvares ved å utforske grensedragning og grensevokting i forhold til 

seksualitet. Maskulinitetsteoriene som er redegjort for i kapittel 2.1, vil brukes til å belyse den 

aktuelle problematikken.  

Sykes og Matzas verktøy nøytraliseringsteknikker er også et sett med fortellinger. Teknikkene 

brukes for å omskrive fortellingene. Disse ser på fortellinger som søker å rasjonalisere 
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avvikende atferd etter at handlingen har funnet sted. Teorien viser hvordan fortellinger kan 

brukes for å nøytralisere avvikende atferd på. 

2.2 Nøytraliseringsteknikker  

Det eksisterer bred enighet om at avvikende atferd, i likhet med annen sosial atferd, er tillært 

og at den utvikles i interaksjon med andre aktører (Sykes og Matza, 1957, s.664). Dette i 

motsetning til teori som hevder illegal atferd er medfødt. Sutherland hevder i sin teori at når 

kriminell atferd er lært inkluderer den a) tilegnelse av teknikker for å begå kriminalitet, og b) 

motiver som rasjonaliserer handlinger av illegal karakter (Sutherland, 1947, s. 6). «It has been 

argued that participation in the subcultures of fraternities and athletic teams leads to the 

socialization of deviant values, norms, and behaviors as described in differential association.» 

(Boyle og Walker, 2016, s.1394) Sutherland sin teori har blitt anvendt blant annet for å 

forklare vold mot kvinner innad i «maskulinitetskulturen» som eksisterer i fraternities på 

college campus.  

Cohen har en annen forståelse av avvikende atferd som foregår i delkulturer parallelt med 

majoritetssamfunnet. I denne teoretiske tradisjonen hevdes det at avvikende handlinger er 

tillært gjennom medlemskap i en avvikende gruppe som innehar nonkonforme verdier. 

(Cohen, 1955, s. 11). Funksjonen av de avvikende verdiene er nettopp som et motsvar til de 

etablerte normene i storsamfunnet. Her eksisterer det andre verdier som gir status i gruppen. 

Aktører som har vært mindre heldige fra den lavere klasse innehar sjelden de verdier som 

majoritetssamfunnet ser på som verdifulle. Ved å tillegge avvikende verdier status vil flere 

kunne oppnå en høy posisjon innenfor subkulturens rammer.  

Sykes og Matza kommer med motsvar til Sutherland og Cohen sin forståelse av avvik. De 

problematiserer det faktum at dersom kriminelle tar avstand til majoritetssamfunnets normer, 

vil dette tilsi at de ikke ser handlingenes moralske aspekt. En rekke anerkjenner den moralske 

validiteten i storsamfunnet. Grunnlaget for overtredelsen vil ikke nødvendigvis være at en 

avskriver samfunnets normer. Overtredere som har begått kriminalitet uten direkte offer har 

gjort noe illegalt, men ikke nødvendigvis moralsk galt. Dette kan være en måte å 

rettferdiggjøre sin avviker aktivitet på. En del lovbrytere moralske verdier tas hensyn til ved 

brudd på lovgivningen (Sykes og Matza, 1957, s.665). 
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I lys av kritikken av teorien rundt avvikende handling som sosial læring, oppsto teorien om 

nøytraliseringsteknikker(techniques of neutralization). Denne teorien går ut på en 

rasjonalisering av illegale handlinger som et motsvar til at avvikere innehar egne koder og 

verdier. Rasjonaliseringsteknikkene brukes for å gjenopprette egen ære å rettferdiggjøre 

allerede begått kriminell atferd (Sykes og Matza, 1957, s. 666). Kriminell atferd vil ikke 

nødvendigvis si at en har tatt avstand til øvrige normer. Verktøyet består av fem teknikker 

som er med på å rettferdiggjøre handlingen. Enkelte av teknikkene skiller mellom moralsk 

galt og lovstridig. Teknikkene brukes som rettferdiggjøring ovenfor samfunnet og en selv 

(Boyle og Walker, 2016, s. 1394). 

Den første teknikken er fornektelse av ansvar (Sykes og Matza, 1957, s.667). Aktøren mener 

vedkommende selv ikke er ansvarlig for handlingen som ble begått. Dette vil si at forholdene 

skyldes en rettferdiggjøring ved å tro at grunnlaget for handlingen skyldes utenforstående 

faktorer. Eksempler er en vanskelig barndom. 

Den andre teknikken er fornektelse av skadeomfang (Sykes og Matza, 1957, s.667). Aktøren 

vil her mene at skadeomfanget er minimalt fordi en annen person ikke er direkte berørt eller 

rammet av den avvikende handlingen. Dette kan være avvik som er ulovlig juridisk sett, men 

som likevel ikke ansees som umoralske. Et eksempel er hærverk eller tagging.  

Tredje nøytraliseringsteknikken går ut på fornektelse av offer (Sykes og Matza, 1957, s.668). 

En erkjenner her ansvar samt innser et vist skadeomfang. Nøytraliseringen av handlingen 

kommer i form av at en mener det ikke var galt i lys av konteksten handlingen ble begått i. 

Offeret ansees som fortjenende (Boyle og Walker, 2016, s. 1395). Et eksempel er 

voldtektssaker hvor offeret ansees som ansvarlig for egen offerstatus gjennom, og for 

eksempel frivillig deltatt i en seksuell sammenheng (Armstrong, Hamilton og Sweeney, 2006, 

s. 493).  

Den fjerde teknikken er fordømmelse av fordømmerne (Sykes og Matza, 1957, s.668). Denne 

strategien går ut på at avvikeren skifter fokus fra egen handling til motivasjonen for at 

handlingen ble begått. Et eksempel på dette er forestillinger om at «politiet er korrupt».  

Den femte rettferdiggjøring av avvikende atferd går ut på appellering til høyere lojaliteter 

(Sykes og Matza, 1957, s.669). Denne strategien vil si at aktøren er lojal mot en høyere «sak» 

som rettferdiggjør lovbrudd. Avviket fremkommer ikke grunnet avvisning av en formell 
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norm, men fordi andre normer ansees som enda mer verdifulle. Et eksempel her er at 

handlinger i lojalitet til at man aldri skal «tyste» på en venn.   

2.3 Maskulinitetsfortellinger  

Fortellinger er sentrale i den sosiale tankegangen. En rekke ulike profesjoner har sett 

viktigheten av å se verden gjennom fortellinger. Antropologien bruker fortellinger for å forstå 

ulike kulturer (Plummer, 1995, s.18). Kultur omfatter tankemønstre, kunnskap og erfaringer 

som deles gjennom kommunikasjon (Ehn og Löfgren, 1994, s. 13). Det handler om å forstå 

kollektive koder som deles av en gruppe mennesker. Antropologen ser ofte på fortellingene til 

en gruppe av mennesker. I psykologien er fortellingene tilknyttet individenes identitet. Hvor 

enn vi går forteller vi historier, og gir mening til verden rundt oss. Samfunnsvitenskapen er 

intet unntak. Her gis fortellingene en mer refleksiv og systematisk mening. Kriminologien 

som fagfelt har også sett muligheten til å se verden ved hjelp av narrativer. En narrativ 

innebærer at man drøfter fortellingen og setter den inn i en sammenheng. «Generally 

speaking, a narrative is a type of discourse that follows events or experiences over time and 

makes some point.» (Presser og Sandberg, 2015, s.2) En diskurs er forskjellige måter å snakke 

om et tema på. Narrativ kriminologi er sterkere knyttet opp mot teori. Seksuelle fortellinger 

gir en mer tematisert fremstilling. Analysen i denne oppgaven vil vektlegge Plummers 

vinkling av fortellinger fremfor bruk av narrativ kriminologi. De er begge nært beslektet, men 

det ansees som tematisk mer eksplisitt å bruke Plummer. Plummer snakker direkte om 

seksuelle fortellinger hvor ulike fortellinger om voldtekt er en tydelig del. Det er her snakk 

om sosiologiske fortellinger med en bestemt vinkling. Mindre fokus på å analysere formelle 

strukturer ved fortellingene, heller fokus på fortellingenes sosiale rolle.  I denne oppgaven vil 

Plummers begrep om sexual stories danne utgangspunktet for maskulinitetsfortellinger. 

Maskulinitetsfortellingene i de tre datamaterialene vil fortolkes i lys av teoriene i dette 

kapittelet.   

Fortellinger om seksualitet ble tatt i bruk av Plummer i 1995. Det kan eksistere flere parallelle 

historier som ansees som mer eller mindre sanne avhengig av kontekst, tid og sted (Plummer, 

1995, s.5). Seksuelle historier har alltid eksistert i samfunnet, men i 1995 og ikke minst i dag 

har de fått usedvanlig stor plass. På 1940-1950-tallet var seksualitet og dens tilhørende 

fortellinger tabubelagt i samfunnet. Dette medførte at mangfoldet av seksualiteter samt vold 

av seksuell karakter foregikk i det skjulte.  
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Media er en viktig kanal for fortellinger (Plummer, 1995, s.8), og kan tenkes å ha vært et 

viktig grunnlag for mer åpenhet rundt seksuelle fortellinger. Det er viktig å være bevisst 

medias noe ensidige fremstilling av enkelte fenomener. Russegutter svartmales ofte i media. 

Dette kan være med på å skape et forvrengt bildet av russen særlig med tanke på voldtekt. 

Hendelser som tidligere var ansett som personlige narrativer har nå i større grad blitt omgjort 

til offentlig eiendom. Media har blitt en nøkkelkanal for formidling av «våre» personlige 

seksuelle liv, noe som på 40/50 tallet var utenkelig. Programmer som viser et mangfold av 

tilnærminger til seksualitet, ulike legninger samt seksuell vold er i dag hyppige innslag på TV 

og i avis.  

Produsentene av seksuelle fortellinger er de som skaper historiene gjennom å formidle 

fortellingene ut til verden, enten verbalt eller skriftlig. Et eksempel er hvor overgrepsofre står 

frem på talkshow med sine historier (Plummer, 1995, s.20-21), et annet eksempel er hvor 

produsentene plukker opp fortellingene for deretter å lytte og stille spørsmål. Eksempler på 

slike produsenter er forskere, programledere, advokater, leger og journalister. Felles for disse 

er at de fortolker fortellingene. Den siste rollen er mottakeren av seksuelle historier. Deres 

rolle er å gi mening og konsumere historiene. Publikum befinner seg her.  

2.4 Anvendelse av teori på problemstillingen 

Problemstillingen oppgaven søker å finne svar på er:  

Hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden?  

Den foregående teorien skal brukes for å belyse fortellinger om voldtekt i russetiden. 

Problemstillingen skal utforskes ved å se på grensedragning og grensevokting i forhold til 

seksualitet i de tre materialene. Materialene analysen baserer seg på er: holdningskampanjene, 

SKAM og intervjuer med russegutter.  

Hegemonisk maskulinitet vil her anvendes da jeg anser maskulinitet som et viktig aspekt for 

guttene i russetiden. Forventningene til hvordan man opprettholder en ideell maskulin 

posisjon kan tenkes å påvirke handlingsrommet til guttene underveis i feiringen. Russeguttene 

befinner seg i Guyland som er en periode mellom barn og voksen hvor guttene selv definerer 

reglene (Kimmel, 2008). Det kan tenkes at avvikende atferd i større grad vil rettferdiggjøres i 

en slik periode.  
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Russetiden kan være et uttrykk for både opprør og maskulinitet. Dette er forventninger som 

eksisterer fra samfunnets side og fra andre gutter. I Guyland vil det opplevde 

handlingsrommet oppleves større og man snakker gjerne om en «frisone». Enkelte kan trekke 

denne frisonen så langt at den også omfatter ufrivillig seksuell omgang. Samholdet mellom 

guttene i russetiden, kan tenkes å gå såpass langt at en ikke vil irettesette en kamerat som går 

over grensen for akseptabel seksuell atferd (Kimmel, 2008, s. 61).  

Plummers begrep sexual stories vil brukes for å fortolke maskulinitetsfortellingene gjennom 

de tre materialene som er nevnt ovenfor. Det sentrale blir å finne hvilke 

maskulinitetsfortellinger som rettferdiggjør voldtekt i russetiden (Plummer, 1995).  
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3 Metode  

I denne masteroppgaven har jeg brukt kvalitative data for å besvare problemstillingen. 

Materialet består av to holdningskampanjer, TV-serien SKAM og intervjuer. For å besvare 

problemstillingen ser jeg det som hensiktsmessig å bruke triangulert metode (Fangen, 2010, 

s. 171). Jeg ser det som hensiktsmessig å analysere holdningskampanjene og SKAM i 

sammenheng med intervjuene, og gjennom disse utforske fortellinger om voldtekt i 

russetiden. Felles for fortellingene er at de handler om utøvelse av maskulinitet. Disse 

fortellingene samles under betegnelsen maskulinitetsfortellinger, som jeg vil se nærmere på 

fra tre ulike innfallsvinkler. Problemstillingen vil besvares ved å se på grensedragning og 

grensevokting i forhold til seksualitet i de tre materialene. Fordelen ved tre ulike materialer, er 

at jeg får en bredere fremstilling av fortellinger om voldtekt enn hvis jeg hadde basert 

analysen kun på intervjudata.  

3.1 Materialet   

3.1.1 Intervju 

Intervjuutvalget består av gutter som er russ i 2017. Tanken var opprinnelig å få tak i 

informanter som både hadde vært og skal være russ. Dette var vanskeligere enn først antatt, 

da det viste seg vanskelig å få kontakt med gutter som var russ i 2016. Etter endt skolegang 

blir disse guttene ofte mindre tilgjengelige. Mine informanter snakker derfor om 

forventninger til russetiden, fremfor reelle erfaringer. Russetiden rommer for informantene et 

større tidsspenn enn tre uker. Russetiden starter for mange allerede i førsteklasse på 

videregående, og guttene vil dermed være indirekte utøvere av russetiden før de faktisk er 

russ selv.  

De fem informantene er fra Oslos vestkant. Gutter fra vest kan inneha en annen diskursiv 

tilnærming til russetiden enn ungdom fra østkanten. Dette viste seg til tider på 

gruppeintervjuet, hvor det var mye snakk om russetidens økonomiske aspekt og særlig 

busskultur. Hvorvidt ungdommer fra Oslo øst tar like stor del i dette er uvisst. Holdninger kan 

variere fra gutt til gutt uavhengig av sted. Det er derfor grunn til å være forsiktig med å 

generalisere i for stor grad basert på geografisk bosted.  
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De informantene det viste seg å være lettest å komme i kontakt med var gutter på russebuss. 

Kontaktinformasjonen deres var lettere tilgjengelig på nett. Målgruppen jevnt over viste seg 

imidlertid å være vanskelig å rekruttere
3
. Det var også utfordrende å få avtalt konkret tid og 

sted for intervjuene. Noe av årsaken til dette kan tenkes å ligge i den «likegyldigheten» som 

kan prege tenårene (Fangen, 2010, s. 70).  

Det sees som hensiktsmessig å ta i bruk kvalitative intervjuer for å svare på problemstillingen. 

Gjennom intervju som metode vil jeg få frem russegutters tanker rundt grensedragning og 

grensevokting. Jeg tenker det er viktig å få frem refleksjonene til de direkte involverte 

aktørene, så vel som samfunnets forståelser. Jeg anser dette som essensielt for å utforske 

maskulinitetsfortellinger om voldtekt i russetiden.  

3.1.2 SKAM 

I denne fiktive serien møter vi ungdommer som går på videregående skole. Serien tar for seg 

ungdommenes hverdagslige gjøremål og utfordringer. Det som gjør SKAM spesiell, er dens 

virkelighetsnære fremtoning. Noe av utfordringen vil være at både sesong en og to tar for seg 

historien fra jenters perspektiv. I sesong tre kommer guttene tydeligere frem. Denne sesongen 

ser jeg likevel på som mindre relevant da hovedtematikken omhandler homofili. Hovedvekten 

for analysen vil derfor være sesong to. Vi følger karakterene tett gjennom de ulike episodene 

og gjennom deres bruk av sosiale medier mellom episodene. Hver karakter har sin egen 

Instagram og Facebook profil. Disse knepene er med på å skape et eget «SKAM-univers».  

Kjernen i serien er å ta opp temaer som er skambelagt i samfunnet. Ifølge NRK har 789 000 

mennesker sett sesong tre av SKAM (Woldsdal og Michelsen, 2016). Facebooksiden til 

SKAM har 122 962 likes. Tallene sier noe om hvor mange som har sett serien og den 

innflytelsen SKAM har hatt i samfunnet. Klippet der karakteren Noora angivelig skal ha blitt 

voldtatt har 7889 likes og 546 kommentarer. Dette sier noe om hvor mange som har fått med 

seg et av de klippene som er mest sentral for min analyse. Dette klippet er fra sesong to av 

serien, og det er grunn til å anta at det er enda flere som har sett dette klippet enn de som har 

lagt igjen likes.  

Til tross for at SKAM er fiktiv tar den opp russetiden, voldtekt, hooking og sex på en 

realistisk måte. Serien kan gi et innblikk i ungdomskulturen. Dette er nok noe av grunnen til 

                                                 
3
 Jeg vurderte å utvide målgruppen, men ved videre ettertanke (konferering med veileder) ble dette skrinlagt. 

Gutter som var russ for flere år siden endrer nok tankegang og tar i større grad avstand til russekulturen.  
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seriens massive suksess. Visuelle uttrykk som eksisterer i samfunnet kan imidlertid også si 

noe om verden vi lever i (Thagaard, 2011, s. 140). Dette er også uttrykt ved at: «…society can 

be acquired by observing, analyzing, and theorizing its visual manifestations: behavior of 

people and material products of culture.» (Pauwels, 2010, s. 546) Bruk av visuelle uttrykk, 

slik som SKAM, er en mindre vanlig inngangsport til kvalitativ forskning innenfor 

samfunnsvitenskapen. Det er tydelig at mange vil kunne kjenne seg igjen i serien på tvers av 

alder og kjønn. Serien søker å få frem fortellinger om voldtekt i russetiden. 

3.1.3 Holdningskampanjer  

Hvert år trekkes russetidens risikoaspekter frem i media. Dette går blant annet ut på den høye 

forekomsten av festrelatert voldtekt under feiringen. Etter at voldtekt ble erkjent som et 

problem, har samfunnet søkt å sette inn tiltak for å forebygge forekomsten (Walklate, 2007, s. 

10). Forebygging generelt har som formål å minske sjansen for at det man ønsker å forebygge 

mot finner sted. Holdningskampanjer som forebygger vold mot kvinner kan søke å utfordre de 

patriarkalske kjønnsforestillingene og promotere en alternativ konstruksjon av maskulinitet 

(Flood, 2001a, s. 43). Når det kommer til vold mot kvinner er menn både en del av problemet 

og løsningen. Det er i dag et økt fokus på å involvere gutter i forebyggingen av vold mot 

kvinner (Flood, 2001b, s. 358).   

De holdningskampanjene som er valgt som materiale i denne oppgaven søker å si noe om 

fortellinger om voldtekt i russetiden. Jeg skal analysere to kampanjer som søker å forebygge 

voldtekt eksplisitt i russetiden. Amnesty (Amnesty International, 2016) sin kampanje og 

politiets satsning Kjernekar (Kripos, 2016, s. 6). Jeg har sett på kampanjenes visuelle uttrykk, 

titler, mottaker og budskap, og gjennom dette forsøkt å få frem kampanjenes fortellinger om 

voldtekt i russetiden. Sentrale spørsmål er hvilke forestillinger tar disse kampanjene for gitt 

og hvordan fremstiller kampanjene ansvaret for at voldtekt ikke finner sted (Murphy, 2009, s. 

119).  

Begge kampanjene bruker sosiale medier for å forebygge voldtekt. Sosiale medier kan være 

med på å redusere stigmaet og skape økt bevissthet rundt problematikken (Bull, 2014, s. 158). 

Kampanjene kan bidra til å ta bort stigmaet knyttet til det å være offer for festvoldtekt. 

Samtidig kan de skape økt bevissthet rundt signaler for avvisning, men også om betydningen 

av å si tydeligere nei.  
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Kjernekars kampanje kommuniserer med målgruppen via sosiale medier. På Facebook er 

kampanjens side likt 66 406 ganger
4
. Dette kan si noe om hvor mange som støtter kampanjen. 

Amnestys side på Facebook er likt 123 261 ganger. Dette sier noe om hvor mange som får 

med seg informasjon som postes på denne siden. I tillegg til generell informasjon om 

organisasjonens satsning, formidles også organisasjonens kampanje mot russevoldtekt her.  

Som vist når begge kampanjene ut til mange mennesker gjennom sosiale medier. Noe av 

utfordringen er å klare å fremheve kampanjene på en plattform, sosiale medier, hvor det 

eksisterer så mye annen informasjon (Bull, 2014, s. 159). Antallet likes sier likevel noe om 

populariteten. Amnesty og politiet er særlig aktive med disse kampanjene i slutten av april og 

begynnelsen av mai som er den tiden på året hvor russetiden står for tur.  

Min analyse baserer seg på allerede foreliggende informasjon om de to kampanjene hentet fra 

nett. Jeg har ikke hatt mulighet til å gå i dybden å spørre de som har laget kampanjene om hva 

som menes med ulike sider av kampanjene. Kjernekar har en egen Facebook side som 

formidler hva kampanjen går ut på samt nettartikler om voldtekt og filmer for å tydeliggjøre 

hva kampanjen fokuserer på. Amnesty formidler sin kampanje på en egen nettside hvor eget 

opplegg for skolen står presentert.  

3.1.4 Materialet samlet sett 

Metoden i oppgaven er triangulert (Fangen, 2010, s. 171). Det vil si at datamaterialet består 

av ulike metodiske tilnærminger til fortellinger om voldtekt i russetiden. Fordelen med en 

triangulert metode er at det kan øke forskningens validitet (Davies, Francis og Jupp, 2011, s. 

60). Validitet vil si forskningens troverdighet og hvorvidt vi kan stole på funnene i analysen. 

Dette innebærer at materialet er med på å belyse de forhold prosjektet har som formål å 

utforske.  

Det finnes ulike typer triangulering. Jeg har brukt en triangulering hvor jeg benytter ulike 

metodiske tilnærminger. Triangulert metode i denne oppgaven brukes for å belyse 

opplevelsen av grensedragning og grensevokting for fortellinger om voldtekt i russetiden. 

Fremfor å analysere måten voldtekt sees på i russetiden med ett sett av materiale, tar jeg for 

meg tre ulike sett av materialer, som samlet sett kan gi funn av interesse. Materialene er 

holdningskampanjene, SKAM og intervjuer med russegutter.  

                                                 
4
 På Facebook eksisterer det en funksjon som heter liker eller likes. Dette er en funksjon hvor aktører kan 

uttrykke hva de engasjerer seg i eller liker. På denne måten deles siden ut til venner og kjente.  
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Informantene kan tenkes å la seg påvirke av SKAM og omvendt. Holdningskampanjene retter 

seg direkte mot russen og snakker direkte om voldtekt, mens SKAM har en mer helhetlig 

fremstilling av ungdomstiden. Informantene og SKAM omtaler tematikken mer indirekte og 

jeg var her i større grad nødt til å lese mellom linjene for å få frem voldtektstematikken.  

Ved bruk av allerede foreliggende data vil jeg ikke selv kunne styre tematikken. Ved bruk av 

intervjuer som metode kan jeg imidlertid selv styre de spørsmålene som blir stilt. Temaene 

som tas opp i SKAM reflekterer problemer som ofte finner sted i ungdomstiden, og vil kunne 

gi oss en forståelse av problematikken som eksisterer i samfunnet.  

3.2 Innsamling av intervjudata   

3.2.1 Norsk senter for forskningsdata (NSD)  

Prosjektet ble meldt inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD) i mai 2016 (NSD, 2017). 

Prosjektet samler kun inn generell informasjon om russetiden og fortellinger om voldtekt i 

russetiden, men det kan likevel fremkomme konfidensiell informasjon (Kvale og Brinkman, 

2015, s. 106). Voldtekt i seg selv er et sensitivt tema, men tematikken i oppgaven vil være av 

generell karakter. Informasjonen som skulle samles inn via intervjuene måtte derfor 

godkjennes av NSD. De andre delene av materialet må ikke godkjennes da dette ligger 

offentlig tilgjengelig for allmennheten.  

3.2.2 Rekruttering  

Rekrutteringsprosessen startet i juni 2016 etter godkjenning fra NSD.  Tanken var å starte 

rekruttering av informanter før sommerferien for å ha mest mulig tid til å bearbeide 

informasjonen. Første steg var å rekruttere via sosiale medier (Facebook). Kontakten ble søkt 

etablert både på spesifikke russegrupper på Facebook, og videregående skoler sine 

Facebooksider.  Det var ingen respons på disse generelle henvendelsene selv etter at de hadde 

ligget ute en uke. En uke er ikke nødvendigvis så lang tid, men på Facebook legges det stadig 

ut nye poster. Dette medfører at foranliggende poster blir vanskeligere å få øye på. Det kan 

også tenkes at gutter i min målgruppe, selv om de har fanget opp henvendelsen, innehar en 

likegyldig atferd til forespørsler av denne karakter. Samtidig kan terskelen for å ta kontakt 

være høy. Etter en uke la jeg ut en status på egen profil på Facebook, hvor jeg oppfordret til å 

ta kontakt for intervju. Henvendelser via sosiale medier kan spre seg lynraskt ved delinger og 
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likes. Det var likevel ingen respons på henvendelsen. Dette kan skyldes at mitt nettverk har få 

i målgruppen.  

Bekjente ble kontaktet både i fysisk forstand samt gjennom sosiale medier. Grunnet 

mangelfull bekjentskap i målgruppen var dette utfordrende. Det var særlig fem bekjente som 

forhørte seg om gutter i målgruppen. To av disse var selv i målgruppen, og det var særlig 

vanskelig å få disse til aktivt rekruttere venner. Hvorvidt dette var fordi det var ansett som 

pinlig å spørre venner kan tenkes. Det kan også virke som om det eksisterte en generelt 

likegyldig holdning i målgruppen. En bekjent ga meg mailadressen til tre gutter i målgruppen. 

Jeg sendte dem mail, men fikk aldri noe svar. En annen bekjent forhørte seg med et 

familiemedlem i målgruppen. Vedkommende ønsket imidlertid ikke å delta grunnet en 

likegyldig holdning til tematikken.  

Jeg kontaktet russebusser på enten mail, eller gjennom sosiale medier. Det var lettere å finne 

kontaktinformasjon til gutter med buss, da de ofte er mer synlige på sosiale medier og på 

russesider på nett. Ulempen kan være at russ på buss ikke nødvendigvis representerer 

majoriteten av russ. Rekruttering direkte via russesider på nett viste seg å være den mest 

effektive måten å rekruttere på. Allerede før sommerferien 2016 var kontakt etablert med tre 

ulike kontaktpersoner på tre busser. Gutter fra alle de tre bussene hadde sagt seg villige til å 

delta, men da kontakten ble gjenopptatt i august var kun gutter på en av tre busser fortsatt 

interessert. Praktisk informasjon rundt prosjektet ble formidlet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

104). Informasjonsskriv ble sendt over via mail og spørsmål ble besvart. Jeg benyttet meg av 

snøballmetoden, hvor kontaktpersonen min rekrutterte flere gutter i samme målgruppe 

(Fangen, 2010, s. 67). I alt hadde jeg to intervjuer, et gruppeintervju med fire informanter, og 

et individuelt intervju med én informant.  

Et knippe videregående skoler i Oslo ble kontaktet i august 2016, men grunnet mye å gjøre 

med oppstart av nytt skoleår var det vanskelig å etablere kontakt. Jeg fikk beskjed om at 

første mulighet til å etablere kontakt via skolen, ville være i oktober.  

Refleksjoner rundt rekruttering av intervjukandidater   

Rekruttering av intervjuobjekter var vanskeligere enn antatt. Dette kan skyldes flere hold. 

Informasjonen som ble postet på ulike Facebook sider kan ha vært for generell. Ved at denne 

har vært for lite spesifikk kan flere ha vegret seg mot å ta kontakt. Dette kan også ha bidratt til 
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at interessen i mindre grad har blitt vekket hos aktuelle gutter. Min tanke var å gi mer 

spesifikk informasjon i form av et eget informasjonsskriv til de som meldte interesse for 

prosjektet
5
. Det kan i tillegg være flere andre grunnet til at det var såpass lav respons på 

henvendelsene mine.  

3.2.3 Intervjuguide  

Intervjuguiden hadde en tydelig struktur med nummererte spørsmål. Denne ble endret fra 

første til andre intervju
6
. Dette fordi dataene i det første gruppeintervjuet handlet for lite om 

grensedragning og voldtekt, som jo er hovedtemaet i oppgaven. Informantene i dette 

intervjuet snakket i større grad om gutter og slåssing.  

Jeg valgte å starte intervjuet med et generelt spørsmål om hva russetiden er (Tjora, 2010, s. 

116). Åpningsspørsmålet var: Hvordan vil dere forklare russetiden for noen med lite 

kjennskap om fenomenet? Ved å begynne med et spørsmål som informantene følte seg sikre 

på, ville jeg rekke å bygge en relasjon til aktørene før intervjuet beveget seg inn på en mer 

sensitiv tematikk. Dette spørsmålet berører også et tema som er nøytralt (Thagaard, 2011, s. 

100), og et tema informantene kan briljere og som bidrar til at de føler seg komfortable.  

Etter flere spørsmål som omhandlet russetiden generelt, beveget jeg meg over på den delen i 

intervjuet som handlet om voldtekt og grensedragning. Det første spørsmål var: Hvordan vil 

dere definere voldtekt? Dette var for å få en forståelse av hva informantene oppfatter som 

voldtekt. Dersom sex ble nevnt forsøkte jeg å spinne videre på dette med 

oppfølgingsspørsmål. Informantene kan ha følt settingen som pinlig eller ubehagelig til tider.  

3.2.4 Intervjusituasjonen  

Mine to intervju fant sted på deltakernes videregående etter skoletid. Intervjuene skal kreve 

minst mulig av informantene. Etter mye om og men med henhold til valg av dato og tidspunkt 

ble avtalene fastsatt. Gruppeintervjuet ble avtalt på mail, mens det individuelle intervjuet ble 

avtalt via Facebook. I forbindelse med det andre intervjuet hadde kommunikasjonen foregått 

med flere informanter fremfor en enkelt kontaktperson. Dette gjorde det mer utfordrende å få 

klarhet i konkret tidspunkt for avtalen.  

                                                 
5
 Se vedlegg 1.  

6
 Se vedlegg 2 og 3.  
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I gruppeintervjuet fløt samtalen godt fra første stund. Fordelen med å ha gruppeintervju med 

informanter som kjenner hverandre er flyten i samtalen (Thagaard, 2011, s. 90). En utfordring 

var imidlertid den allerede etablerte gruppedynamikken. Dette medførte vanskeligheter med 

kontroversielle ytringer som kunne sette gruppen i et negativt lys. Informantene snakket i stor 

grad i munnen på hverandre noe som medførte en rekke avbrytelser og ufullstendige 

resonnementer
7
. Mye interessant data kan ha gått tapt. Dersom noen i gruppen ytret noe som 

kunne sette gruppen i dårlig lys, korrigerte ofte en av de andre guttene. Hvordan de fremsto 

virket som viktig. Samtidig fikk jeg inntrykk av at de ikke ønsket å bli satt i bås eller bli 

mistenkeliggjort. Det var vanskelig å styre samtalen inn på hovedtematikken i oppgaven og 

det var i større grad vanskelig å ta regi over intervjusituasjonen(Kvale og Brinkmann, 2015, s. 

52). Informantene styrte i stor grad i hvilken retning intervjuet tok veien (Thagaard, 2011, s. 

99).  

Det andre gruppeintervju ble avtalt via sosiale medier. Etter mye frem og tilbake ble omsider 

tidspunkt og sted avtalt. Intervjuet skulle skje på den videregående skolen guttene går på. En 

drøy time før intervjuet skulle finne sted ble det gitt beskjed om at flere av guttene hadde 

trukket seg. Hva grunnlaget for frafallet var kan være flersidig. Temaet voldtekt i russetiden 

kan tenkes å være skremmende eller pinlig. Årsaken kan være en redsel for å bli stilt til veggs 

av meg, eller at de ikke gadd å bruke tiden sin. Intervjuet som var ment som et gruppeintervju, 

ble et enkeltintervju. Ulempen var at en informant ville gi mindre informasjon enn fire. 

Fordelen var at informanten i større grad kom til ordet under intervjuet. Det er lettere å stille 

oppfølgingsspørsmål til en informant enn til fire. Det å ha andre venner å spille på under 

intervjusituasjonen kan slå begge veier. På den ene side kan det være lettere for informanten å 

ha noen å lene seg på underveis i intervjuet. På den annen side kan det være vanskeligere å 

ytre kontroversielle holdninger med flere tilstede og at man i større grad velger å «flyte med». 

Det kan også være at det er lettere å snakke om sensitive temaer som voldtekt og sex uten 

kompiser til stedet. Samtalen gikk forholdsvis greit. Det viste seg lettere å holde seg innenfor 

temaet enn på gruppeintervjuet. Tematikken i det individuelle intervjuet sirkulerte i større 

grad rundt de problemstillingene prosjektet søker å utforske: sex, grensedragning og voldtekt. 

En-til-en kommunikasjonen kan tenkes å gjøre det lettere å reflektere rundt sensitive temaer.   

                                                 
7
 I begynnelsen av juni ble det gjennomført et testintervju med en bekjent i målgruppen. Tanken var egentlig å få 

vedkommende til å ta med seg flere fra målgruppen. Dette viste seg vanskelig å få til grunnet eksamensperiode 

og begynnelsen på sommerferien.  
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Tredje gruppeintervju, som ikke fant sted, ble avtalt på samme premisser. Det viste seg 

imidlertid å være vanskelig å få fastsatt tidspunkt og sted. Guttene gikk på ulike videregående 

skoler så, det var vanskelig å få til intervju på ukedagene. På den aktuelle dagen fikk jeg 

melding om at flere av guttene ikke kunne likevel. Det virker som om frafallet bar preg av 

dominoeffekten
8
. En av hovedinformantene måtte trekke seg permanent fra prosjektet av 

personlige grunner. Da gjensto det tre informanter. Det ble forsøkt å få til enkeltintervjuer 

istedenfor gruppeintervju. Etter flere påminnelser avtok kontakten. Gutter i denne alderen 

viser seg og måtte mases på, men etter så lang tid måtte jeg innse at de ikke var interesserte i å 

delta.  

3.3 Etikk   

3.3.1 Informert samtykke  

Informert samtykke innebærer at informantene skal få informasjon om prosjektet forut for 

deltakelsen (Flick, 2014, s. 54). De må skjønne at deltakelsen er frivillig, noe som er et viktig 

etisk prinsipp (Fangen, 2010, s. 191). Informantene skal være informert om hva de er med på. 

All informasjon om prosjektet kan likevel ikke gis fordi dette vil innebære en fare for å legge 

for store føringer for intervjuet (Thagaard, 2011, s. 26). Tilstrekkelig informasjon skal likevel 

oppgis slik at informantene vet hva de takker ja til. I dette prosjektet ble dette formidlet 

gjennom informasjonsskriv som ble sendt på forhånd per mail eller sosiale medier. Før 

intervjuet ble mer detaljert informasjon om deres deltakelse gjennomgått.  

De ble informert om at prosjektet er frivillig og de kan til enhver tid velge å trekke seg uten 

begrunnelse. Dette handler om fritt samtykke, og går ut på at deltakelsen er av frivillig 

karakter. De fikk oppgitt min kontaktinformasjon slik at de kunne ta kontakt før, under eller 

etter intervjuet. Informasjonsskrivet ble delt ut til hver informant som leste igjennom for 

deretter å undertegne. I informasjonsskrivet står det skrevet: «Det er frivillig å delta i studien, 

og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle 

opplysninger om deg bli anonymisert.» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 104) Dette for at 

informantene skulle vite hvordan informasjonen skulle behandles i ettertid.  

All form for tvang er uakseptabelt. Et etisk dilemma jeg sto ovenfor skyldes vanskeligheten 

med å nå ut til målgruppen. Gutter på 18-19 år var svært utfordrende å få kontakt med, og 

                                                 
8
 Da en ikke kunne, gadd ikke de andre heller. 
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ikke minst få avtalt konkret tid og sted for intervju. Noen påminnelser måtte til for å få alle 

formaliteter på plass. Påminnelsene fant sted etter at guttene hadde samtykket til sin 

deltakelse. Hvor går grensen mellom akseptabel grad av masing og ufrivillig deltakelse? Hvis 

målgruppen hadde vært av sårbar karakter ville denne grensen vært snevrere. Målgruppen i 

denne oppgaven ansees ikke som sårbar og det antas at de lettere vil la være å svare om de 

ikke ønsker å delta. Jeg vurderte det dermed som forsvarlig å mase på gruppen, og jeg tror at 

dette var en forutsetning for å få deltakere fra målgruppen.  

3.3.2 Konfidensialitet  

«Konfidensialitet i forskningen referer til enigheten med deltakerne om hva som kan gjøre 

med dataene som blir et resultat av deres deltakelse. Oftest innebærer det at private data som 

identifiserer deltakerne, ikke avsløres.» (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 106) Det er viktig å 

behandle informasjonen som fremkommer av intervjuene konfidensiell. Dette gjøres i samråd 

med informantene. I dette utvalget betyr det at informantenes identitet holdes anonym 

(Fangen, 2010, s. 196). Dette kriteriet har blitt vektlagt i informasjonsskrivet. Kun 

informasjon om kjønn, generelt bosted, om de kommer fra østkanten eller vestkanten av Oslo 

og om de er på russebuss, vil fremkomme. All personidentifiserbar informasjon fjernes. 

Enkelte historier ble dermed, av hensynet til konfidensialitet, fjernet fordi de var for 

stedsspesifikke.  

Det er ikke blitt stilt personlige spørsmål om enkeltpersoner, men om holdninger rundt 

voldtektsproblematikken i russetiden. Temaet er sensitivt nok til å holdes anonymt. 

Kontroversielle ytringer om voldtekt vil ikke nødvendigvis bli godt mottatt. Flere av 

informantene spurte på forhånd om informasjon om navn på buss og enkeltpersoner vil 

komme ut. De ble forsikret om at informasjonen skulle behandles på en forsvarlig og 

konfidensiell måte. Jeg la det opp slik at informantene fikk flere aliaser. Ved å kalle informant 

A for både Per, Pål og Rune, vil hver enkelt skjermes tilstrekkelig (Thagaard, 2011, s. 27).  

Til sammen åtte navn, eller aliaser, er brukt om hverandre når de ulike sitatene er oppgitt. 

Små opplysninger jevnt over vil kunne si mye om en person totalt sett. Dette er desto 

viktigere da utvalget består kun av fem informanter. Sitater og utsagn blir dermed enda mer 

gjennomsiktige enn ved tolv informanter (som var den opprinnelige planen).  
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Ved anonymisering av informantene vil deres identitet holdes skjult. Samtidig vil de miste sin 

autonomi eller stemme i forskningen (Kvale og Brinkmann, 2015, s.106). Forskeren får fritt 

spillerom til å tolke dataene uten innspill fra informantene. Det er derfor svært viktig og 

behandle dataene med respekt. Intervjumaterialet skal behandles så objektivt som overhodet 

mulig (Kvale og Brinkman, 2015, s. 273). Informantene skal ikke føle at utsagn blir tatt ut av 

sammenheng eller misforstås. Sitatene ble skrevet ned ordrett ved å høre på lydopptakene.   

I denne oppgaven vil alle informantene være fra Oslo vest og på russebuss. Holdninger 

informantene innehar skal ikke komme ut til miljøet eller skolen vedkommende er en del av. 

Dette kan potensielt sett skade vedkommende dersom meningene ikke stemmer overens med 

majoritetens oppfattelser.  Anonymiteten til hver enkelt informant eller russebuss er svært 

viktig (Flick, 2014, s. 59).  

3.3.3 Forskerrollen  

Den fruktbare informasjonen kan tenkes å komme når man ikke legger så sterke føringer på 

informantene. På en annen side er det viktig å holde en viss retning på intervjuet, slik at 

dataene gir relevant informasjon for oppgaven. Enkelte ganger var jeg nødt til å dra i gang 

samtalen, følge opp spennende utsagn og spørre om «hvordan» og «hvorfor». Dette kunne i 

etterpåklokskapens navn, vært gjort i enda større grad. Jeg fikk inntrykk av at informantene 

syntes det var mange oppfølgingsspørsmål.  

Til tross for forsøk på å gjøre situasjonen mest mulig naturlig, påvirket nok min 

tilstedeværelse gruppedynamikken og informantenes frie utfoldelse (Thagaard, 2011, s. 80; 

Fangen, 2010, s. 146). I fremtoning og klesstil forsøkte jeg å gjøre settingene minst mulig 

formell. Ved å være relativt uformell og tilbakelent kan det tenkes at informantene i større 

grad slappet av. Jeg forsøkte å skape en relasjon til informantene (Kvale og Brinkmann, 2015, 

s. 49). Dette var lettere med én kontra fire informanter. Intervjusituasjonen skulle være en 

positiv opplevelse for informantene. Måten dette ble gjort på var gjennom prober som 

jaa/mhm og eller gjennom smil/latter (Thagaard, 2011, s. 91).    

Rollen som forsker vil kunne skape et asymmetrisk maktforhold (Kvale og Brinkmann, 2015, 

s. 51-52). Guttene i gruppeintervjuet styrte intervjuets retning i for stor grad. Dette kan ha 

vært en reaksjon på asymmetrien som kan tenkes å eksistere i situasjonen. Det virket som om 

guttene i dette intervjuet følte at de kunne briljere med kunnskap om russetiden. Hvorvidt 
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guttene følte de kunne overkjøre meg grunnet mitt kjønn, eller for å motbevise fordommer 

mot russen kan tenkes. Det var ulike meninger innad i gruppen, men enkelte ble irettesatt 

dersom de «svartmalte» gruppen.   

I rollen som forsker skal jeg være så objektiv som mulig (Johannessen, Tufte og 

Christoffersen, 2010, s. 38). Helt nøytral vil jeg likevel aldri greie å være. Min egen 

livsverden vil påvirke forskningen på et vis. «Viktigere enn at du tilkjemper nøytralitet, er det 

at du tydeliggjør din posisjon og reflekterer kritisk over den.» (Fangen, 2010, s. 165) Jeg 

prøvde så langt det lot seg gjøre å være objektiv i forhold til problematikken (Thagaard, 2011. 

105). Gjennom kriminologi har jeg blitt opplært til kritisk tenkning det vil derfor være 

naturlig at jeg stiller meg tvilende til problematikken og informantenes ytringer.  

Under det individuelle intervjuet søkte informanten i større grad enighet og anerkjennelse. 

Samtalen ble mer naturlig og uanstrengt. Det ble lettere å få i gang en samtale som handlet 

direkte om voldtekt og grensedragning med én informant.  

Rollen som kvinne kan ha påvirket guttene i noen grad i form av at de til tider var redd for å 

støte meg (Fangen, 2010, s. 155). De kan også ha oppfattet meg som feministisk. Dette viste 

seg gjennom at guttene var forsiktige med hvordan de ordla seg når det var snakk om sex og 

voldtekt. På den annen side kan det tenkes at informantene dominerte intervjuet for å fremme 

egen maskulinitet (Thagaard, 2011, s. 107). Informantene snakket mye om maskulinitet og 

viktigheten med dette i russetiden.  

3.4 Bearbeing av materialet  

3.4.1 Transkribering, koding og analyse 

Intervjuene  

Transkriberingen startet med en gang etter det første intervjuet, det vil si gruppeintervjuet. 

Dette for å ha intervjusituasjonen friskt i minne, samt av konfidensielle årsaker (Fangen, 

2010, s. 92). Intervjuet ble tatt opp på en ekstern opptaker. Lydfilen ble overført til en 

stasjonær data som står på min plass på lesesalen, som er en lukket lesesal hvor man må være 

tatt opp på masterprogrammet for å få tilgang. Av forskningsetiske grunner ble intervjuet 

transkribert på maskinen jeg disponerer gjennom Universitetet i Oslo (UiO), og ikke min 

private maskin. Lydfilen ble etter lagring internt på UiO sin base, slettet på opptakeren. Jeg 
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brukte Windows media player og Word som verktøy. Tanken var egentlig å bruke 

HyperTranscribe, men grunnet dårlig planlegging fra min side, fikk jeg ikke tilgang til 

programvaren i tide. Utover i prosessen anså jeg det som lettere å fortsette med 

transkriberingen i Word enn å bytte til HyperTranscribe.  

Transkriberingen av gruppeintervjuet var tidkrevende og utfordrende. Tidkrevende i form av 

at det var første gang jeg transkriberte. Samtidig var det utfordrende å få med seg hva fire 

informanter sa, når de snakket samtidig. Det gikk likevel overraskende greit å skille de fire fra 

hverandre. Utfordringen lå mest i at de pratet i munn på hverandre og avbrøt hverandre 

underveis. Jobben ville vært enklere med HyperTranscribe som verktøy. Dette kan gjøre det 

lettere å stoppe med tastaturet, spole få sekunder tilbake og for så å spille opptaket i «loope»
9
. 

I et gruppeintervju gis mye informasjon på kort tid. Totalt sett ble dette intervjuet langt. 

Enkelte deler av intervjuet kunne vært unngått fordi det ikke hadde noe relevans for 

oppgavens tematikk. Opptaket ble på 1 time og 42 minutter, noe som tilsvarer 62 sider med 

transkripsjon. Dette kan gi mye fyldig data, men kan også gi en pekepinn om informantenes 

evne til å spore av.  

Ved transkribering av andre intervju, det individuelle intervjuet, benyttet jeg 

HyperTranscribe. Dette lettet arbeidet betraktelig, men har også sammenheng med at en 

informant er lettere å transkribere enn fire. Det andre intervjuet var på rundt en time med 27 

sider transkripsjon.  

SKAM 

Jeg så på alle episodene av SKAM. Deretter noterte jeg handlingsforløpet i hver episode.  

Kun situasjoner som jeg anså som relevante for temaet ble skrevet ned. Jeg noterte meg 

mulige teoretiske innganger til SKAM. Intervjufunnene satte føringer for hva som ble 

vektlagt i serien. Maskulinitet viste seg å være en viktig del av russetiden for informantene, et 

tema jeg gjerne ville forfølge i analysen av de to andre materialene.  

Notatene fra SKAM ble til sammen på 41 sider hvor de ekstra interessante funnene ble 

markert med gult i Word. Relevante funn i serien ble kodet manuelt ved bruk av 

fargemarkører. Tematikk som ble kodet på denne måten var maskulinitet, ungdomskultur, 

grensedragning, sex og voldtekt, og hensikten var å samle funn relevante for analysen av et 

                                                 
9
 «Loope» vil si at samme sekundene av opptaket spilles gjentagende.  
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visuelt uttrykk for så å se på betydningen for den kulturelle sammenheng (Ehn og Löfgren, 

1994, s. 95).  

Tolkning er det viktigste kulturanalytiske momentet. Hver forsker må selv vurdere hvilke 

regler og teori som ligger til grunn for analysen, noe som gir en fri analysestrategi. Her bruker 

jeg Plummers begrep sexual stories (Plummer, 1995), og Connells maskulinitetsforståelse 

(Connell, 1987). Maskulinitet var noe som gjorde seg særlig relevant i dataene mine. 

Gjennom intervjuene snakket informantene mye om maskulinitet og om andre gutter. Serien 

ble teoretisert ved bruk av kriminologiske teorier. Både substanslitteratur som snakker direkte 

om voldtekt og russetid, men også maskulinitetsteorier.  

Jeg vil bruke kriminologisk teori for å utforske fortellinger om voldtekt i russetiden. Denne 

vil bli anvendt på sentrale hendelser i SKAM som jeg anser relevant for oppgaven. 

Intervjuene ble gjennomført før jeg begynte å samle inn dataene om SKAM. SKAM kan 

skape en forståelse av hvordan ungdomstiden fungerer ved bruk av visuell kriminologi 

(Carrabine, 2012, s. 465). De ritualer og momenter som er viktige for ungdom presenteres i 

serien.  

Holdningskampanjene  

Holdningskampanjenes kommunikasjonsstrategier ble brukt som datamateriale i analysen 

(Thagaard, 2011, s. 140). Målet er å få en oversikt over budskapet i holdningskampanjene. 

Analysen av materialet tar i større grad utgangspunkt min tolkning av kampanjenes budskap 

fremfor tekst/visuelle uttrykk. Jeg så på hvem kampanjene rettet seg mot, hva slags forhold de 

har til maskulinitet og hvilke fortellinger de presenterer om voldtekt i russetiden. Maskulinitet 

ble vektlagt i særlig stor grad. Dette med Connell sitt begrep hegemonisk maskulinitet i 

spissen (Connell, 1987). Med en fenomenologisk analysestrategi ble 

maskulinitetsfortellingene fortolket i de tre datasettene (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 

2010, s. 173). Dette vil si at datamaterialet blir fortolket og analysert. 

Etter at intervjuene var transkribert, SKAM notatene ferdig skrevet og holdningskampanjene 

utforsket, startet jeg på kodingen. Jeg brukte fargekoding for å få klarhet i gjennomgående 

temaer (Tjora, 2010, s. 159). For ordens skyld valgte jeg et fåtall med koder for lettere å ha 

kontroll på funnene mine. Kodene besto i maskulinitet, grensetting/voldtekt/sex, alkohol, 

tabu/opprør og normer (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010, s. 175). Deretter ble 

fortellinger om voldtekt i russetiden utforsket. Oppgaven fokuserer på fortellinger om 
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voldtekt i russetiden. Dette gjøres ved hjelp av Plummers begrep sexual stories (Plummer, 

1995). Fortellingene brukes for å knytte de tre datasettene sammen.  

Titlene Kjernekar og Nei er nei voldtekt= sex uten samtykke, kan fortelle oss mye om hvilke 

forestillinger om voldtekt som gjør seg gjeldende. Analysen vil ta for seg mer enn kun 

kampanjenes visuelle fremstillinger av problematikken, selv om kampanjenes visuelle uttrykk 

også kan fortelle noe om den kulturelle meningen til voldtekt, maskulinitet og ansvar 

(Hayward, 2009, s. 14). Jeg vil utforske kampanjenes bakenforliggende målsetting, og 

hvordan disse søker å endre holdninger med henhold til voldtekt i russetiden. Jeg vil utforske 

kampanjenes negative og positive sider. 

3.4.2 Fordeler og ulemper ved metoden 

Det er fordeler og ulemper ved bruk av en triangulert metode (Fangen, 2010, s. 171). En 

triangulert metode vil si det er brukt flere ulike innfallsvinkler for å svare på 

problemstillingen. Hver enkelt metode får på denne måten mindre plass da oppmerksomheten 

skal fordeles mellom tre. Ved bruk av fem informanter er det vanskeligere å si noe om 

russegutters holdninger generelt. På en annen side vil det i kvalitative intervjuer uansett ikke 

være rom for å generalisere funn til å gjelde hele befolkningen. Ved kvalitativ metode søkes 

det å si noe dypere om «hvordan» og «hvorfor». En fordel med triangulert metode er at den 

likevel gir en bredere innfallsvinkel til de problemstillingene som analyseres. Fremfor å 

belyse fortellinger om voldtekt i form av kun dybdeintervjuer søker oppgaven å få frem 

fortellingene fra tre ulike innfallsvinkler. Disse kan tenkes å påvirke hverandre. De ulike 

vinklene omtaler hverandre og kan på denne måten ha innflytelse på de andres 

fortolkningsgrunnlag. Jeg anser det dermed som en fordel å ha en bred innfallsvinkel til 

tematikken, og det kan tenkes at en oppgave som baserer seg utelukkende på intervjuer vil ha 

en snevrere måte å se samfunnet på.  
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3.5 Hva kan datamaterialet si noe om?  

Datamaterialet kan utforske fortellinger om voldtekt fra ulike vinkler. Oppgaven vil ta for seg 

grensedragning og grensevokting i russetiden. Grensen kan tenkes å være mindre tydelig enn i 

andre kontekster. Vinklingen i oppgaven er derfor fra russeguttenes perspektiv. Dette fordi 

vinklingen i media og samfunnsdebatten ofte er offersentrert. Jenta antas å være offer og 

gutten overgriperen.  

Jeg ønsker med denne masteroppgaven å belyse voldtekt fra et maskulinitetsperspektiv. Jeg 

har en problemstilling som er: hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden? 

Denne vil jeg besvare gjennom å belyse grensedragning og grensevokting i forhold til 

seksualitet gjennom de tre materialene. Materialene kan fortelle noe interessant hver for seg, 

og kommuniserer også med hverandre og kan påvirke hverandre gjensidig. SKAM har fått 

usedvanlig mye oppmerksomhet. Denne kan dermed tenkes å ha hatt stor påvirkning på 

ungdommene. Samtidig vil det kunne tenkes at serien tar opp temaer som opptar ungdom på 

en realistisk måte. De to holdningskampanjene promoteres til ungdom både gjennom sosiale 

medier og via oppsøkende arbeid på videregående skole. Flere russ støtter seg bak 

kampanjene ved å dele på Facebook eller ved å ha Amnestys slagord på russebuksen.  

Min oppgave ble annerledes enn det jeg opprinnelig hadde planlagt, hvor jeg hadde tenkt å 

basere analysen på kun intervjudata. For å få en bredere analyse valgte jeg å bruke 

holdningskampanjer og SKAM som supplement til intervjuene. Dette kan tenkes å ha gitt 

analysen større tyngde og mer bredde, og bidratt til at analysen blir mer flersidig.  
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4 Grensedragning og grensevokting i 

holdningskampanjene 

I dette kapittelet skal jeg fortolke fortellinger om voldtekt i russetiden gjennom to 

holdningskampanjer: Amnestys kampanje og Kjernekar. Formålet med denne analysen er å 

belyse problemstillingen via holdningskampanjene. Problemstillingen oppgaven utforsker er: 

hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden? Holdningskampanjene sender 

signaler ut til samfunnet om måten voldtekt klassifiseres og ansvar fordeles mellom kjønnene. 

For å besvare problemstillingen skal jeg se på grensedragning og grensevokting i forhold til 

seksualitet.  

Den teoretiske innfallsvinkelen til dette er begrepet hegemonisk maskulinitet (Connell, 1987; 

Messerschmidt, 1993). For å knytte sammen de ulike delene i analysen bruker jeg Plummers 

sexual stories til å utforske maskulinitetsfortellinger (Plummer, 1995). Tanken er å få frem 

hvilke fortellinger som eksisterer om voldtekt i russetiden. Dagens samfunn kan tenkes å bære 

preg av en mykere maskulinitetsutøvelse og være mer likestillingsorientert enn tidligere (Jon, 

under publisering, s. 16). Maskuliniteten i dagens samfunn er todelt. På den ene siden skal 

menn kunne gi og ta i mot vold. På den andre siden skal de kunne være omsorgsfulle og 

myke. Gjør dette seg gjeldende på alle nivåer i samfunnet, eller er det enkelte miljøer hvor 

den «tradisjonelle» harde maskuliniteten fortsatt står sterkt? (Lander, Ravn og Jon, 2014, s. 6)      

Voldtekt ble tidligere ikke snakket om i samfunnet. Fremveksten av den nye feminismen, på 

1970-tallet, bidro til at voldtekt ble erkjent som et samfunnsproblem (Walklate, 2007, s. 10). 

Samfunnet prøver i dag å forebygge voldtekt (NOU, 2008:4).  Forebyggingsstrategiene retter 

seg direkte mot de forskjellige voldtektstypene. Bruk av holdningskampanjer er en av flere 

forebyggingsstrategier. Slike tiltak på strukturnivå kan ta lang tid å iverksette og må evalueres 

over tid. Det kan være vanskelige å dokumentere hvorvidt forebyggingen har hatt noen effekt, 

og det må blant annet tas forbehold om at strategiene kan oppfattes ulikt fra avsender til 

mottaker.   

Tidligere ble overfallsvoldtekt ansett som den største faren. Dette kan skyldes samfunnets 

symbolske inndeling i ekte og uekte voldtekt (Christie, 1986 ; Walklate, 2007, s. 28). Den 

kjønnsspesifikke forståelsen hvor jenta er forbeholt offerstatusen og gutten rollen som 

overgriper gjør seg fortsatt gjeldende i samfunnet (Lander, Ravn og Jon, 2014,s. 7). 



35 

 

Den voldtektskategorien politiet fokuserer på i dag kontra tidligere vil reflektere 

kriminalitetsbildet i samfunnet, men også måten vi ser på voldtekt. I en rapport fra 2012 

kunne Kripos meddele at den største forekomsten av voldtekt i dag er av typen festrelatert 

voldtekt (Kripos, 2016, s. 6). I dag fokuserer samfunnet spesielt på å forebygge festrelaterte 

voldtekter, herunder voldtekt i russetiden. Det antas å være mørketall på feltet, men omfanget 

av dette er umulig å fastslå med sikkerhet (Olaussen, 2003, s. 28). Statistikken kan tenkes å 

reflektere myndighetenes fokus på området og ikke nødvendigvis det reelle omfanget av 

voldtekt. Både i form av myndighetenes økte kontroll på feltet og ofrenes økte tilbøyelighet til 

å anmelde forholdene. 

4.1 Kjernekar 

I en NOU fra 2008 ble det foreslått å opprette et særorgan som skulle ha som oppgave å 

arbeide direkte med voldtekt (NOU, 2008:4). Det ble med dette opprettet en egen 

voldtektsgruppe under Kripos (Kripos, 2015, s. 3). Opprettelsen av et slikt særorgan sender 

signaler ut til samfunnet om behov for økt fokus på voldtektsproblematikken. 

Voldtektsgruppen utgir hvert år en rapport med statistikk, informasjon om voldtektsbildet fra 

det foregående året. Voldtektsgruppen skal bidra til bedre kvalitet på etterforskning av 

voldtektssaker, redusert behandlingstid og raskere oppklaring av saker.  

Selv om andre typer voldtekt også forekommer, er festrelatert voldtekt den vanligste typen 

voldtekt i russetiden. Kampanjen Kjernekar når ut til målgruppen gjennom sosiale medier, se 

delkapittel 3.l.3. Her kan kampanjen deles og likes av ungdommer som er medlem av 

nettsamfunnet, og gjennom få tastetrykk kan kampanjen nå ut til et bredt publikum. På 

Kjernekars Facebook side deles nettartikler og videoer som går på grensedragning, 

forebygging og samtykke til voldtekt. Det er også diskusjonstråder som bidrar til debatt om 

temaet. 
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4.1.1 Hva er Kjernekar?  

 

  

(Politi, 2014)  

 

Kampanjens formål er å ansvarliggjøre unge menn i forebyggingen av festvoldtekt (Murphy, 

2009, s. 117). Det foreligger her en forventning om at gutter både tar ansvar for egen- og 

andres atferd på fest. Som jente er det for eksempel ikke uvanlig å bli utsatt for uønsket 

beføling (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 4). I en del saker greier jenta å avvise selv, 

men det er ikke alltid en avvisning blir godtatt. Dette kan medføre i verste fall en voldtekt. I 

festsammenheng er det ikke alltid like lett å skille frivillig sex og voldtekt. Særlig i russetiden 

hvor hooking forventes vil muligens denne grensen utviskes (Fjær, Pedersen og Sandberg, 

2015, s. 960).  

Det ansees viktig å involvere menn i forebygging av vold mot kvinner (Flood, 2001b, s. 359), 

og menn sees i dag på som både en del av problemet og løsningen. Kjernekars målgruppe er 

menn mellom 18 og 35 år. To av kampanjens slagord er: «En kjernekar følger med litt 

ekstra», og «Følg med på vennene dine når du er på fest» (Kripos, 2016, s. 6). På kampanjens 

Facebook side defineres en Kjernekar slik:  

Det er han som følger med litt ekstra når det er fest og som tør å si fra til kompisene 

sine hvis noen tråkker over grensa. Kjernekaren er der for vennene sine hvis de mister 

kontrollen. Det kan skje alle og da er det godt å ha noen der som en kan stole på.
10

  

                                                 
10
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Ordet Kjernekar har positive assosiasjoner. En kjernekar er ansvarlig, modig, omsorgsfull og 

lojal.  Kampanjen normaliserer i større grad det å miste kontrollen, ved å si at dette er noe 

som kan skje alle. Samfunnet stempler ikke aktøren, men forholder seg til enkelthendelsen 

(Lemert, 1951, s. 22). Gutter blir på denne måten ikke utelukkende sett på som overgriper til 

tross for avvikende handling. Fremfor å ha en belærende tone søker kampanjen å forstå 

guttene ved å si «alle kan miste kontrollen, det er helt normalt».  

4.1.2 Samfunnets maskulinitetsfortelling 

Det kan tenkes at det å være Kjernekar, og det å være «en av gutta» er motstridende. 

Korrigering av en kamerat kan være det samme som å beskylde ham for å være en potensiell 

overgriper. Det er denne forståelsen Kjernekar forsøker å bekjempe, ved å fokusere på at 

korrigering av avvikende atferd kan være et uttrykk for lojalitet og en måte å redde kompisen 

fra å gjøre noe dumt.  

Rollen som Kjernekar og beskytter på den ene siden, og rollen som «en av gutta» og en del av 

en maskulinitetskultur på den andre, kan by på utfordringer. Begge roller kan være uttrykk for 

lojalitet. Et eksempel på en lojalitet hvor rollene ikke nødvendigvis lar seg kombinere, er i 

guttegjenger hvor båndet mellom guttene er basert på ekskludering av kvinner (Flood, 2008, 

s. 342). Det å sette en jentes interesser foran guttegjengen, kan tenkes å trosse det 

homososiale båndet i guttegjengen.  

Det er ikke nødvendigvis slik at forventninger om lojalitetet til det homososiale båndet i 

guttegjengen går like langt i Norge som det gjør i USA. I USA står en slik brorskapskode 

relativt sterkt: «Challenging your roommates, stepping in to stop sex from happening when a 

woman is clearly too drunk either to consent or to refuse sex, is a betrayal of brotherhood.» 

(Kimmel, 2008, s. 230; Flood, 2008, s. 344) Campuskulturen i USA er ulik 

utdanningsinstitusjoner i Norge (Fjær og Pedersen, 2015). I Norge er slike delsamfunn på 

utdanningsinstitusjonene ikke like lukket som i USA. Festingen i Norge finner sted i en 

begrenset periode, som fadderuken og russetiden. Amerikanernes bruk av foreninger, satsing 

på lagsport og cheerleading er med på å skape et sterkt samhold. Dette eksisterer i liten grad 

som en del av skoleopplevelsen i Norge. 

Kampanjen retter seg mot kjernekarer fremfor å gå ut mot gutter generelt som potensielle 

overgripere. Kampanjen bygger på en fremstilling av en myk maskulinitet i motsetning til den 
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harde matchokulturen (Flood, 2008, s. 343) hvor mannen er ansett som pågående og en 

potensiell overgriper (Sandberg, Larsen og Pedersen, 2004, s. 308). Gutter oppfordres til å 

vise respekt, omsorg og ta ansvar (Jon, under publisering, s. 16).  

Kampanjens visuelle uttrykk viser et mangfold av gutter. Tre gutter er avbildet. En av guttene 

har tatoveringer som kan gi uttrykk for en «tøffere» maskulinitet. Den andre gutten er iført 

skjorte og har en «mildere» fremtoning. Den tredje gutten er mørk i huden, er relativt lav og 

har et smil om munnen. Bildene viser et mangfold av ulike maskuliniteter som alle kan 

klassifiseres som kjernekarer (Connell, 2005, s. 76).  

Jentene i kampanjen blir generelt fremstilt som ofre (gjennom visuelle uttrykk). Ikke 

nødvendigvis for voldtekt, men som det underlegne kjønn. Dette gjennom en «jomfru i nød» 

mentalitet som legger føringer for at jenter må reddes av gutter. Fremstillingen kan tenkes å 

bygge på en forståelse om at jenter trenger noen som kan beskytte dem fordi de ikke evner å 

si ifra selv (Murphy, 2009, s. 119).  På bildet som er til høyre under 4.1.1 kommer dette til 

uttrykk gjennom at jentene er i forgrunn, og guttene står bak og «overvåker» situasjonen. Med 

oppfordring om at gutter skal gripe inn kan det tenkes at jenter selv mister retten til å tolke 

handlingens mening (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 6). Guttene fungerer som 

grensevoktere.  

Kampanjen bygger på en positiv fremstilling av maskulinitet. En kjernekar utøver 

maskulinitetsrollen på en positiv måte. Samtidig tar han avstand til en negativ 

maskulinitetsutøvelse i form av voldtekt (Flood, 2008, s. 350-351). Konstruksjon av 

maskulinitet spiller en stor rolle i å forme holdninger til vold mot kvinner (Flood, 2001b, s. 

359). Selv om kampanjen promoterer alternative konstruksjoner av maskulinitet, er de med på 

å reprodusere de stereotypiske kjønnsforestillingene om voldtekt. Gutter mistenkes som 

gjerningspersoner og jenter er ofre (Chapleau, Oswald og Russel, 2008, s.600-601). Det kan 

likevel tenkes at Kjernekars fremstilling av mannsidealet i større grad bygger på myke verdier 

(Ugelvik, 2008, s. 68). En skikkelig mann skal ha verdier som ansvarlig, beskyttende, snill og 

oppmerksom. På en annen side kan fremstillingen tenkes å reprodusere de tradisjonelle 

kjønnsrollene ved å bygge på forutsetninger om at gutter er overlegne og jenter underlegne 

(Connell og Messerschmidt, 2005, s.832).  

Kampanjen kan si noe om hvordan gutter ansees i samfunnet vi lever. Samtidig kan 

kampanjen tenkes å videreføre de stereotypiske rollene i samfunnet med henhold til voldtekt 



39 

 

(Murphy, 2009, s. 119). Kampanjen forsøker å endre den hegemoniske maskuliniteten som 

eksiterer blant unge gutter (Connell, 1987, s. 183). Dette ved å bygge på et ideal som er 

mindre aggressiv i sin fremgangsmåte. «…possible that a more humane, less oppressive, 

means of being a man might become hegemonic…» (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 

833). 

Nina Jon stiller i en kronikk i Aftenposten spørsmålstegn ved måten russen er fremstilt i 

media og måten gutter blir tillagt en maktposisjon mens jenter tillegges en form for avmakt. 

Hun stiller spørsmålstegn ved hvorvidt det gir mening å bruke de gitte posisjonene i dagens 

likestilte samfunn (Jon, 2016). Artikkelen er en kommentar til et oppslag i Aftenposten som 

kritiserer at jenter betaler i form av seksuelle tjenester for å få «rulle med»
11

 enkelte 

russebusser. Sannsynligvis er det her tatt utgangspunkt i «verstingene». Er det disse som skal 

sette standarden for måten russegutter generelt er fremstilt?  

Riktignok kommer det en liten spalte på den siste siden i dette lange oppslaget hvor 

russegutter kommer til ordet og får fremstå med et noe annerledes bilde. Men bortsett 

fra dette er vinkling, valg av informantsitater og beskrivelser av situasjonen slik: 

Jentene er potensielt ofre, guttene er potensielt overgripere. (Jon, 2016) 

Russen generelt blir i stor grad svartmalt i media. Som vist her blir gutter ofte fremstilt som 

«den store stygge ulven», men har ikke jenter autonomi? (Aasheim, Nordli og Skogstrøm, 

2016b). Begge parter er med på å legge til rette for en kultur med forventninger om sex. Det 

kan tenkes at jenter tror at hooking er forventet av dem, men dette ikke er det guttene tenker. 

Legges det for stort ansvar på gutten, og fremstilles jenta som hjelpeløs? (Gerhardsen, 2016)  

Fremstillingen i Kjernekar bygger på den patriarkalske fremstillingen av sosialt kjønn 

(Connell og Messerschmidt, 2005, s. 836). Det kan stilles spørsmålstegn ved hvorvidt en slik 

fremstilling kan være med på å kriminalisere gutter generelt. På en annen side er Kjernekar 

med på å applaudere ansvarlig atferd fremfor å sanksjonere de avvikende. 

Maskulinitetsfortellingen som her gjør seg gjeldende bygger på utøvelsen av mannlighet 

gjennom å ta ansvar og vokte grensen (Plummer, 1995, s. 20). Som primærkontrollør 

oppfordres guttene til å ta ansvar for primærgruppen. Legges det likevel for stort ansvar på 

gutter generelt med henhold til hvor grensen for korrigering går? Ikke nok med at de skal ta 

ansvar for egen atferd så forventes de å fungere som den ansvarlige part ovenfor kompiser.  

                                                 
11

 Sitte på med.  
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Gutter kan tenkes å bli ansvarliggjort med henhold til forebygging av voldtekt. Medfører 

denne ansvarliggjøringen negative konsekvenser som økt mistenkeliggjøring av alle gutter?  

4.2 Amnesty International  

 

 

(Amnesty International, 2016)  

 

Amnesty International har de siste årene hatt en kampanje hvor de søker økt bevisstgjøring 

rundt voldtekt i russetiden. Slagordet for kampanjen er Nei er Nei Voldtekt= sex uten 

samtykke (Amnesty International, 2016). Amnesty samarbeider med flere aktører i russetiden 

for å oppnå kampanjens målsetting.  

Russen er selv aktive aktører som formidlere av kampanjen. De spiller dermed en deltakende 

rolle fremfor å bli tilsidesatt av ekspertene. Med ekspertene menes politiet eller andre 

kontrollerende instanser. Handlingsplaner generelt kan tenkes å snakke over hodet på de 

involverte partene fremfor til de involverte (Christie, 1977, s. 1). Det er tross alt russen selv 

som spiller nøkkelrollen for å forebygge voldtekt i russetiden. Kampanjen oppfordrer til 

klarere nei og større respekt for avvisning. Ved å ha slagordet på russeklærne tar russen 

avstand til voldtekt i russetiden (Flood, 2001a, s. 43). Dette gjelder både gutter og jenter.  

Essensen i kampanjen er rundt det faktum at sex må samtykkes til. Amnesty definerer hva et 

samtykke er på følgende vis:  

Samtykke innebærer å uttrykke et ønske om å ha seksuell omgang, enten gjennom ord 

eller handling. Har man sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at man ikke 

ønsker seksuell omgang, så har man ikke samtykket til handlingen. Samtykke må alltid 

ses i lys av de omkringliggende omstendigheter. Man kan ikke gi sitt samtykke dersom 
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man er i en tvangssituasjon, bevisstløs på grunn av rus, skade eller søvn, eller utsettes 

for vold eller trusler
12

. 

Amnestys kampanje kan tenkes å gjøre denne grensen tydeligere enn den i virkeligheten er. 

Organisasjonen illustrerer en festvoldtekt gjennom en film med et fiktivt scenario
13

 hvor 

offeret gråter og sier tydelig nei. I mange av sakene som finner sted er ofte offeret svært 

beruset og sier ikke tydelig nei. Grensen er ofte enda mer utydelig i russetiden. I 

sammenhenger hvor alkoholkonsumet er høyt kan grensene bli vanskeligere å oppfatte 

(Stefansen og Smette, 2006, s.46), og evnen til å oppfatte tydelige tegn på avvisning kan bli 

svekket av alkoholrus. Alkohol kan for mange være et sentralt middel for sjekking (Demant 

og Heinskou, 2011, s. 398). Alkoholrusen kan medføre økt grad av pressmidler for å oppnå 

sex. Dette kan i verste fall resultere i voldtekt. Dersom noen er overstadig beruset kan de være 

ute av stand til å samtykke til samleie. Kampanjen kan tenkes å gjøre grensen mellom 

samtykke og ikke samtykke tydeligere enn den i realiteten er. Russetiden bygger på verdier 

som fest, fyll, alkohol og sex som kan gjøre grensen mer utydelig.  

4.2.1 Jenta som den ansvarlige part  

Kampanjen går bredere ut ved å legge ansvaret på begge parter. Både jenta og gutten blir 

ansvarliggjort. I Kjernekar fungerer gutten som grensevokter for å unngå en voldtekt. 

Amnestys kampanje tillegger i større grad jenta grensevokterrollen ved oppfordring om 

tydeligere nei. Det er ikke alltid at et nei vil oppfattes som et nei. Gutter trenger til tider svært 

tydelig verbal/non-verbal avvisning for å skjønne et nei (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 

12).  

Det kan være flaut å spørre om lov til å ha sex. Denne myke fremtoningen kan for enkelte 

være lite forenelig med mannsrollen. Det kan tenkes at gutter istedenfor å spørre vil benytte 

seg av en utprøvende sjekkemetode (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 10). Det å fremstå 

som en «casanova» med mange damer, gir ofte status i gjengen (Flood, 2008, s. 341). Det kan 

tenkes at seksuell erfaring er en sentral del av samfunnets hegemoniske maskulinitet (Connell, 

2005, s. 77).  «… young heterosexual men at secondary school, where achieving and claiming 
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 https://www.amnesty.no/om-amnesty/hva-jobber-vi-med/fokusomr%C3%A5der/voldtekt-i-norge-
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to have had heterosexual sexual experience is an important route to status among male peers.» 

(Flood, 2008, s. 345)  

Særlig i en kontekst som russetiden vil forventningen om seksuell utfoldelse stå enda sterkere. 

Det kan dermed tenkes at noen går hardere ut for å oppnå sex. Hvorvidt de i større grad 

ignorerer et nei på bekostning av dette kan tenkes. På en annen side oppfordrer kampanjen 

begge parter til å respektere den andres grenser. Ved første øyekast henvender kampanjen seg 

til begge kjønn, men ved nærmere ettersyn ansvarliggjøres jenta i størst grad da hun forventes 

å avvise gutten verbalt. 

4.2.2 Samfunnets maskulinitetsfortellinger  

Amnestys kampanje kan sies og i større grad basere seg på en mykere maskulinitetsutfoldelse. 

Denne maskuliniteten baserer seg på myke verdier hvor det er viktigere å være snill enn sterk 

(Jon, under publisering, s. 16). Hvorvidt denne mykere maskuliniteten bygger på verdier om å 

ta hensyn, vise følelser og omsorg kan tenkes. Dette fremstilles som et ideal i kampanjen, 

hvor maskuliniteten bygger på en mer tilbakeholden mannsrolle. Dette vil i så fall kunne 

resultere i at man i større grad tar hensyn til jentas grenser og tar et nei for et nei. Kampanjen 

er i større grad kjønnsnøytral ved å vektlegge begge kjønnenes atferd. Kampanjen henvender 

seg ikke spesifikt til gutter eller jenter, men til russ generelt. Indirekte legges likevel ansvaret 

hos jenta som forventes å sende tydelige signaler. Gutten ansees som initiativtakeren og jenta 

som grensevokteren. Kampanjen tar dermed for gitt de tradisjonelle forestillinger tilknyttet 

seksuelt initiativ. Mye av makten ligger hos jenta som avgjør hvor grensen går. Dette i 

motsetning til Kjernekar hvor jenta i liten grad får være med på definere om forholdet er 

legitimert (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 6). 

Til tross for oppfordring om mykere maskulinitet, står dette i motsetning til kampanjens 

kjerne som tar det for gitt at initiativet ligger hos gutten og avvisningen hos jenta. Dette er 

med på å reprodusere de stereotypiske kjønnsforestillingene om voldtekt. Dette kan forstås 

som et sexual script som legger føringer for seksuelt initiativ. Sexual script er manuset for 

hvordan seksuell praksis skal foregå. Et eksempel er kampanjens essens som tar det forgitt at 

initiativet ligger hos gutten og at jenta er grensevokter.  

Rape script er antakelser om hvordan voldtekt vanligvis foregår (Ryan, 2011, s. 775). Dette 

bygger i stor grad på tradisjonelle forestillinger om kontekst, offer og gjerningsperson 
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(Walklate, 2007, s. 28). Her eksisterer det et skille mellom ekte og uekte voldtekter. 

Voldtekter som skjer i forbindelse med alkoholkonsum er ofte sett på som uekte.  

Både sexual og rape script bygger i stor grad på tradisjonelle forestillinger om kjønn. «Disse 

hendelsene kan forstås som en stadfesting av et vanlig kulturelt script for seksuell kontakt: 

Han tar initiativ, hun responderer med aksept eller avvisning, og han forholder seg til dette.» 

(Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 11) Anvisningene i det seksuelle manuskriptet (sexual 

script) antar at initiativet ligger hos gutten og ansvaret for avvisning hos jenta. Det er hennes 

oppgave å bestemme hvor grensen går for deretter å vokte dersom den overskrides. Amnestys 

kampanje er med på å reprodusere et tradisjonelt rape og sexual script ved at den bygger på 

tradisjonelle kjønnsroller.  

Det kan tenkes at fokuset i kampanjen kan skape en redsel for initiativ til sex. Gutten 

forventes å ta initiativ samt være den ansvarlige part som vet hvor grensen går (Sandberg, 

Larsen og Pedersen, 2004, s. 299). Jenta definerer grensen og tillegges ansvaret med å avvise 

gutten. I enkelte tilfeller kan det tenkes at gutten trenger en tydelig avvisning for å vite hvor 

grensen går (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 11). Ved å si «gutter er gutter» 

rettferdiggjøres gutters natur i større grad (Deming, Covan, Swan og Billings, 2013, s. 475). 

Dette vil også kunne være en annen måte å si at det ligger i gutters natur å voldta. Det tas i 

stor grad for gitt at jenter og gutter forstår hverandre. Kjønnene snakker ikke nødvendigvis 

samme kulturelle språk. Et verbalt eller non-verbalt nei fra jenta vil ikke nødvendigvis 

oppfattes slik fra guttens side.  

På nettsiden ligger det en film som foregår på en hjemmefest
14

. Filmen viser et eksempel på 

en festvoldtekt som tydelig kan klassifiseres som avvikende. Denne brukes for å understreke 

kampanjens slagord «nei er nei». Problemet er i alle de tilfellene hvor det ikke er gitt et 

verbalt eller nonverbalt nei. Amnesty bruker filmen for å vise hvor «enkelt» et nei er å 

oppfatte. De gjør grensen tydeligere enn den i realiteten ofte er. I filmen sier jenta nei og 

gråter. I dette tilfellet er den seksuelle akten begått mot hennes vilje, men mange tilfeller vil 

ikke være like tydelige. 

 Filmen bygger på tradisjonelle forestillinger hvor gutten er overgriper og jenta er offer 

(Lander, Ravn og Jon, 2014, s.7). Forventninger om at gutter skal ha solid seksuell erfaring 

kan skape en mer aggressiv fremtoning for å oppnå dette. Måten voldtekt snakkes om og 
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fremstilles kan påvirke hvem som godtas som offer/gjerningsperson. I dagens samfunn kan 

jenta tenkes å spille en mer aktiv rolle ved enten direkte eller indirekte insinuere ønske om sex 

(Sandberg, Larsen og Pedersen, 2004, s. 304). Kampanjens slagord kan tenkes å være for 

snever ved at den tar det for gitt at initiativet i stor grad ligger hos gutten. På nettsiden 

tydeliggjøres det at den største andelen av ofre for voldtekt er kvinner, men man må ikke 

glemme at gutter og transepersoner også kan være ofre. Forskjellen er at vedkommende i 

mindre grad erkjenner seg selv som offer. Noe av grunnlaget kan være at det i mindre grad er 

godtatt at gutten sier nei til sex, selv om han ikke ønsker å gjennomføre den seksuelle akten. 

Dette er mindre forenelig med maskulinitetsideale som eksisterer i samfunnet (Flood, 2008, s. 

346 ; Bitsch og Kruse, 2012, s. 65).  

Ansvaret legges hos jenta som tydelig skal avvise gutten dersom hun ikke ønsker den 

seksuelle relasjonen. Det foreligger her forventninger om at gutter alltid vil ha sex og at det er 

jenta som er grensevokter (Sandberg, Larsen og Pedersen, 2004, s.308). Alle faktorene rundt 

et «nei» gjør at det ikke nødvendigvis er lett å avvise. For å «rulle med» enkelte guttebusser 

kan det foreligge forventninger med å gi noe tilbake, og sex kan bli brukt som et byttemiddel. 

Hvorvidt dette er et press jentene legger på seg selv er et spørsmål. Uansett vil en slik 

forventning og å betale tilbake, kunne gjøre det vanskeligere å si nei til sex.  

4.3 Hva forteller disse kampanjene oss?  

Maskuliniteten som kommer til uttrykk gjennom kampanjene bygger i større grad på myke 

verdier (Jon, under publisering, s. 16). Med myke verdier menes her en motsats til en 

aggressiv og pågående fremgangsmåte. Hvorvidt de i realiteten er myke kan diskuteres. 

Begge kampanjene bygger på tradisjonelle maskulinitetsfortellinger med jenta som offer og 

gutten som gjerningsperson, og tar for gitt at gutten er den aktive og jenta den passive part 

(Chapleau, Oswald og Russel, 2008, s. 600-601). Kampanjene gir lite rom for at jenter kan 

voldta og at gutter kan bli voldtatt. Gutten må dermed avvises av jenta (Stefansen, Smette og 

Bossy, 2014, s. 11). Gutten fungerer som den beskyttende part og jenta som offeret som må 

beskyttes. Hun fratas derfor sin autonomi og sitt ansvar for selv å tolke forholdet (Stefansen, 

Smette og Bossy, 2014, s. 6). 

Gjennom Kjernekar ansvarliggjøres gutter i større grad enn tidligere (Kripos, 2016, s. 6). En 

Kjernekar tar ansvar, er omsorgsfull og lojal. De oppfordres til å ta ansvar for kamerater og 

passe på jenter på fest. Det å være «en av gutta» kan komme i motstrid med rollen som 
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Kjernekar (Kimmel, 2008, s. 230). Ved å irettesette en kamerat brytes den 

maskulinitetskodeksen som går på å være «en av gutta». På den annen side, som Kjernekar 

viser, kan lojalitet uttrykkes ved nettopp å korrigere en kompis som er i ferd med å gjøre noe 

dumt.  Kjernekar bygger på en positiv maskulinitetsforståelse fremfor å beskylde gutter for å 

være potensielle overgripere roses ansvarlig atferd (Flood, 2008, s. 343). Kampanjen søker å 

endre den hegemoniske forståelsen av maskulinitet. Jenta fremstilles som et offer som må 

beskyttes og gutten fungerer som den beskyttende part. Det er på denne måten gutten som 

definerer hvor grensen går, og når han eventuelt skal gripe inn. Jenta fratas på denne måten 

sin autonomi til selv å definere grensen for hva som er voldtekt for henne. Gutten tillegges her 

en aktiv maktposisjon og jenta en avmakt.  

Kampanjen til Amnesty fokuserer på en tydeligere avvisning og større respekt for et nei. På 

den ene siden ansvarliggjøres begge kjønn ved å forebygge voldtekt i russetiden. Likevel 

tillegges ansvaret indirekte på jenta for å si nei, og vokte grensen. Gutten fremstilles dermed 

som initiativtakeren til sex og det er jentas ansvar å avvise. Makten og ansvaret ligger dermed 

i stor grad hos jenta. Kampanjen fremstiller denne grensen som tydeligere enn den i realiteten 

er. Grensen er i realiteten ikke så lett å fatte som kampanjen skal ha det til. I likhet med den 

foregående kampanjen bygger denne på en stereotypisk kjønnsforståelse. Kampanjen er med 

på å reprodusere et tradisjonelt rape og sexual script ved å bygge kampanjen på tradisjonelle 

kjønnsforståelser (Ryan, 2011, s. 775).   
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5 Grensedragning og grensevokting i 

SKAM  

I dette analysekapittelet vil jeg beskrive og analysere situasjonsserien SKAM (NRK, 2016)
15

. 

Med utgangspunkt i serien vil fortellinger om voldtekt i russetiden utforskes gjennom 

populærkulturen. Problemstillingen som utforskes i denne oppgaven er: hvordan belyser 

maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden? Problemstillingen utforskes ved å se på 

grensedragning og grensevokting i forhold til seksualitet. Seksualitet brukes her i vid forstand 

ved å se på sjekking, og de seksuelle kodene som eksiterer blant kjønnene. Dette med særlig 

vekt på forventninger om maskulinitet. Serien har fått massiv suksess både nasjonalt og 

internasjonalt. Tematikk som russetid, voldtekt, sex og alkohol vil være relevant med henhold 

til problemstillingen, og jeg vil trekke frem eksempler fra serien som fortolkes i lys av 

problemstillingen.    

Til grunn for analysen ligger Connells begrep hegemonisk maskulinitet som ble presentert i 

kapittel to (Connell, 1987; Messerschmidt, 1993). Som en rød tråd gjennom alle de tre 

analysekapitlene gjøres det bruk av Plummers begrep sexual stories (Plummer, 1995). Ved 

bruk av termen sexual stories vil maskulinitetsfortellingene som fremkommer i serien 

fortolkes i lys av teori. Med kriminologiske briller vil jeg utforske seriens fortellinger om 

voldtekt i russetiden med vekt på grensedragning og grensevokting. Serien tar ikke 

nødvendigvis opp eksplisitt voldtekt i russetiden, men er med på å skape en forståelse av 

ungdomskulturen. For å forstå problematikken vil jeg se nærmere på måten ungdommene i 

serien samhandler, og hva som er innenfor/utenfor den akseptable grensen for seksuell atferd. 

Dette gjelder både rettslig sett, og i forhold til de uformelle normative forventningene i 

gruppen. Jeg vil gå nærmere inn på samfunnets forståelse av ekte voldtekt med utgangspunkt i 

Nooras, som er en av hovedpersonene i serien, opplevelser. Det foreligger også en rekke 

forestillinger om hva som er godtatt seksuell atferd som gutt. Disse vil utforskes ved bruk av 

SKAM.  

I situasjonsserien møter vi ungdommer på videregående. Det som gjør SKAM så spesiell er 

dens virkelighetsnære fremtoning. Vi følger karakterene tett gjennom de ulike episodene som 
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blir lagt ut på NRK, og gjennom bruk av Facebook mellom episodene
16

. På denne måten blir 

SKAM-universet mer virkelighetsnært enn tidligere serier med samme tematikk. Kjernen i 

serien er som tittelen indikerer, de skambelagte temaer i ungdomstiden. Foreløpige temaer 

som er tatt opp er voldtekt som gråsonefenomen, homofili, psykisk helse og 

sjekke/drikkekulturen.  

SKAM går over fire sesonger, hvor sesong fire nettopp startet. Analysen vil fokusere på 

sesong to, men vil også belyse relevant tematikk i de andre sesongene (med unntak av sesong 

fire). Første sesong gir en generell fremstilling av kulturen på videregående med sjekking, 

alkoholkonsum og samhandling mellom kjønnene. I sesong to diskuteres voldtekt som 

gråsonefenomen. Sesong tre omhandler identitetsdannelse og homofili. Sesong fire tar opp 

etnisitet og identitetskonflikt med henhold til dette.  

Serien har fått massiv oppmerksomhet jevnt over i samfunnet. SKAM har fått ros fra blant 

annet Kripos for å sette voldtekt og grensedragning på dagsordenen (Leth-Olsen, 2016). 

Mange unge jenter og gutter er ikke nødvendigvis klar over hva som i følge straffeloven er 

voldtekt
17

 (Seksuallovbrudd, 2005, § 291.Voldtekt). Som beskrevet innledningsvis er den 

rettslige definisjonen på voldtekt det å ha sex med bevisstløs person eller en som ikke er i 

stand til å motsette seg handlingen, samt bruk av vold eller truende atferd for å oppnå sex.  

5.1 Ungdomskulturen   

 

 

 

 

NRK, 2016  
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 § 291. Voldtekt 

Med fengsel inntil 10 år straffes den som 

 

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,  

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg 

handlingen, eller 

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som 

svarer til seksuell omgang med seg selv (Seksuallovbrudd, 2005,§ 291.Voldtekt). 

http://skam.p3.no/
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I SKAM kommer ungdomskulturen til uttrykk gjennom møte med elever på videregående. Vi 

er i serien vitne til russetid, revyfester, drikking, sjekking og hooking
18

. I introen til sesong to 

presenteres bilder av rumper og pupper, og av ungdommer som kliner og beføler hverandre. I 

bakgrunnen spilles en sang med teksten «City of Satan». Dette grepet er med på å understreke 

ungdomstiden som en rebelsk tid. Bildene i introen er tatt på Snapchat. Gjennom 

bildedelingstjenesten kan disse bildene, med få tastetrykk, deles til venner. Dette resulterer i 

at «alle» kan få med seg festens hendelser og ikke kun de som faktisk var tilstede. Noe av 

tanken bak dette vil være å vise hvor lett det er å ta bilder i avslørende situasjoner og dele 

dem videre. Dette tydeliggjør måten sosiale medier er en stor del av dagliglivet til dagens 

ungdom, og risikoen for hevnporno.  

Det eksisterer en rekke fordommer mot ungdomskulturen, men ungdom har aldri oppført seg 

bedre enn de gjør i dag (Jon, under publisering, s. 15). Ungdomskriminaliteten har gått ned 

(Fossanger og Stene, 2017), og det er i større grad ansett som akseptabelt å gjøre det bra på 

skolen. 

I flere sammenhenger demoniseres likevel ungdomskulturen. Introduksjonen til sesong to er 

et eksempel på dette. Den speiler at samfunnet forventer at ungdomstiden er en periode hvor 

man bedriver opprør. Russetiden vil være en periode i livet som er knyttet stor bekymring til. 

Voksne kritiserer russen, politiet fordømmer dem og jenter kritiserer russegutter for sexpress 

(Aasheim, Nordli og Skogstrøm, 2016; Hirsti, 2016b). Kan tenkes at man er så fastlåst i 

ungdommens utagerende oppførsel at man ikke innser at en del har blitt bedre.  

Som vist i kapittel 1.1 består ungdomskulturen, og da særlig russetiden, av konsumering av 

store mengder alkohol og et ønske om å knytte seksuelle relasjoner. Seksuelle grenser kan 

tenkes å bli mer utydelige under feiringen. Det kan dermed stilles spørsmålstegn ved hvorvidt 

terskelen for voldtekt settes ned under feiringen.  
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 Revyfest er fester som arrangeres i forbindelse med skolerevyen. 
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5.2 Populærkulturens maskulinitetsfortellinger  

 

 

NRK, 2016 

 

Gjennom serien illustreres ulike maskuliniteter. Det eksisterer flere parallelle maskuliniteter i 

samfunnet (Connell, 2005, s. 77) og i serien kommer hegemonisk maskulinitet til uttrykk 

gjennom William. Han går siste året på videregående og er sjef på den store guttebussen på 

skolen (Penetrators). Dekknavnet
19

 bygger på forestillinger om maskulinitetsutøvelse 

gjennom seksuell utfoldelse (Flood, 2008, s. 345). Kulturelle uttrykk som russesanger, 

dekknavn, konseptnavn, eksteriør og interiør har fått kritikk for å være sexistiske (Hansson og 

Edvardsen, 2016; Hirsti, 2015). Flere russelåter har fått refs for kvinnefiendtlige tekster som 

legitimerer overgrep.  

Flere av jentene på skolen idealiserer William. Vi blir presentert for en rekke ulike 

maskuliniteter i serien, mens William altså uttrykker en hegemonisk maskulinitet (Connell, 

1987, s. 185). Gjennom makt og status på skolen utøver han sin maskuline posisjon. Han er 

populær blant både gutter og jenter. William tilhører den høyere middelklasse, noe som 

kommer til uttrykk gjennom statussymboler som dyr bil, fin leilighet, pene klær og gjennom 

at han er sjef på russebuss. Deltakere fra flere samfunnslag kan være en del av busskulturen, 

men det hevdes fra enkelte hold at kulturen er med på å reprodusere klasseforskjellene. Det å 

ha russebuss er dyrt og vil derfor kunne være et uttrykk for status (Fjær, Pedersen og 

Sandberg, 2016, s. 328). Etterhvert i serien får William et godt øye til Noora som avviser 

ham. Det å bli avvist er ikke forenelig med den maskuline posisjonen han innehar.  
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 Navnet på russebussen, før bussens egentlige navn kommer ut.  
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5.3 Grensedragning  

 

 

NRK, 2016  

5.3.1 Hva er hooking? 

Hooking er en svært sentral del av ungdomskulturen slik den kommer til uttrykk i serien. 

Termen har ofte ulike definisjoner for ulike aldersgrupper. For å tydeliggjøre hva som menes 

med hooking må definisjonen utdypes situasjonsspesifikt.  

…feel that `hooking up` genereally refers to `having sex`; however, many others 

indicated that when they say `hooking up` they are refering to something less than 

intercourse…means `just kissing` or `making out`…includes sexual touching on or 

underneath clothing… (Lewis, Atkins, Dent og Kaysen, 2012, s. 758)  

Jo eldre man blir jo mer «vanlig» er det at hooking involverer sex. På denne måten reguleres 

definisjonen ut i fra hvor erfaren hver enkelt er på feltet. For karakterene i SKAM som går på 

videregående defineres hooking som klining og annen berøring over eller under klærne, og 

ikke nødvendigvis samleie. Aktiviteten innebærer å delta i en type seksuell aktivitet med noen 

du ikke har et seriøst forhold til (Kimmel, 2008, s. 195).  
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5.3.2 Voldtekt?  

Noora drar for å snakke med William. Han er ikke hjemme, men det er broren. Han spiller på 

Noora sin usikkerhet når det kommer til William. Noora forteller at de har kranglet og han 

tilbyr henne et glass vin. Hun takker nei. Broren legger ut om William sin utagerende atferd 

gjennom oppveksten, og om at dette ikke er første gang han forlater en vakker jente til fordel 

for en annen. Hun tar seg et glass vin likevel. Et glass blir til flere og hun ender opp med å få 

blackout fra kvelden. Dagen etter våkner hun naken i sengen ved siden av broren og en 

tredjeklasse jente.  

Hjemme igjen googler hun neddoping, fysiske tegn på voldtekt/sex og alkoholforgiftning. Det 

er tydelig noe galt, men hun er selv ikke sikker på hva som skjedde den aktuelle kvelden. Hun 

har klare forestillinger om hva det vil si å bli voldtatt. Søket indikerer at det må foreligge 

fysiske bevis for å klassifisere forholdet som voldtekt. Hun leser om voldtekt og seksuelle 

overgrep på ung.no som er en holdningsopplysende side for ungdom. Problemet med en del 

forhold er at det ikke blir brukt fysisk makt (Walklate, 2007, s. 28). Samfunnet vil dermed 

plassere jenter som opplever slike forhold nederst på offerhierarkiet. Offeret selv vil kunne ha 

problemer med å erkjenne seg selv som offer for voldtekt da det ikke er noen fysiske tegn 

(Stefansen og Smette, 2006, s. 36). Noen dager senere sender hun melding til broren for å 

spørre hva som skjedde. Broren forteller at det ikke skjedde noe som helst. Noora blir tydelig 

lettet og går til Williams klasserom for å møte han. Broren til William sender en ny melding 

hvor det står: «Nei forresten kødda fant et bilde på mobilen og da husket jeg ALT. Du var 

skikkelig drøy og kåt. Oppførte deg som en liten hore.» Han sender over et bilde av Noora 

som ligger naken og sover.  

William er bekymret, og lurer på hvorfor hun har isolert seg fra omverdenen i dagevis. Hun 

blir noe motvillig kjørt på 17. mai frokost til venninnene sine. Under frokosten sitter Noora 

med tårer i øynene og titter ned i bordet. Venninnene skjønner ingenting. Tilslutt forklarer 

hun situasjonen om broren til William, den antatte voldtekten og utpressingen. Hun forteller 

at hun ikke er sikker på om hun hadde sex med han frivillig. Sammen drar de til legevakten de 

får på denne måten hjelp fra voksensamfunnet med å definere situasjonen. De forklarer 

hendelsesforløpet til legen og viser henne bildene. Definisjonen av hva som i samfunnet er i 

tråd med grensen kan være uklart. Denne vil la seg påvirke av samfunnets forståelse av en 

ekte voldtekt (Christie, 1986). Holdningsopplysende sider på nettet, legen og venninnene til 

Noora hjelper henne med å få klarhet i situasjonen. Ved å tilegne seg en offerstatus slipper 
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hun stigma som promiskuøs. Broren tilegner seg på denne måten status som lovovertreder 

fremfor legendestatus.   

Noora klarer å få en avtale om å møte broren på en pub. Hun er godt forberedt, og tar sats og 

presenterer broren for de spesifikke paragrafene i straffeloven han har overtrådt. På denne 

måten gjenopprettet hun noe av balansen, det vil si hun setter seg respekt overfor broren til 

William, og seerne blir bevisst hva som ifølge straffeloven er ansett som ulovlig i slike 

situasjoner. På skolen snakker hun med den tredjeklasse jenta som også var i sengen. Hun 

forteller at Noora ikke hadde sex med broren til William. Det ulovlige som har forekommet 

innebærer dermed ikke voldtekt, men heller deling og oppbevaring av pornografisk materialet 

vedrørende mindreårig.  

Noora blir i serien utsatt for en hendelse hun sliter med å definere. Det er utydelig om det som 

har skjedd er galt eller ikke. Noe av årsaken er at hun selv ikke husker hendelsesforløpet den 

foregående kvelden. Det eneste som er klart er at hun våkner opp naken ved siden av broren 

til William. Samfunnet spiller en vesentlig rolle når det kommer til å stemple personen som et 

verdig eller uverdig offer. Noora vil av samfunnet klassifiseres som et ikke ideelt offer 

(Christie, 1986). Christie klassifiserer det ideelle offer som en uskyldig aktør som selv ikke er 

medskyldig i egen offer status. Christie bruker som eksempel en ung jente, en jomfru, som er 

på vei for å pleie sin syke bestemor, og som på veien blir overfalt og voldtatt av en fremmed 

mann.  

Forståelsen underbygger voldtektsmytene som eksisterer i samfunnet (Burt, 1980, s. 217). 

Denne forståelsen av voldtekt bygger på tradisjonelle kjønnsforståelser. Forestillingene som 

eksisterer rundt om i samfunnet angående voldtekt kan defineres som voldtektsmyter: 

«…stereotypes and myths-defined as prejudical, stereotyped, or false beliefs about rape, rape 

victims, and rapists…» (Burt, 1980, s. 217) Eksempler på falske forestillinger om voldtekt er 

«bare jenter blir voldtatt», «bare gutter voldtar» og «bare overfallsvoldtekt er ekte voldtekt». 

Slike myter kan gjøre det vanskelig å klassifisere voldtekt uten bruk av fysisk makt som en 

ekte voldtekt. De fleste voldtekter som registreres i statistikken i dag, har fravær av 

voldsutøvelse. De er såkalte festvoldtekter hvor ofte begge parter, har konsumert alkohol og 

kjenner hverandre forut for hendelsen. Noora har selv inntatt alkohol og selv valgt å bli med 

inn til broren. Både bekjentskap mellom partene og alkoholkonsum i forbindelse med 

forløpet, vil være elementer som er med på å stemple henne som et uverdig offer. På lik linje 
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som at samfunnet ikke erkjenner offerstatusen vil ofrene selv kunne ha problemer med å 

klassifisere forholdet som voldtekt (Stefansen og Smette, 2006, s. 36).  

I russetiden er det ofte høy grad av alkoholkonsum samt et perifert bekjentskap mellom 

partene. Er dette forhold som i større grad kan bidra til å rettferdiggjøre avvikende atferd, og 

skape større uklarhet med henhold til hvor den akseptable grensen går? (Sykes og Matza, 

1957). Det kan tenkes at russetidens kontekst er med på å nøytralisere voldtekten (Boyle og 

Walker, 2016, s. 1392). Avvisning av forholdet som en voldtekt betyr ikke nødvendigvis at 

man avviser overgrepet i seg selv, men muligens har vanskeligheter med å definere hvor den 

akseptable grensen går (Stefansen og Smette, 2006, s. 33). «Har man vært med et stykke på 

vei, er det vanskelig å trekke seg. I slike situasjoner kan jenter være engstelige for hvordan 

gutten vil håndtere en avvisning» (Stefansen og Smette, 2006, s. 47). Hvorvidt det faktisk var 

frivillig eller ei kan være vanskelig å definere samt bevise i en potensiell straffesak (Stefansen 

og Smette, 2006, s. 47). Det er når spillet går ut av kontroll og partene ikke lenger ønsker det 

samme ut av situasjonen at man kan stå ovenfor en potensiell voldtekt. Noe som startet som 

uskyldig moro kan medføre et overgrep (Demant og Heinskou, 2011, s. 400).  

5.3.3 Grensevokting   

«…one`s activity occurs in the presence of other persons…make their apperance in what I 

have called a front region…A back region or backstage may be defined as a place, relative to 

a given preformance.» (Goffman, 1984, s. 114)  

Goffman sitt begrep frontstage/backstage vil her anvendes på maskulinitet (Goffman, 1984, 

s.114). Teorien omhandler aktørens selvpresentasjon. Selvpresentasjon er måten du 

presenterer deg selv for andre. Frontstage er den offentlige delen av selvet. Dette er måten du 

fremstiller selvet utad. Backstage er den nære og personlige delen av selvet. Denne vises kun 

til de nærmeste. Det kan tenkes at frontstageatferd vil være noe tøffere enn den mer sårbare 

backstageholdningen. Frontstagefremstillingen vil bære preg av samfunnets forventninger til 

hvordan du skal opptre og hva som er ansett som kjønnsspesifikk akseptabel seksuell atferd. 

Backstageselvet er den personlige fremstillingen av selvet. Goffman har lånt begrepet fra 

skuespillernes verden. Det som foregår frontstage er det publikum ser. Backstage er 

handlingene som foregår bak scenen.  
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Den harde maskuliniteten vil ofte være den tøffe holdningen du viser utad (frontstage). Som 

gutt forventes man å kunne gi og ta imot vold (Jon, under publisering, s. 5). Dette kommer til 

uttrykk i serien gjennom William. Guttene fra bussen kommer i slåsskamp med gutter fra en 

annen buss. Disse er opprinnelig ute etter William, men han er på date med Noora. Han bryter 

dermed, utilsiktet, brorskapskoden som sier at man støtter guttegjengen uansett og at guttene 

har prioritet foran jentene (Flood, 2008, s. 344). Samme lojalitet kommer til uttrykk i gutters 

fortellinger. I Kjernekar fremstilles gutten som grensevokter ovenfor kompiser og jenter. Det 

er en tydelig rivalisering mellom de ulike guttebussene, og en kamp om hvem som er mest 

maskulin (Kimmel, 2008, s. 56). Det kan tenkes at den harde maskuliniteten står sterkt i 

russetiden.  

Den myke maskuliniteten er den indre sårbare maskuliniteten. «…for likestillingens sønner er 

viktigere å være snill enn sterk.» (Jon, under publisering, s. 16) Modernitetens maskulinitet er 

mykere enn den var tidligere. Dagens unge vil i større grad ettertrakte en maskulinitet som 

bygger på myke verdier som snill, omsorgsfull, god og varm. Dette til fordel for egenskaper 

som tøff, aggressiv og sterk. Den hegemoniske maskuliniteten har nok endret seg noe fra 

tidligere og frem til i dag og den antas å ha blitt noe mykere (Connell og Messerschmidt, 

2005, s. 833). Gjennom serien beskylder Noora William for å være en drittsekk. I løpet av 

serien får vi likevel et innblikk i en mykere og mer omsorgsfull side av William. Han er snill 

og omtenksom ovenfor Noora. Dette i kontrast til hans harde og tøffe frontstagefremtoning.  

Kvinnelig og mannlig seksualitet har ulike forventede handlingsrom. Det kan tenkes 

handlingsrommet under russetiden er noe mer liberalt for begge kjønn. I russetiden forventes 

det i større grad at begge kjønn knytter seksuelle relasjoner med det motsatte kjønn (Fjær og 

Pedersen, 2015, s. 452). Vanligvis vil en jente med mange seksualpartnere stemples som 

promiskuøs og en gutt vil defineres som legende (Fjær, Pedersen og Sandberg, 2015, s. 961; 

Flood, 2008, s. 347). Det går rykter om at William kommer til å ha sex med mange i 

russetiden. Fremfor å sverte hans rykte vil dette kunne øke statusen hans på skolen. Dette er 

imidlertid en forventning som andre har til han fremfor noe han ønsker selv. Selv sier William 

at russetiden ikke er så viktig som alle skal ha det til, og at han ikke ønsker å ligge med masse 

jenter.  

Det eksiterer en rekke merkelapper tilknyttet måten man forholder seg til sex. Som jente vil 

dette handlingsrommet tenkes å være snevrere enn for gutter. Det vil være lettere å ende opp 

med et horestempel som jente enn som gutt. Jentene må på denne måten vokte den normative 
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grensen for seksuell atferd. I serien er det flere eksempler på at jentene kaller hverandre horer. 

Eva for eksempel får stempel som slutty etter å ha hooket med Chris på Halloweenfesten. «Du 

skal drite deg ut i førsteklasse og hooke rundt, men ikke ligge det er en forskjell» sier en av 

jentene på skolen. Det er dermed en fin grensen mellom forventet mengde hooking, og 

promiskuøs atferd. Chris som er på bussen til William hooker med to jenter samtidig. Det kan 

diskuteres hvorvidt dette er et uttrykk for maskulinitet (Lorentzen, 2004, s. 52-53). De to 

jentene fungerer som rekvisitter for hans manndom.  

Jentene i serien diskuterer hva som gjør Vilde kåt. Hun hevder hun ikke blir kåt og sier hun 

ikke vil virke desperat heller. Lysten på sex er ikke forenelig med kvinnelig seksualitet. 

Gutter fremstår som den aktive parten som alltid er klar for sex, mens jenta skal holde sine 

drifter skjult. På en annen side hevdes det fra enkelte hold at kvinner spiller en mer aktiv rolle 

når det kommer til sex nå enn de gjorde tidligere (Sandberg, Larsen og Pedersen, 2004, s. 

304). Dette gjennom direkte eller indirekte initiativ til sex. Det vil være mindre godtatt for en 

gutt å avvise en jente. Dersom gutten sier nei til sex vil det kunne stilles spørsmål ved hans 

seksualitet eller manndom. Gutter som ikke ønsker sex er mindre forenelig med forestillingen 

man har av å være ekte mann i samfunnet (Flood, 2008, s. 347).  

Vilde kommer på skolen ikledd «dekknavn-genseren» til William. Genseren gis til 

førsteklasse jenter som har hatt sex med en av guttene på russebussen. Hvem de har hatt sex 

med, står markert med rød skrift på ryggen. På denne måten går jentene rundt som levende 

trofeer. For guttene vil ritualet kunne gi status ved at jentene fungerer som levende 

statussymboler (Kimmel, 2008, s. 197; Flood, 2008, s. 346). Dette fremstår imidlertid også 

som noe jentene er stolt av på lik linje som guttene. Ritualet vil dermed stå i kontrast til den 

foregående seksuelle dobbeltstandarden. Et annet eksempel hvor kvinnen selv objektiverer 

egen kropp er ved å sende lettkledde bilder av seg selv til gutter. For guttene selv kan dette 

være et bevis på popularitet hos det motsatte kjønn. Dette kan deles med guttene i gjengen 

som et trofé.  

5.4 Hva forteller SKAM oss?  

I russetiden forventes man å bryte med de konvensjonelle normene (Fjær og Tutenges, 2016, 

s. 6). Grensen mellom hva som er godtatt og ikke godtatt seksuell atferd kan dermed tenkes å 

bli enda mer uklart under feiringen. Diskusjon om hvorvidt noe av problemet knyttet til 

voldtekt kan kobles til russetiden sine kontekstuelle aspekter kan tenkes. Sex og alkohol er for 
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mange en forventet del av feiringen. I Williams tilfelle er sex en forventning andre har til hans 

russetid. Alkohol kan brukes som middel for å oppnå seksuell kontakt. Det er ikke 

nødvendigvis middelet i seg selv som får en til å slippe seg løs i alkoholrus, men de kulturelle 

forventningene knyttet til inntak av alkohol (Fjær og Pedersen, 2015, s. 449). Russetiden i seg 

selv bygger derfor på en normløshet som kan medføre risiko i form av at enkelte trekker 

feiringen for langt. En kan rettferdiggjøre vanligvis avvikende atferd med at det er russetid. 

Det kan på denne måten tenkes at terskelen for å begå voldtekt blir lavere.  

Et uttrykk for hegemonisk maskulinitet vi møter i serien er gjennom William (Connell, 1987, 

s. 185). Han innehar makt, status og popularitet.  Dette har han oppnådd gjennom popularitet 

blant jentene, utøvelse av vold sammen med andre gutter og materiell status. Vi ser to sider av 

William den harde frontstageatferden og den myke backstagemaskuliniteten (Goffman, 1984, 

s. 114). Goffmans begrep og Connell sin term kan hjelpe oss å forstå hva som er godtatt 

maskulin atferd. Utad fremstår han som tøff gjennom seksuell utfoldelse med motsatte kjønn 

og voldsutøvelse med samme kjønn. Ovenfor Noora fremstår han som en snill og omsorgsfull 

gutt som tar vare på henne. Maskuliniteten som gjør seg gjeldende i russetiden er nok den 

tøffe frontstageholdningen. Denne kan gjenspeiles gjennom en mer «rett på sak» 

fremgangsmåte når det kommer til sjekking kontra en mer forsiktig og hensynsfull måte å 

sjekke på.  

Det foreligger en seksuell dobbeltmoral når det kommer til seksuell utfoldelse for gutter og 

jenter. Jenter som har hatt mange partnere vil klassifiseres som promiskuøse, imens gutter 

som har en lang historikk med jenter vil sees på som legender. Jenta må dermed vokte 

grensen for å bevare sitt rykte. Grensen vil nok være noe mer liberalt i russetiden (Fjær, 

Pedersen og Sandberg, 2015, s. 960). For gutter foreligger det nok et forholdsvis stort press på 

å utfolde seg seksuelt med mange. Dette kan resultere i en aggressiv fremgangsmåte. Gutter 

vil roses for seksuell erfaring med mange jenter gjennom å gi «dekknavn-genseren» sin til 

yngre jenter de har hatt sex med. På denne måten vil jenta fremstå som et trofé. Ved at jenta 

tar i mot genseren og velger å gå med den uttrykker hun stolthet over å ha ligget med gutten. 

På denne måten står hun opp mot den seksuelle dobbeltstandarden, og det kan vel derfor også 

stilles spørsmål ved hvor sterkt denne dobbeltstandarden egentlig står.  

Noora har problemer med å definere forholdet som enten legalt eller illegalt. Det er noe uklart 

for henne hva hun har blitt utsatt for. Hun har tydelige forestillinger om hva det vil si å bli 

voldtatt. Disse bygger på tradisjonelle forståelser om det ideelle offer (Christie, 1986) og på 
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voldtektsmyter (Burt, 1980, s. 217). Fraværet av maktbruk/vold, det forhold at hun kjenner 

broren til William og at hun har inntatt alkohol, er med på å frata forholdet status som en ekte 

voldtekt. Dette er særtrekk som også ofte er tilstedet ved voldtekter som blir begått i 

russetiden. I russetiden vil det i tillegg foregå et sjekkespill mellom kjønnene. Det kan dermed 

være noe uklart når dette spillet slutter og den ufrivillige sexen starter, og hvor grensen for 

godtatt og ikke godtatt seksuell atferd går. 
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6 Grensedragning og grensevokting i 

gutters fortellinger  

I dette kapittelet søker jeg å få frem gutters fortellinger om voldtekt i russetiden. 

Problemstillingen oppgaven utforsker er: hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i 

russetiden? For å besvare problemstillingen vil jeg utforske guttenes egne oppfatninger rundt 

seksuell grensedragning og grensevokting i forhold til seksualitet. I den offentlige debatten 

blir guttene ofte «snakket over hodet på». Ved å snakke direkte med dem, søker jeg å få frem 

deres egne oppfatninger. Informantene har selv ikke gjennomført russetiden enda, de snakker 

derfor om forventninger til russetiden.  

Som teoretisk vinkling ligger termen hegemonisk maskulinitet (Connell, 1987, s. 185; 

Messerschmidt, 1993). Jeg har redegjort for denne termen i kapittel to. Målet med analysen er 

å fortolke de maskulinitetsfortellingene som fremkommer gjennom intervju med russeguttene 

(Plummer, 1995). Jeg vil gjøre dette ved å bruke Plummers sexual stories.  

I delkapittel 6.1 diskuterer jeg hvorfor russetiden er en grenseløs tid. Voksensamfunnets måte 

å fordømme russetiden blir her kritisert av informantene. I 6.2 diskuterer jeg maskulinitetens 

rolle i russetiden. Det er særlig her Connells term sexual stories gjør seg gjeldende. 

Maskulinitet blir utrykt både guttene i mellom og ved bruk av det motsatte kjønn. I 6.3 

diskuteres grensedragning og grensevokting i forhold til seksualitet i russetiden.  

Det første intervjuet var med fire gutter fra Oslo vest som er russ i 2017. Slåssing og forholdet 

til andre gutter viste seg å være mer relevant i intervjuet enn jenter og sex. Gutter på andre 

busser var ansett som rivaler. Dette var noe overraskende da jeg har lest at sex og jenter er en 

såpass sentral del av feiringen (Fjær og Pedersen, 2015, s. 453).  Russetiden var noe de 

tydelig var engasjert i, og det var til tider vanskelig å styre tematikken over på voldtekt og 

grensedragning. Det kan tenkes at de syntes det var pinlig å snakke om sex eksplisitt eller at 

de ikke ønsker å fremstille sex som en så viktig del av feiringen som det i realiteten er. Det 

kan også tenkes at sex er mindre viktig for enkelte. 

I det andre intervjuet ble én gutt fra Oslo vest intervjuet. Han er også russ i 2017. Underveis i 

intervjuet var det lettere å snakke om sensitive temaer som sex, voldtekt og grensedragning 
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enn på gruppeintervjuet. I «en-til-en» setting, kan personlige temaer være noe lettere å snakke 

om. Maskulinitetsutøvelse var gjennomgående en mindre tydelig del av resonnementet her.  

6.1 Grenseløs russetid?  

Etter 13 år på skolebenken markeres avslutningen på videregående med en tre uker lang 

feiring. Feiringen består blant annet av konsumering av alkohol,  russeknuter,  russetreff og 

seksuell utfoldelse med det motsatte kjønn. Deltakerne tar på seg rød eller blå 

kjeledress/snekkerbukse som er feiringens uniform. Som russ tillegger mange seg en «alt er 

lov» mentalitet (Fjær og Pedersen, 2015, s. 454), hvor man er fritatt fra konvensjonelle 

normer. Russetiden kan være en måte å utøve autonomi over eget handlingsrom, og feiringen 

kan på denne måten være et opprør mot voksensamfunnet. Samfunnet har imidlertid også 

forventninger til hvordan russ skal opptre. For guttene kan dette tilsi at de må balansere de 

ulike settene av normer. Dette vil bli diskutert ytterligere.  

6.1.1 Normløshet  

Noen investerer store beløp i busser som fungerer som mobile festlokaler (Fjær, Pedersen og 

Sandberg, 2016, s. 329). Samtlige av de guttene jeg intervjuet var opptatt av å snakke om hvor 

mye penger som går med til bussen og russetiden. For disse guttene var det viktig å være en 

del av en russebuss. Bussen er en forutsetning for sosialt liv. Det sosiale foregår i forbindelse 

med gjengen på bussen i opptrappingen så vel som i russetiden. En forutsetning for å være på 

buss er tilstrekkelig med økonomiske midler. Busskulturen fungerer ekskluderende for aktører 

som mangler økonomiske midler (Merton, 1938, s. 676). Med manglende ressurser til å 

oppfylle samfunnsmålene må aktørene velge og enten akseptere målene eller finne nye mål, 

eventuelt bruke alternative midler for å oppnå målene eller avvise dem totalt.  

Under russetiden tar deltakerne avstand til enkelte av majoritetssamfunnets normer. Det vil 

ikke dermed si at det ikke eksiterer normer for feiringen. Deltakerne definerer selv et sett med 

normer som medruss kontrollerer gjennom uformell kontroll (Cohen, 1955, s. 28). Samfunnet 

har også forventninger til russetiden. Russen må dermed balansere mellom de forventninger 

de selv har og storsamfunnets normer. «We have observed that every system of social 

organization imposes a discipline upon its members: it specifies goals they may legitimately 

pursue…» (Cohen, 1966, s. 7)  
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Dersom russen ikke oppfyller de normative forventningene de selv har til russetiden, om 

alkoholkonsum og sex, vil de kunne bli sanksjonert av andre deltakere. Dette vil kunne 

variere mellom russegjenger. På denne måten kontrollerer de hverandre. For noen vil 

feiringen hovedsakelig basere seg på forventninger om å eksperimentere med alkohol og få 

økt seksuell erfaring (Fjær og Tutenges, 2016, s. 5). De to elementene henger på et vis 

sammen da alkohol kan brukes som middel for å få seksuell erfaring.  

Martin: « Hook skal med uansett.» 

Flere av guttene ønsker ikke å indikere seksuell relasjonsbygging som et hovedmål med 

feiringen. En av informantene sier at hooking ikke er et mål i seg selv, men kommer senere 

tilbake til at det nok er viktigere enn først uttrykt. Informantene ønsker muligens å skjule hvor 

sentralt hooking egentlig er i russetiden.  

Meg: «…er det på en måte et mål i seg selv…viktig del av russetiden med hooking?»  

Daniel: «…tror det er for gutter i hvert fall… tror gutter er litt annerledes enn jenter...tror kanskje ikke 

jenter tenker i like stor grad på det da som gutter gjør…tror jenter tenker litt mer på å ha det morsomt i 

russetiden…med vennene sine…»  

Alkohol er også en sentral del av feiringen. Det er knyttet andre forventninger til atferd i 

alkoholrus enn i edrutilstand. Dette skyldes ikke nødvendigvis stoffet i seg selv, men de 

normative forventningene til atferd i beruset tilstand (Fjær og Pedersen, 2015, s. 450). Denne 

effekten kan dermed tenkes å bli dobbel så stor med fritak fra normer i alkoholrus samt 

russetiden som en normløstilstand. Alkoholens rolle under feiringen blir definert på følgende 

vis: 

Erik: «Så alkohol er på en måte… sosialt glidemiddel…»  

Enkelte av deltakerne trenger alkohol for å slippe seg løs i russetiden. Det kan tenkes at man 

tørr mer i beruset tilstand enn ellers. For noen gutter vil alkohol kunne hjelpe dem å sjekke 

opp jenter. I noen gjenger vil det å avstå fra alkohol være uakseptabelt.  

Rune: «…de uskrevne reglene om russetiden du drar på rulling og er full noe annet er uakseptabelt.»  

6.1.2 «Fordømmelse av fordømmerne» 

Noen av guttene mener at russen svartmales gjennom den offentlige debatten i media. Hvert 

år publiseres det en rekke artikler om russens utagerende atferd (Aasheim, Nordli og 

Skogstrøm, 2016a; Hirsti, 2015). Det er knyttet stor bekymring til russen som gruppe. Som 

det fremkommer av analysekapittel fire er voldtekt noe som ansees som en stor risiko under 
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feiringen. Samfunnets måte å reagere på er gjennom holdningskampanjer som søker å 

forebygge voldtekt. Ved holdningskampanjer som spesifikt går på voldtekt i russetiden sender 

samfunnet signaler om at det er en risiko for voldtekt spesielt i russetiden. Guttene får særlig 

gjennomgå i media (Jon, 2016). Dette ved å tillegge jenta status som offer og gutten status 

som potensiell overgriper. Jenta tillegges en form for avmakt og gutten makt.   

Svein: «Nei jeg tenker sånn fordi bare åpne opp VG.no og den… 14. mai det er jo masse dritt om russen 

og russetiden og at russen er forferdelig… 80 prosent av alle jenter som er med i russetiden blir voldtatt 

på et eller annet tidspunkt… det er jo nesten sånn man forestiller det…»  

Informantene mener at samfunnet forventer at ungdommen utagererer i russetiden. Dette 

eksisterer fra gammelt av hvor ungdommen forventes å være opprørske. Guttene ønsker å 

motbevise russens dårlige rykte. Balansen mellom å handle i tråd med russetidens- og 

samfunnets normer kan være utfordrende. De ønsker å tro at deres russetid vil være 

annerledes og at de selv ikke vil utagere på lik linje som russen i media. Informantene ser det 

som utfordrende å endre russens omdømme da stigmaet står såpass sterkt.  

Martin: «… bare for å skape klikk på siden det er for så vidt greit det…men jeg har et lite ønske om og 

kanskje litt tro på at jeg er bedre enn det russetiden sies å være..»  

De fordømmer medias vrangforestilling av russen som de mener er med på å skape russens 

negative omdømme. Dette påvirker guttene ved at foreldrene tror på det de leser om russen og 

handler deretter (Lemert, 1951, s. 22). Dette vil kunne være med på å stemple russens atferd 

som avvikende. Guttene fordømmer på denne måten medias fordømmelse av deres handlinger 

(Sykes og Matza, 1957, s.668). De beskylder media for å skape et forvrengt bilde av russens 

handlinger. Videre hevder de at media bruker russen for å få «klikk» på sakene sine. På denne 

måten bruker guttene den nøytraliseringsteknikken som innebærer fordømmelse av 

fordømmerne, de kritiserer de som kritiserer dem for å rettferdiggjøre russens utagerende 

handlinger.  

Noe som har blitt kritisert ved flere anledninger er russelåtene (Hansson og Edvardsen, 2016; 

Hirtsi, 2015; Tomren, 2016).  De har blitt kritisert for å være sexistiske i sitt innhold, 

rettferdiggjøre voldtekt og fremstille kvinnen som et objekt. På intervjuene ble det fremlagt 

tre russetekster som videre ble diskutert.  

Arne: «Ingen liker teksten men alle likte fordi den lagde god stemning og det var noe man kunne synge 

med på enkel tekst det er vel det som gjør at folk synger med.»  

Noen av guttene mente at tekstene kun var tomme ord uten mening. Hvorvidt tekstene i seg 

selv setter ned terskelen for voldtekt eller gjør at en får et negativt kvinnesyn er vanskelig å si 
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noe om. Tekstene er tomme ord som brukes for å ha noe å synge med på i sangene. En av 

informantene mente at russesangene kunne ha en viss innvirkning på guttenes kvinnesyn.  

Svein: «…kanskje disse sangene har litt sånn … effekt på det… får folk til å tenke litt… nei jenter er 

bare til å …pule ikke sant… jenter ikke har noen mening…»  

En av informantene antyder at tekstene kan være med på objektivere kvinnekroppen gjennom 

å fremstille kvinnen og kvinnekroppen som en rekvisitt for egen seksuell nytelse. Jenter og 

sex kan brukes på denne måten som et virkemiddel for å oppnå maskulinitet. Han spekulerer i 

hvorvidt dette kan medføre at guttene får et forvrengt kvinnesyn. «However, departies are 

characterixed by an intense objectification of female bodies…» (Fjær og Tutenges, 2016, s. 8) 

Et særtrekk ved departies er en objektivering av kvinnekroppen. På denne type arenaer kan 

risikoen for voldtekt øke ved at den seksuelle volden nøytraliseres grunnet feiringen i seg selv 

(Boyle og Walker, 2016, s. 1392).  

Guttene kritiserer musikkanmelderne som gir russesangene lave terningkast. De mener dette 

ikke har noe med voksensamfunnet å gjøre. Russekulturen er en lukket sfære tilhørende 

russen, og voksensamfunnet har ikke noe med å blande seg inn. Sonen kan sammenlignes 

med Kimmels lære om en gutteaktig sone Guyland (Kimmel, 2008, s. 6). Guyland er en 

«frisone» hvor gutter kan være gutter. Jenter og sex er her kun et middel for maskulinitet. 

Backstagedelen av russetiden er en lukket frisone for og med russen. Russefeiringen foregår i 

Guyland, i en frisone. Sangene er en del av backstagesfæren og voksensamfunnet har ikke 

noe med å blande seg inn i deres innhold (Goffman, 1984, s. 114). Guttene ønsker å ha 

kulturen og feiringen for seg selv. De tar i bruk Sykes og Matza sin nøytraliseringsteknikk 

fordømmelse av fordømmerne (Sykes og Matza, 1957, s.668). De fordømmer det faktum at 

media skal ha en mening om deres feiring.  

6.2 Maskulinitetskultur  

Som indikert ovenfor kan kvinnekroppen brukes som et middel i maskulinitetsutøvelsen. 

Seksuell utfoldelse med mange jenter kan være et konkret bevis på guttenes maskulinitet. Et 

eksempel er en av tekstene som guttene fikk presentert: «Frøken bli med inn og still deg opp i 

rekka. Med alle hundre horene som står i bjørnemekka... Jenta var litt fattig, men vi pulte 

likevel (ÆSJ)…» Maskulinitet kommer til uttrykk i russetiden gjennom gjengdynamikken i 

guttegjengen, seksuell utfoldelse og ved å bruke kvinnekroppen som et trofé for egen 
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maskulinitet. Guttegjengen skal fremstå som maskulin og tøff. Dette vil bli drøftet ytterligere 

i dette delkapittelet.  

6.2.1 Rivalisering  

Som det ble fremlagt i kapittel 6.1.1 organiserer russen seg i gjenger, og danner russebusser. 

Russ på andre busser blir sett på som rivaler og «motstandere». En uskreven brorskapskode er 

at guttene støtter sin egen gjeng. Informantene var opptatt av gruppementaliteten i russetiden. 

Dette var en rød tråd gjennom hele intervjuet. Som nevnt innledningsvis viste samholdet 

guttene i mellom som noe av det mest sentrale i russetiden. Det eksisterer et uformelt press fra 

de andre deltakerne til å handle i tråd med kulturens normer (Cohen, 1967, s. 7).  

Anders: «…russetiden starter i førsteklasse også er du med gjengene dine også er det mye gnister 

mellom russegjenger…mye vennskap man får jo kjærestebusser man stikker på slike turer med bussen 

er der med andre busser… blir store gjenger.» 

Et gjennomgående tema i særlig gruppeintervjuet var målet om å uttrykke maskulinitet i 

forlengelse av russefeiringen. Ord som fellesskap, gjeng og tøffhet er gjengangere i 

intervjuene. Guttene på samme buss blir tett knyttet sammen. Lojalitet er noe som står sterkt i 

gjengen. Denne lojaliteten uttrykkes ved at man støtter de andre guttene på bussen, og 

rivaliserer med andre gjenger. Rivaliseringen handler nettopp om lojalitet med guttegjengen. 

Russebussen forsterker denne gruppetilhørigheten (Fjær, Pedersen og Sandberg, 2016, s. 

330). Gjengmentaliteten bygger på elementer som lojalitet og samhold.  

Martin: «Det er som å være i NATO et angrep på en er et angrep på hele jævla bussen og du skal ikke 

gjøre det ass.» 

Det brukes en krigsmetafor om NATO for å få et vist grep om omfanget av lojaliteten. 

Dersom et av «landene» i «organisasjonen» blir angrepet trekkes resten av de «allierte 

landene» inn. Dette for å understreke hvor solid samholdet i guttegjengen er. Homososialitet 

vil si den sosiale relasjonen mellom guttene (Flood, 2008, s. 341).  

Daniel: «Naturlig rivalisering og du er sånn går i gangene også bare fuck det er han ene dusten fra den 

andre bussen altså du får den mentaliteten uten at altså jeg kjenner ikke de gutta men i mitt eget hodet 

skaper jeg..» 

Rivaliseringen mellom bussene bunner ikke nødvendigvis i en spesifikk konflikt. De ulike 

bussene er i mot hverandre i utgangspunktet. Dette handler om lojalitet og samhold innenfor 

samme buss, noe som er en uskreven norm i russetiden. Dette kan være en måte å hevde sin 

maskulinitet på. Midlene kan være fysiske så vel som verbale. Noe av rivaliseringen foregår 
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på sosiale medier hvor man utfordrer rivalene til kamp eller skriver avmaskuliniserende 

utsagn til motstanderne. Ved bruk av utsagn som homo eller fitte tillegger guttene rivalene 

homoseksuelle eller feminine preg (Kimmel, 2008, s. 49). En skikkelig mann skal kunne gi og 

ta i mot vold fra andre menn (Jon, under publisering, s. 5). Vold kan gi anerkjennelse og 

respekt blant guttene. Trussel om vold eller vold i seg selv kan bevise egen maskulinitet 

(Kimmel, 2008, s. 57).  

Arne: «Men alle har det bildet om at de skal være best ikke sant… derfor tøffer de seg… alle leker som 

de er mye større sterkere kulere enn det de egentlig...»  

Det er viktig å fremstå som tøff, sterk og kul blant guttene. «The concept should present the 

group in a positive light, which in this context, translates to emphasizing sexual attractiveness, 

ability to party, wealth or a grandiose self-ironic claim to historical importance.» (Fjær, 

Pedersen og Sandberg, 2016, s. 334). Konseptet til russebussen, russelåtene og beløpet som 

blir brukt i russetiden kan være med på å heve statusen til gruppen. Gjennom et konsept som 

bygger på maskulinitet og degraderer feminitet vil gruppen fremstå som tøff. Guttene handler 

dermed ut i fra et maskulint ideal (Connell, 2005, s. 77). Maskulinitet kan også komme til 

uttrykk gjennom høy grad økonomisk kapital (Messerschmidt, 1993, s. 93). Alle guttene var 

ikke like opptatt av å fremstå som maskuline og populære blant damene. Her snakker en av 

informantene om sine tanker rundt egen bussang:   

Anders: «… den trenger ikke å være vi er så jævlig kule vi har så store pikker vi penetrerer alle damer 

liksom… trenger ikke å være noe veldig macho heller vi trenger ikke å være noe alfa… det er en sang 

jeg liker personlig.»   

 

6.2.2 Maskulinitet gjennom seksuell erobring  

Svein: «…jeg tenker at det er en del gutter som mener at man føler seg… sjef hvis man klarer å få 

mange jenter…kule…attraktive …jeg tror ikke det er det samme for jenter…tror ikke de har samme 

baktanken… når de tar med yngre gutter på rulling… som når gutter…tar med yngre jenter på 

rulling…»  

Seksuell erfaring med en rekke jenter kan være et uttrykk for maskulinitet. Dette kan medføre 

at flere ønsker å knytte seksuell relasjon til et knippe ulike jenter i løpet av russetiden. I 

enkelte gjenger kan det foreligge et press om å ha sex i løpet av russetiden. Guttekoden tilsier 

at man ikke er mann dersom man ikke greier å få seg seksuell erfaring (Kimmel, 2008, s. 

175). Dette kan medføre at enkelte går relativt hardt ut for å få seg noe.  
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Thomas: «Altså om en mann…har veldig mye sex da så blir han sett på som du er kongen du er 

legende…Men om en jente som har veldig mye seg er det jævla hore ikke sant…La oss si at man snur 

det her da at gutten blir voldtatt… ansees som pinlig…»  

Seksuell erfaring kan gi status blant guttene. Dette vil dermed kunne regnes som et mål i seg 

selv og ikke nødvendigvis bare grunnet nytelsen ved akten, men for å oppnå status i gjengen 

(Flood, 2008, s. 345). Dersom guttene velger å avstå fra sex i russetiden kan dette likestilles 

med at man innehar en homoseksuell legning eller ansees som lite maskulin. Til tross for at 

russetiden er liberal seksuelt, vil det foreligge sterke restriksjoner når det kommer til 

kvinnelig seksualitet (Fjær, Pedersen og Sandberg, 2015, s. 966). Gutter forventes å ha mye 

sex, mens jenter forventes å avstå eller begrense sine seksuelle lyster. Det ble spurt hva som 

skyldtes dette hookejaget for gutter. Dersom en gutt blir voldtatt er dette lite forenelig med 

maskulinitetsidealet i samfunnet.                         

Rune: «... gutter bare er skrudd litt sammen på den måten… det kan jo hende at det bare har noe med.. 

samfunnet.. vært sånn en stund… blir lært opp til…»  

Guttene kommer med flere eksempler på situasjoner hvor jenter fungerer som seksuelle 

symboler. Dette kan være et uttrykk for maskulinitet ved å bruke kvinnekroppen som et trofé. 

Her kan bildedelingstjenester tas i bruk for å formidle til andre gutter popularitet blant 

damene. Ved å motta lettkledde bilder av jenter kan guttene vise omverden at de er populære. 

Bildene fungerer som symbol på maskulinitet og kan brukes som konkrete bevis ovenfor 

andre gutter. Disse bildene kan deles på sosiale medier eller på bussgruppen. Jenter som 

sender bildene tar ofte forhåndsregler ved å skjule ansiktet på bildet. Guttene forteller at det 

ofte er yngre jenter som sender lettkledde bilder for å være med å rulle
20

 med russebussen. 

Ved å sende promiskuøse bilder av seg selv, er jentene med på å fremstille seg innenfor 

seksuelle termer. Dette kan sende signaler om at jentene er åpne for sex på rullingen. Svein 

forteller om seansen slik:    

Svein: «Men ingen av jentene viser ansiktet sitt så de vet at guttene kommer til å eventuelt screenshot av 

dette og eventuelt legge ut på instagram brukeren sin for å vise se hvor kule vi er vi får bilder fra damer 

hva får du…du sitter og runker til bildene av damene våre…»  

Et eksempel som fremkommer gjennom SKAM er ritualet hvor gutten gir «dekknavn 

genseren» til jenter han har hatt sex med. Dette var noe informantene selv sa at var praksis på 

deres skole. Ved å bære genseren er hun selv med på å innta rollen som seksuelt objekt. Erik 

mener dette er en banal måte å vise at hun fungerer som et trofé. Dette er med på å vise at 

guttene selv setter spørsmålstegn til prosedyren. Jenter syns ofte det er stas å ha fått seksuell 
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 Rulle er et slang uttrykk for å være med å feste på bussen imens den kjører rundt.  
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erfaring med eldre gutter. På denne måten kan genseren være et statussymbol for begge 

parter.  

Erik: «FUCK et ritual som er jævlig bra hvis du har sex med en jente som er yngre enn deg så gir du 

henne dekk genseren... veldig banal måte å beskrive det på det er et trofé på en måte.»  

Det antas å foreligge kjønnsforskjeller når det kommer spørsmålet om hooking er et mål i seg 

selv under feiringen. Gutter vil i større grad vektlegge etablering av seksuelle relasjoner som 

en viktig norm i russetiden. Dette kan kobles til det faktum at seksuell utfoldelse for gutter 

kan gi grobunn for maskulinstatus (Flood, 2008, s. 345). For jenter kan seksuell utfoldelse i 

for stor grad kunne sverte deres rykte (Kimmel, 2008, s. 197). Det kan tenkes at fritaket fra 

normene i russetiden gjelder også de kjønnsspesifikke normene (Fjær, Pedersen og Sandberg, 

2015, s. 961). Det skal dermed mer til å bli sett på som promiskuøs i russetiden enn ellers.  

6.3 Grensedragning og grensevokting i russetiden   

Russen er i stor grad fritatt fra de normative forventningene som eksisterer i 

majoritetssamfunnet. Denne normløsheten er med på å forsterke andre normer som står sterk 

under feiringen. Likevel har denne normløsheten visse restriksjoner. Russetidens normer må 

balanseres med samfunnets normer. Atferden vil i større grad kunne rettferdiggjøres ved at det 

er russetid eller bare «gutteaktig moro» (Kimmel, 2008, s. 8). Kimmel snakker om denne 

rettferdiggjøringen av atferd i Guyland. I Guyland blir atferd nøytralisert ved å si at «gutter er 

gutter». På denne måten kan grensene tenkes å bli mer utydelige. Denne sonen kan 

sammenlignes med russetiden som regnes som en unntakstilstand fritatt fra de vanlige 

normative forventningene (Fjær og Tutenges, 2016, s. 6). Det hevdes at hypermaskuline 

arenaer kan skape et miljø hvor voldtekt nøytraliseres (Boyle og Walker, 2016, s. 1393).  

Arne: «…man er ute på rulling da finnes det ikke regler på en måte selvfølgelig man har jo en hjerne og 

tenker at jeg kan ikke begynne å slå ned andre eller bare begynne å grafse på folk…det er på en måte 

da er man fri…»  

Til tross for at russetiden regnes som en normløs tid fritas ikke russen for avvikende 

handlinger. Problemet er disse gråsonetilfellene, hvor en ikke er sikker på om handlingen er 

legitim eller ei, og hvor grensen kan være vanskelig å definere. Dette kan i verste fall føre til 

voldtekt.  

Daniel: «Begge er på en måte litt redde man vet ikke helt hva den andre vil man vil ikke gå for langt 

sånn at man krenker den andre personen eller at man får et rykte på seg at oh shit han eller hun hold 

deg unna …»  
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Informantene ble spurt hva de klassifiserte som voldtekt. Noe som ble vektlagt av flere var 

dette samtykket til sex. Manglende samtykke er ikke straffbart etter straffelovens 

bestemmelser om voldtekt, men har en sentral rolle i samfunnsdeltakernes forståelse av 

voldtekt
21

. Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet Amnestys holdningskampanje «Nei 

er nei voldtekt= sex uten samtykke». En av informantene forklarte hvor han syns grensen går, 

og hvordan aktørene skal vokte grensen.  

Thomas: «… sex uten samtykke er alltid voldtekt syns jeg… for eksempel da hvis jenta ikke er i stand til 

å si nei… så skal du ikke heller ha sex med henne…for full… så skal du ikke ha sex med henne… ikke 

alltid man sier ja… men at du viser med kroppsspråk… tror man må være veldig tydelig på det i forhold 

til gutter… et nei er alltid et nei… umulig å feiltolke..»  

Videre ble de spurt hvem som har et ansvar for å forebygge at en voldtekt finner sted. 

Tradisjonelt sett har dette ansvaret ligget hos jenta. Gjennom kampanjen Kjernekar er gutten 

grensevokter, ved oppfordring om å handle som en Kjernekar. Guttene snakker om denne 

grensen som klar og tydelig, men det kan diskuteres hvorvidt den i realiteten er det.  

Erik: «… det er litt begge sitt ansvar… syns det er jentas ansvar å si nei og det er guttens ansvar også å 

se til hint som kan mene nei… heller litt under grensen enn over grensen…»  

Flere av guttene fortalte at de følte seg mistenkeliggjort som potensielle overgripere, og at det 

foreligger forestillinger om at alle gutter kommer til å voldta i løpet av russetiden. Særlig en 

av informantene fortalte at han følte på denne stigmatiseringen av gutter. Noe av dette kan 

bunne i den stereotypiske oppfatningen av jenta som offer og gutten som overtreder 

(Chapleau, Oswald og Russel, 2008, s.600-601). Samtidig kan det tenkes at stigmaet som er 

knyttet til russen er med på å forsterke mistenkeliggjøringen av guttene ytterligere. Dette 

åpner i liten grad opp for et mangfold av ofre og gjerningspersoner.    

Svein: «… voldtektskultur at man ser på russetiden… alle gutter kommer til å voldta en eller annen 

gang i løpet av russetiden… jeg tror det er feil og jeg tror det er veldig mange gutter som er obs på 

det.» 

De fleste av de som ender opp med å bli anmeldt for voldtekt, har nok ikke gått inn for å 

voldta. Slike voldtekter handler ikke nødvendigvis om å utøve makt overfor den andre 
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§ 291. Voldtekt 

Med fengsel inntil 10 år straffes den som 

 

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,  

b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg 

handlingen, eller 

c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som 

svarer til seksuell omgang med seg selv. (Seksuallovbrudd, 2005, § 291. Voldtekt)  
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personen, men kan i større grad tenkes motivert av de forventningene om å ha sex i 

russetiden.  

Thomas: «Jeg tror voldtekt i russetiden handler mer om sex enn det det gjør ellers…»  

Noen kan gå hardt ut for å få tilegnet seg sex i russetiden. Dette kan innebære bruk av 

virkemidler som press og masing. Målet med voldtekten er ofte å få seg noe av seksuell 

karakter. Ved andre type voldtekter er ofte målet  mer i retning av maktdominans eller å 

ydmyke den andre personen. For gutter vil avvisning kunne bli oppfattet som 

avmaskuliniserende. Dette fordi det står i motsetning til maskulinitetsidealet om popularitet 

hos damene (Kimmel, 2008, s. 175). For å dekke over skammen kan enkelte gutter fortsette å 

presse på fordi de ikke ønsker å innse avvisningen. De tar derfor ikke et nei for et nei, og 

fortsetter å mase og ender opp med å ha sex med jenta mot hennes vilje (Stefansen, Smette og 

Bossy, 2014, s. 12).  

Erik: «… ganske sårt å bli avslått ikke sant… det gjør det ikke greit overhodet men jeg tror det kan 

være en annen forklaring på det… jenta faktisk bare ønsker å avslå han ikke sant og kanskje er 

interessert i en annen gutt… blir han så innpåsliten ikke sant og begynner å presse mer på… og til slutt 

bare blir det en voldtekt.» 

Som nevnt innledningsvis er det å knytte seksuell kontakt med det motsatte kjønn en 

forventning hos enkelte (Fjær og Pedersen, 2015, s. 453). Russetiden er en utsvevende feiring 

hvor man skal slå seg løs sammen med venner. For gutter foreligger det nok i større grad et 

press om å ha sex eller hooke med jenter.  

Det eksisterte ulike forventninger i gruppen til hvorvidt hooking var en sentral del av 

feiringen. Noen mente dette var en selvskreven del av russefeiringen. Andre ønsket hook, men 

anså dette kun som en bonus og ikke som målet med selve feiringen. De verdsatte elementer 

som å ha det gøy med guttegjengen. Mangel på kontakt med det motsatte kjønn var for flere 

knyttet skuffelse til, uavhengig om det var ansett som en selvskreven del av feiringen eller 

ikke. For gutter som tilskriver hooking som en viktig del av feiringen kan tenkes å gå noe 

hardere ut på sjekkefronten.  

   Anders: «… nå må jeg liksom gi dem noe tilbake på en måte ikke det at det er det guttene 

nødvendigvis vil men at jentene har det bildet da at kanskje å nå må jeg hooke med dem…»   

Noen jenter vil inneha forventninger om å bruke hooking som et byttemiddel for å være med å 

rulle med russen. Dette ble blant annet ytret av informantene og gjennom en Aftenposten 

artikkel fra 2016 (Aasheim, Nordli og Skogstrøm, 2016a). Hvorvidt disse forventningene 

speiler en realitet eller om jentene skaper disse forventningene i sitt eget hode vil variere. 
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Informantene mente at dette var noe jentene selv skapte forventninger om, og at de ikke 

forventet dette. På en annen side kom det frem gjennom intervjuene at de sjekket legitimasjon 

på jentene som skulle være med å rulle. Dette for å sikre at disse er over 16 år. Det kan stilles 

spørsmål ved hvorfor jentene må være 16 år dersom hooking ikke er en forventet del av 

rullingen. Guttene fortalte at de ikke ønsket å komme i trøbbel med politiet. Vokter på denne 

måten grensen mellom lovlig seksuell omgang, og lovstridig seksuell omgang. Det er 

motsigende å si at det ikke foreligger forventninger om å hooke med jentene når aldergrense 

er såpass viktig.  

 Anders: «jeg tror også at gutter kan være veldig… på jenter selv om jenter har … utrykt gjennom 

kroppsspråk… eller faktisk bare sagt rett ut nei… tror jeg gutter kan være veldig innpåslitne da på 

jenter…»  

Meg: «Hvordan da?»  

Anders: «… kanskje ikke ta hint da ikke sant… litt sånn obvious hint… når gutter også er litt fulle så 

kan det gå litt… jeg tror gutter kan gå litt langt da litt over grensen…»  

Begge parter er ofte i beruset tilstand. Dette kan medføre at hint ikke nødvendigvis blir 

oppfattet (Winslett og Gross, 2008, s. 543). Små og hyggelige gester kan bli oppfattet som 

invitasjon til seksuell kontakt. Klare avvisninger dersom en ikke er interessert, er dermed 

viktig for en gjensidig forståelse av situasjonen. I alkoholpåvirket tilstand vil de normative 

forventningene til atferd endres. En vil ha et romsligere handlingsrom, men avvisning av sex 

skal fortsatt respekteres (Fjær og Pedersen, 2015, s. 453). Det kan likevel tenkes at enkelte har 

vanskeligheter med å oppfatte avvisningen i alkoholpåvirket tilstand.   

Svein: «… jeg syns ikke noen form for press er akseptabelt… syns det er lov å prøve seg… hvis jenta for 

eksempel går… bare får et nei… så er det sånn … ta et hint prøver seg på en annen… men når du 

begynner å mase… går over til press det syns jeg ikke er innafor…»  

Enkelte gutter kan gå langt for å få det de vil ha. Dette kan innebære press til tross for 

avvisning gjennom kroppsspråk eller verbalt. Denne aggressive sjekkemetoden kan blant 

annet foregå gjennom utprøvende beføling (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 10). 

Istedenfor å starte relasjonsbyggingen verbalt går en rett på den fysiske berøringen som en 

form for sjekking. Sjekker ut hvorvidt det foreligger noen romantisk eller seksuell kontakt fra 

jenta sin side. Enkelte trenger tydelig avvisning for å skjønne at jenta ikke er interessert of 

tillater seg nok i større grad å bruke press for å få knyttet en seksuell relasjon. Da det ofte 

foreligger forventninger for seg selv å hooke samt fra kompisene vil en strekke seg enda 

lengre for å realisere nettopp dette. 
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Daniel: «… det du gjør ikke er greit i forhold til sosiale sammenheng … ovenfor offeret… første er det 

ulovlig og kunne se konsekvensene av det og at det ikke er moralsk riktig… har litt med sosial 

intelligens… en sosial kode også samtidig som det er ulovlig… miste litt sosiale koder da når de drikker 

og hvis de er veldig dårlige på det fra før da…»  

Gutter i denne alderen har ikke nødvendigvis utviklet den sosial kompetansen fullt ut. Jenter 

og gutter er ulike i tankesett og måten de leser situasjoner. Denne blir i enda større grad 

tilslørt i alkohol påvirket tilstand. Grensene kan dermed bli enda mer utydelig mellom frivillig 

og ufrivillig seksuell kontakt. Det kan være forskjell på at en handling er moralsk uriktig og at 

den innebærer lovovertredelse. Dersom et forhold ikke er moralsk riktig vil det ikke dermed si 

det er rettslig uriktig. Om en gutt utsetter en jente for seksuelt press kan dette ansees som 

moralsk ikke godtatt, men vedkommende har ikke nødvendigvis handlet lovovertreende. En 

av informantene forklarte grensedragningen slik:  

Arne: «… se på den andre hvordan hun kanskje tar… oppfører seg sånn i forhold til de initiativene som 

du tar… ikke går for å tafse på noen med en gang… her går grensen hennes ikke sant … jeg syns 

grensen ligger i forhold til den andre…»  

Det ble ytret at den seksuelle grensen er foranderlig og må vurderes konkret i forhold til den 

andre personen. Det eksisterer ingen fasit på hvor grensen for akseptabel seksuell 

initiativtaking ligger. Hver situasjon og aktør må vurderes hver for seg, og noe av det som 

vurderes er hvilke signaler jenta gir. Noe som kan komplisere situasjonen ytterligere er i 

situasjoner hvor jenta sier nei, men mener ja.  

Arne: «Også er det noen som leker med det og sier nei liksom litt sånn man vil at den andre…»  

I forlengelse av sjekkespillet som foregår mellom kjønnene leker enkelte jenter «hard to 

get»
22

 (Demant og Heinskou, 2011, s. 400). Dette innebærer en avvisende holdning som skal 

medføre at guttene har desto mer lyst på dem. Dette innebærer at en del jenter sier nei, men 

mener ja. For gutter kan dette oppfattes som forvirrende. Noen jenter sier nei og mener ja, 

imens andre er såkalt «luremus». Dette tilsier at man flørter og gir litt, men ikke egentlig har 

som intensjon å gå hele veien med gutten.  

Erik: «… jenter kan kanskje hoppe til konklusjonen kjappere enn gutter… veldig mange jenter er på en 

måte luremus… du får signaler men det er egentlig ingenting..»  
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 Vil si å leke kostbar ovenfor den andre parten.  
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6.4 Hva forteller intervjuene oss?   

Russetiden regnes som en unntakstilstand fritatt fra vanlige normer (Fjær og Tutenges, 2016, 

s. 6). Dette vil ikke dermed si det ikke eksiterer normer. De andre normene kan tenkes å stå 

desto sterkere og vil kontrolleres ved bruk av uformell sosial kontroll av de andre deltakerne. 

En av disse målsettingene er for mange å utfolde seg seksuelt og drikke store mengder 

alkohol (Fjær og Pedersen, 2015, s. 453). Guttene så på russetiden som en lukket sone for og 

med russen. Aktører fra voksenverden hadde ikke noe med å blande seg i hva de gjør. Guttene 

kritiserte kritikerne av russetiden (Sykes og Matza, 1957, s. 668). De mente at utenforstående 

ikke har noe med hva russen gjør i løpet av feiringen.  

I det utvalget av gutter jeg intervjuet, var det ansett som en forutsetning for det sosiale livet å 

være på russebuss. Russebussen besto av samhold og lojalitet. Dersom noen går i mot en på 

bussen, dras resten av bussen inn i konflikten. Maskulinitet og slåssing viste seg å være 

viktigere enn først antatt. Rivalisering mellom bussene ble brukt som et middel for å hevde 

sin egen maskulinitet (Connell, 2005, s. 77). De var om å gjøre å være den tøffeste og 

barskeste gjengen. Maskulin status kan også oppnås gjennom seksuell aktivitet (Flood, 2008, 

s. 342). Seksuell erfaring er et bevis på egen manndom (Kimmel, 2008, s. 175). Dette blir 

dermed dobbeltførende hvor sex forventes fordi det er russetid, og for å hevde egen 

maskulinitet. Andre seksuelle symboler kunne også gi uttrykk for maskulinitet. Her trakk 

informantene frem mottakelse av lettkledde bilder og gi dekknavn genser til jenter de har hatt 

sex med. Her fungerer jentene som seksuelle symboler. 

Noen av informantene sa de følte seg mistenkeliggjort på bakgrunn av deres kjønn. De følte 

det eksisterte formeninger om at alle gutter vil voldta en gang, og at alle jenter kommer til å 

bli voldtatt. Det ble uttrykt at voldtekt i russetiden handler mer om sex enn ellers. Det 

foreligger sterke forventninger om sex og enkelte vil derfor kunne være villige til å bruke 

midler som press og masing. Informantene snakket om at de skulle passe på at jentene som 

skal rulle med dem i russetiden er over 16. Indirekte tilsier dette at hooking ligger som en 

forventning til jenter som er med å rulle. Dette er også et eksempel på hooking som et mål i 

seg selv. Noen av guttene mente at ingen form for press når det kommer til sex er greit. Det 

kan likevel vær vanskelig å oppfatte avvisninger i beruset tilstand. Noen gutter kan tenkes å 

prøve seg frem med sjekking som skjer gjennom beføling (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, 

s. 10). En av informantene mente at den andre personen, det vil si jenta, er med på å definere 

grensen. Denne er dermed foranderlig. Det ble også hevdet at flere gutter har manglende 
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sosial intelligens, noe som vil si at de kan tolke signaler feil (Winslett og Gross, 2008, s. 543). 

Informantene mente at begge parter fungerer som voktere av den seksuelle grensen. Gutter 

ved å tolke nei, og være mer tilbakeholden i sin fremtoning. Jenta ved å si tydeligere nei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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7 Maskulinitetsfortellinger om 

voldtekt i russetiden   

Problemstillingen for denne oppgaven er: hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i 

russetiden? For å besvare problemstillingen har jeg sett på grensedragning og grensevokting i 

forhold til seksualitet. Materialet som ligger til grunn for å besvare problemstillingen er 

holdningskampanjene, SKAM og intervju med russegutter.  

Et funn i alle analysene av de tre settene med materiale, er at det foreligger forventninger om 

å utøve hegemonisk maskulinitet i russetiden (Connell, 1987, s. 185). Fortellingene bygger på 

en tradisjonell forståelse av kjønn (Plummer, 1995, s. 20). Gutten er den aktive og jenta den 

passive part når det kommer til seksuell kontakt. Gutten innehar dermed en form for makt og 

jenta en form for avmakt. Dette resulterer blant annet i at jenta i større grad har en legitim 

offerstatus i voldtektssaker enn det gutten har, og dette kan være med på å forklare 

beskytterrollen versus brorskapskodeksen.  

Gutten tillegges ansvar utover egen atferd gjennom holdningskampanjen Kjernekar. 

Kampanjen er med på å reprodusere de stereotypiske kjønnsrollene (Murphy, 2009, s. 120). 

En kjernekar forventes å gripe inn ovenfor gutter som treer over en legitim grense. Jenta 

mister på denne måten autonomien til selv å definere forholdet (Stefansen, Smette og Bossy, 

2014, s. 6). Innblandingen er på den ene siden ikke i tråd med brorskapskodeksen, hvor 

guttene skal settes fremfor jentene (Kimmel, 2008, s. 230).  På den annen side kan korrigering 

av kameratens atferd være et uttrykk for lojalitet. Korrigeringen kan være med på å redde 

kameraten fra å begå et overgrep. Kjernekar bygger i stor grad på en positiv maskulinitet. 

Fremfor å ha en belærende tone, roses gutter for sin innsats som kjernekarer. Kampanjen 

bygger på en forståelse om at lojalitet kan uttrykkes ved å passe på og irettesette kompisen. 

Kjernekar forsøker å bekjempe forståelsen om at korrigering er et brudd på 

maskulinitetskodeksen. Gutten fungerer her som grensevokter.  

Lojalitet er et gjennomgående element i alle delene av analysen. Informantene snakket om 

viktigheten av samholdet i guttegjengen og rivalisering av andre busser. Lojaliteten går ut på 

å støtte de andre bussmedlemmene dersom de kommer i konflikt med en annen guttegjeng. 

Samme lojalitet gjaldt på russebussen til William. Da han brøt denne lojaliteten ved å dra på 
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date med Noora følte han seg skyldbetynget. Han hadde brutt brorskapskodeksen ved å sette 

en jente foran guttene.  

I Amnestys kampanje legges ansvaret i større grad på jenta ved at hun må være med på å 

definere og vokte grensen, ved å avvise gutten. Denne fordelingen snakket informantene også 

om ved at gutter i større grad må tolke nei og jenta må bli tydeligere når hun mener nei. I 

Kjernekar normaliseres avviket i større grad ved å si at «det kan skje den beste». Grensen i 

Kjernekar er mer uklar og det vises i større grad forståelse for at denne er vanskelig å få et 

fast grep om. Kampanjen har en mindre fordømmende fremtoning. Forståelsen om at det er 

jenta som har et ansvar for å avvise, tar det for gitt at gutten alltid er klar for sex. Dette 

kommer til uttrykk gjennom Amnestys kampanje hvor ansvaret for grensedragningen i stor 

grad legges hos jenta. Gutten fremstår her som den aktive part og jenta må avvise. 

I SKAM fremstilles jentene som mer frigjort seksuelt enn det som kommer til uttrykk 

gjennom de to andre datasettene. Begge kjønnene i serien snakker mye om hooking og det 

motsatte kjønn. Karakterene forventer å få seksuell erfaring som på videregående skole, og 

særlig i russetiden.  

Informantene kritiserer samfunnets snevre kjønnsforståelse når det kommer til konstruksjon 

av offer/gjerningsperson med henhold til voldtekt. Dette gjelder i alle materialene. Noen av 

informantene føler seg mistenkeliggjort på bakgrunn av kjønn. De føler at det foreligger 

forventninger om at alle gutter kommer til å voldta i løpet av russetiden. På den annen side er 

de med på å opprettholde den tradisjonelle maskuliniteten ved å understreke viktigheten med 

en hegemonisk maskulinitet i russetiden. Guttene forsøker å handle i tråd med det 

hegemoniske maskulinitetsidealet i samfunnet (Connell, 2005, s. 77).  De understreker 

viktigheten med å fremstå som tøff ovenfor andre gutter. I større eller mindre grad 

understreker informantene viktigheten med å få seg hook i russetiden i forlengelse av 

maskulinitetsidealet.  

De to kampanjene bygger i stor grad på en myk maskulinitetsforståelse. Den forventede 

maskuliniteten bygger på verdier som respekt, tilbakeholdenhet og omsorg. Rollen som 

Kjernekar på den ene siden og mann med stor M på den andre siden, vil kunne ansees som 

motstridende. Informantene uttrykker viktigheten av å fremstå som tøff og maskulin. Guttene 

snakker i større grad om en hard maskulinitetsforståelse, det kan diskuteres hvorvidt dette er 
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det samme som hegemonisk maskulinitet. Denne kan oppnås gjennom sex og en 

avmaskulinisering av andre gutter.  

I SKAM fremstår et skille mellom en frontstage- og bacskstagemaskulinitet (Goffman, 1984, 

s. 114). Utad skal man fremstå som tøff og barsk, mens den myke maskuliniteten heller 

kommer til uttrykk i den personlige sfære. Den harde frontstagemaskuliniteten er den som 

gjør seg særlig gjeldende i russetiden. Backstagedelen av russetiden er for informantene en 

lukket sone. De ønsker å ha denne for seg selv og holde voksensamfunnet utenfor. Guttenes 

private sone ligner på Kimmels Guyland (Kimmel, 2008, s. 6).  

Alle materialene snakker om forventninger til russetiden. Sex blir i media presentert som et 

byttemiddel for å være med å rulle. Informantene snakker om at jenter også er med på å skape 

forventninger til sex i russetiden. På en annen side kommer det frem at det er vanlig å passe 

på at de jentene som får være med å rulle er over 16 år. Hvorfor er det så viktig at de er over 

den seksuelle lavalder dersom de ikke skal ha sex med dem?  

Russetiden regnes som en normløs tid, men det eksisterer likevel klare normative 

forventninger til atferd under feiringen. Må holde seg innenfor grensen med akseptabel 

mengde «vill og gal», men man skal ikke «legge igjen hjernen i døra». Det er snakk om en 

balansering mellom de konvensjonelle normene og russetidens normer. Denne styres ved at 

atferd som strider mot forventningene korrigeres av medruss (Cohen, 1967, s. 7). Broren til 

William trer over grensen fra en akseptabel til uakseptabel mengde «vill og gal».  

En forventning som viser seg å stå sterkt er sex som et mål i løpet av feiringen. Dette kommer 

til uttrykk gjennom holdningskampanjene som sender signaler ut til samfunnet om at voldtekt 

forekommer i stor grad under russefeiringen. Noe av grunnen til dette kan tenkes å være at 

sex ansees som en såpass sentral del av feiringen. Enkelte kan derfor tenkes å gå relativt langt 

for å få realisert målsettingen (Stefansen, Smette og Bossy, 2014, s. 10). Seksuell erfaring er 

for enkelte et nøkkelelement for maskulinitet. Karakterene i SKAM snakker mye om hooking 

både i russetiden og ellers. Guttene jeg intervjuet fortalte i større eller mindre grad at hooking 

var en sentral del av feiringen. De mente det her eksisterte kjønnsforskjeller ved at gutter anså 

seksuell utfoldelse som en viktigere del av feiringen enn jenter.  

Både informantene og TV-serien SKAM, belyser hvordan kvinnekroppen kan brukes som et 

konkret symbol for maskulinitet. Dette spiller på to former for tradisjonell maskulinitet som 

beskytter på den ene siden og «bror» på den andre siden. Begge kan sees som et uttrykk for en 
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hegemonisk posisjon. Jenter som sender lettkledde bilder kan brukes som et bevis på egen 

popularitet hos det motsatte kjønn. Ritualet hvor dekknavngenseren gis til jenter som har hatt 

sex med medlemmer på guttebussen er også et eksempel hvor jenta brukes som et trofé. Her 

er hun imidlertid selv med på objektivere egen kropp.  

En av informantene mener at voldtekt i russetiden handler mer om sex, enn om vold og 

maktbruk. Relasjonen som hadde til hensikt å være sex ender opp som en lovovertredende 

handling. Guttene kan fremstå som innpåslitne til tross for avvisning. Jenter forventes å si 

klart nei. En av informantene snakket om at det ikke er ansett som sexy for gutten å spørre 

jenta om lov til å prøve seg på henne. Det foreligger her en konflikt mellom Kjernekar og den 

maskuline russegutten. Gutten vil dermed i større grad drive med utprøvende sjekking for 

deretter å bli avvist fremfor å spørre om lov. Gjennom Kjernekar legges ansvaret på gutten 

som selv skal vurdere når det er behov for at han griper inn i relasjonen. Her kan det tenkes at 

jentas autonomi til selv å definere situasjonen, tas bort. 

Noora har i serien problemer med å plassere handlingen hun har vært utsatt for. Hun har klare 

forestillinger om hva det vil si å bli voldtatt (Christie, 1986; Burt, 1980). Fravær av maktbruk, 

bekjentskap mellom partene og alkoholkonsum er med på å svekke hennes forestillinger om 

en ekte voldtekt. Hun får hjelp av voksenverden til å definere forholdet som ikke godtatt. Hun 

slipper dermed å få status som promiskuøs og ender heller opp med offerstatus.  

Informantene snakker om frykten for å trå over en legitim grense i russetiden. Grensen 

fremkommer som utydelig i alle delene i analysen. Amnestykampanjen fremstiller denne 

grensen som tydeligere enn den i virkeligheten er. Gjennom filmen som ligger på 

organisasjonens nettside forsøker de å vise hvor «lett» det er å oppfatte et nei. Problemet er at 

i mange av tilfellene blir det ikke sagt tydelig nei og begge partene er ofte overstadig beruset. 

Det blir dermed tegnet et noe misvisende bilde på grensedragning gjennom kampanjen. 

Informantene snakket også om en tydelig grense mellom frivillig sex og voldtekt. Denne er 

nok ikke så tydelig som informantene skal ha det til. En av informantene snakket om at 

grensen er foranderlig og må sees an i forhold til hvor grensen går for den andre personen.  

Atferd som foregår i frisonen (russetiden) er i større grad forenelig med en hard 

maskulinitetsforståelse. Denne bygger på verdier som barsk, tøff, populær hos jentene og 

lojal. Enkelte gutter vil kunne gå langt for å oppnå den hegemoniske maskuliniteten som 

eksisterer i russetiden (Connell, 1987, s. 185). Dette kan oppnås ved respekt hos andre gutter 
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og sex med mange jenter. Samfunnets forventning om en myk maskulinitet står på denne 

måten i motsetning til guttenes egne forventninger av maskulinitet under feiringen. Det kan 

diskuteres hvorvidt denne maskuliniteten egentlig er myk.  

Maskuliniteten som kommer til uttrykk gjennom SKAM viser både en myk og hard 

maskulinitet. Den harde maskuliniteten er vi vitne til da William blir presentert på avstand. 

Etterhvert i serien blir vi bedre kjent med karakteren og en mykere maskulinitet kommer til 

syne. Den harde maskuliniteten kommer ofte til syne ovenfor andre gutter. Den virker som 

om den harde maskuliniteten er forventninger som eksisterer blant guttene.  

Kjernekar oppfordrer til en mindre aggressiv og mer hensynsfull fremgangsmåte. Gjennom 

kampanjen prøver politiet å endre samfunnets hegemoniskeforståelse ved å få Kjernekar til å 

være likestilt med mannsidealet. Kampanjen forsøker å få den hegemoniske maskuliniteten til 

å bli mer human og mindre aggressiv (Connell og Messerschmidt, 2005, s. 833). Det kan 

stilles spørsmålstegn til hvorvidt denne maskuliniteten da er hegemonisk uten underordningen 

av femininitet?  

Som vi ser forventninger til både gjennom holdningskampanjene, SKAM og intervjuene 

forventes guttene å være maskuline. Samfunnet skaper disse forventningene og guttene er 

med på å reprodusere disse. Spillereglene består av forventninger om å utøve maskulinitet. 

Dette kan komme til uttrykk gjennom machokonsept med russelåt som fremstiller guttene 

som «pikenes jens».  

Maskuliniteten kan uttrykkes gjennom andre gutter så vel som gjennom jenter. Ved å fremstå 

som tøff gjennom verbal eller fysisk maktutøvelse ovenfor andre gutter vil gjengen selv 

fremstå som maskulin. Russetiden hvis er en matchokultur kan de føre til at enkelte gutter tyr 

til ekstreme midler for å oppnå den maskuline status.  Den myke maskuliniteten som 

holdningskampanjene baserer seg på står på denne måten i kontrast til gutteverdens 

forventninger om den harde maskuliniteten. Et eksempel er gjennom sjekking. Den myke 

maskuliniteten forventer at guttene trår varsomt, spør jenta, er obs på avisninger og griper inn 

dersom de er vitne til pressmidler. Likevel er den såkalte myke maskuliniteten hard i form av 

at gutten fungerer som den beskyttende part. Hvorvidt det gir mening å kalle maskuliniteten 

for myk kan diskuteres. Den harde maskuliniteten består av en utprøvende sjekking hvor 

gutter blir avvist om hun ikke er interessert. På denne måten vil være i mindre grad var på 

eventuell avisning da dette er lite forenelig med maskuliniteten russegutten ønsker å besitte. 
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Maskulinitetsfortellingen som forventes å stå sterkt i russetiden er den harde maskuliniteten. 

Denne er guttene selv i stor grad med å opprettholde. Likevel er dette en 

maskulinitetsfortelling som finnes i samfunnet og guttene er med på å reprodusere. Denne 

kommer også til uttrykk gjennom holdningskampanjene som bygger på tradisjonelle 

forestillinger av kjønn.  
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8 Konklusjon  

Feminismen satte på 1970-tallet voldtekt på dagsordenen. Tidligere var det vanskeligere for 

ofre for voldtekt å bli erkjent som ofre. Selv i dag kan det være vanskelig å oppnå en 

offerstatus. Bekjentskap mellom partene og alkohol kan være med på å svekke offerets 

posisjon. I samfunnet er det i dag et spesielt forebyggingsfokus på festrelatert voldtekt da 

dette er den vanligste typen slik det fremgår av statistikken. Problemstillingen oppgaven har 

svart på er: hvordan belyser maskulinitetsfortellinger voldtekt i russetiden? Målsettingen med 

analysen har vært å utforske fortellinger om voldtekt i russetiden. Dette har jeg gjort fra tre 

innfallsvinkler: gjennom holdningskampanjer, serien SKAM og intervju med russegutter. For 

å svare på problemstillingen har jeg utforsket grensedragning og grensevokting i forhold til 

seksualitet. Jeg har belyst hvor grensen går, og hvem som har ansvar for at denne ikke 

overskrides.  

Det teoretiske grunnlaget i oppgaven er hegemonisk maskulinitet. En rød tråd gjennom hele 

analysen er Plummers begrep sexual stories som her forstås som maskulinitetsfortellinger.  

Funn som går igjen gjennom hele analysen er at maskulinitetsfortellingene om voldtekt, 

bygger på tradisjonelle forståelser av kjønn. Dette vil blant annet si at jenta er forbeholdt 

offerstatusen, og gutten status som gjerningsperson. Gutten er den aktive, og jenta den passive 

part med henhold til seksuell kontakt. Initiativet til sex ligger hovedsakelig hos gutten, og 

avvisningen hos jenta. Lojaliteten ovenfor kompiser kan komme til uttrykk ved å passe på at 

kompisene ikke går over en akseptabel seksuell grense. Her fungerer gutten som 

grensevokter. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom Kjernekar. Kampanjen bygger på 

en positiv maskulinitetsforståelse ved å rose god atferd fremfor å belære avvikende, slik 

Amnesty gjør. Jenta fratas på denne måten muligheten til selv å definere forholdet. Kampanjen 

er med på å reprodusere tradisjonelle forståelser av voldtekt. På en annen side forsøker den å 

endre samfunnets forståelse av maskulinitet ved å se på en mer tilbakeholden og omsorgsfull 

maskulinitet som idealet. I Amnestys kampanje ansvarliggjøres russen generelt, men indirekte 

legges ansvaret hovedsakelig på jenta til å definere grensen, og avvise. Gutten forventes å 

være den som tar initiativ til sex og jenta fungerer som grensevokter. 

Utøvelse av maskulinitet ble antydet som viktig i russetiden, kan tenkes at hypermaskulinitet 

kan være med på å nøytralisere voldtekt. Det å få seg noe av seksuell karakter kan være en 
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måte å utøve maskulinitet på. Dette ble antydet som svært sentralt under russefeiringen, 

gjennom alle materialene. En av informantene antydet at dette i hvert fall er et mål for gutter. 

Måten dette kan gjøres på er gjennom å hevde sin maskulinitet ovenfor andre gutter eller å få 

seg seksuell erfaring i russetiden med det motsatte kjønn. Maskuliniteten kan uttrykkes enten 

konkret gjennom seksuell erfaring, eller ved å bruke kvinnekroppen som et trofé. Dette 

stemmer overens med tidligere forskning som hevder det samme (Kimmel, 2008, s. 175; 

Flood, 2008, s. 345). Den barske maskuliniteten er fremtredende i russetiden. Dette kan 

tenkes å ha en viss sammenheng med målsettingen om få seksuell erfaring, og å fremstå som 

tøff ovenfor andre gutter.  

Rivalisering, lojalitet og gruppementalitet viste seg, i følge informantene, å være viktig under 

feiringen. Guttene i samme gjeng støtter hverandre og andre gjenger er ansett som rivaler 

Elementer som maskulinitet, slåssing og andre gutter var viktigere, enn jenter og sex. 

Voldtekt i russetiden ble antydet å handle mer om sex enn voldtekt på andre arenaer. Det kan 

tenkes at enkelte aktører går langt for å få seksuell erfaring under feiringen. Den seksuelle 

grensedragningen mellom hva som ansees som voldtekt og frivillig sex ligger i forhold til den 

andre parten, hevder en av informantene. I motsetning til Amnestys kampanje som hevder 

grensen er absolutt, forstås grensen her som foranderlig. Den er foranderlig med henhold til 

den andre personen, ulike aktører kan ha ulike forståelse for hva som er den akseptable 

grensen. Informantene hevder at det er lov å slå seg løs i russetiden med forbehold. Hjernen 

skal ikke legges igjen i døra. Det handler om en balansering mellom konvensjonelle- og 

russetidens normer.  

Noora har klare forestillinger om hva det vil si å bli voldtatt. Disse bygger på voldtektsmytene 

som eksisterer i samfunnet. Siden det ikke foreligger fysiske bevis på forholdet, har Noora 

problemer med å klassifisere forholdet som en voldtekt. Grensen mellom frivillig sex og 

voldtekt er vanskelig å definere.  

Masteroppgaven har utforsket fortellinger om voldtekt i russetiden. Ved hjelp av tre ulike 

materialer har jeg analysert dette fra ulike vinkler. I samfunnet kan de tenkes å ha 

påvirkningskraft på hverandre. I likhet med voldtekt på utdanningsinstitusjonene i USA er det 

gjennom forskning blitt antydet en klar sammenheng mellom hegemonisk maskulinitet og 

voldtekt. Jeg har prøvd å se om samme tendenser eksisterer i Norge under russefeiringen. 

Dette kan ikke fastslås med sikkerhet, men jeg har diskutert hvorvidt det kan tenkes at 

russefeiringen i seg selv kan senke terskelen for voldtekt. For å forebygge voldtekt i 
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russetiden er det viktig å få en forståelse av hva som er særegent for voldtekt under feiringen. 

Det er også viktig å høre hva utøverne av kulturen selv mener om både feiringen, 

grensedragning og grensevokting. Samfunnets overordnede mål vil være å prøve å redusere 

voldtekter som skjer i russetiden gjennom bedre forståelse av hva som skjer under feiringen, 

og se på hvilke forventninger som eksisterer. Grensen for akseptabel seksuell omgang er det 

knyttet stor usikkerhet rundt, min forskning utforsker nettopp dette.  

Videre forskning burde utforske hvorvidt maskulinitetsnormer skaper større tilbøyelighet for 

voldtekt i russetiden. Dette er et felt som er gjort mye forskning på i USA, men mindre av i 

Norge. Det er blitt redegjort for normative forventninger i russetiden både med tanke på 

alkohol (Fjær og Pedersen, 2015; Fjær og Tutenges, 2016) og seksuell atferd under russetiden 

(Fjær, Pedersen og Sandberg, 2015). Dette kan også gjøres kvantitativt ved å sende 

spørreskjema til jenter og gutter i målgruppen. Det burde utforskes ytterligere hvorvidt 

maskulinitet og russetiden i seg selv skaper større tilbøyelighet for voldtekt. Det er også et 

behov for enda mer forskning som utforsker seksuell grensedragning og grensevokting med 

henhold til voldtekt i festsammenheng. Dette både for å skape en økt bevisstgjøring på 

grensedragning og for å få frem ungdommenes egne refleksjoner rundt tematikken. Dette er et 

vanskelig tema, hvor det er behov for mer forskning.  
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Vedlegg 1:Informasjonsskriv   

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Voldtekt i russetiden” 

Bakgrunn og formål 

Formålet med forskningsprosjektet vil være å utforske voldtekt som skjer i russetiden. 

Problemstillingen søker å få frem informantene sine holdninger tilknyttet russekulturen og 

voldtekt. Prosjektet er en masteroppgave ved Universitetet i Oslo ved institutt for kriminologi 

og rettssosiologi.  

Informantene kontaktes via russesider på facebook eller via den videregående skolen direkte.   

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Det vil foretas gruppeintervjuer med rundt fire gutter i hver gruppe. Til sammen vil det søkes 

å intervjue 12 informanter. Intervjuene vil være basert på gruppesamtaler hvor spørsmål 

stilles til hele gruppen. Spørsmålene vil omhandle russekulturen og voldtekt, men på et 

generelt plan. Guttene vil ikke bes om å oppgi privat informasjon fra deres eget liv. 

Lydopptak av intervjuene vil foretas for å lette prosjektets etterarbeid.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil ikke oppgis navn eller 

opplysninger som kan identifisere informantene i prosjektet. Tilgang til materialet vil være 

tilgjengelig kun for studenten selv og veileder.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 23.05.2017, og alt datamateriale vil da anonymiseres ved 

at personopplysninger og lydopptak slettes.  

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Marte Narmo 

Hansteen mailadresse m.n.hansteen@student.jus.uio.no. I studentprosjekt må også 

kontaktopplysninger til veileder/daglig ansvarlig påføres. Veileder May-Len Skilbrei 

mailadresse m.l.skilbrei@jus.uio.no.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide individuelt 

intervju  

 

Intervjuguide masteroppgaven  

Tema: Voldtekt i russetiden  

Intervju: gruppeintervjuer  

Antall: Ca 4 personer pr intervju 

I. Bruk tidligere intervjuer som inngangsport. 

II. Noen av de første spørsmålene kan gå litt inn i hverandre så noter hvorvidt du har fått 

svar på spørsmålene. 

III. Spørr og grav hvorfor de sier det de gjør, deres meninger som skal frem og ikke ta for 

gitt at du vet meningsaspektet som ligger under.  

IV. Plukk opp dynamikken i gruppen, hvorfor ble dere stille nå eller hvorfor snakket dere 

masse om det tema kontra det forrige? Få frem kunnskap til neste intervju og få frem deres 

relasjon.  

V. Det viktige er ikke nødvendigvis deres meninger, men kulturen de er en del av.  

Russetid:  

1. Hvordan vil dere forklare russetiden for noen med liten kjennskap til fenomenet? 

(kultur) 

2. Hva tenker dere er poenget med russetiden?  

3. Hvis dere skulle beskrevet russetiden med tre ord hvilke ville det vært?  

4. Hva skjer under russetiden? (når, hvor, hvem og hva)  



95 

 

5. Hvilke uformelle regler gjelder i russetiden?  

o Jenter kontra gutter, er de ulike er de like?  

o Russetiden kontra vanlig festsammenheng, er det ulikt er det likt?  

6. Hvordan er forholdet mellom jenter og gutter i russetiden? Hvor mye har alkohol å si i 

russetiden?  

7. Hvilke ritualer finnes i russetiden? Eksempler?  

Det har vært mye i media om russelåter og tekstene i låtene. Kan dere forklare meg hva dere 

tenker rundt dette (ler litt). Her har jeg noen eksempler på utdrag fra tre låter. Hva tenker dere 

er tankene rundt tekster som dette? Ikke noe som er feil eller riktig. Hvorfor tenker dere det?  

8.”Så bli med inn i helvete hooker en tøs jeg vil se deg naken så slipp deg løs. Så bli med inn i 

helvete baby du er vill jeg vil ha deg en gang til… Ta av deg klærne skløtte.” (Hydra 2016)  

9.”Jeg har så lang stang at alle sammen blir for trang, men om vi jobber litt så går det jo her 

gang på gang…ikke redd for om du bærer klam.. alle chicksa skriker bare jeg er så våt våt våt 

at det renner over jeg er så kåt kåt kåt at jeg tror jeg kommer du er så stor stor stor at jeg 

eksploderer. Du dropper buksa og jeg liker det som du serverer. Jeg står og fisker etter mus… 

og du har fått lille meg på kroken ” (På kroken 2016)  

10.”Frøken bli med inn og still deg opp i rekka. Med alle hundre horene som står i 

bjørnemekka…Jenta var litt fattig, men vi pulte likevel (ÆSJ).”(Storebjørn 2015)  Tenker 

dere at det er en mening bak disse tekstene eller er det tomme ord?  

11. Noen føler at man må ha sex fordi det er russetid føler dere det sånn? Tror dere mange 

har det sånn? Hvorfor/hvorfor ikke?  

12. Det er blitt snakket om alkohol og sex i russetiden hvordan forholder disse seg til 

hverandre?  

Drikkepress og sexpress, har disse noe med hverandre å gjøre tenker dere? (Kun om de har 

nevnt det tidligere såklart) 

I media har det blitt skrevet flere artikler om voldtekt i russetiden. Hva tenker dere om det?  
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Voldtekt:  

13. Hvordan vil dere definere en voldtekt?  

14. Hvor går grensen for hva som er en voldtekt kontra hva som er frivillig seksuell 

omgang? (Oppfølgingsspørsmål) 

15. Hvilke bildet har dere på en typisk voldtekt?  

16. Tenker dere at voldtekt i russetiden er noe annet enn voldtekt ellers? I så fall hvordan. 

(Oppfølgingsspørsmål)  

17. Hvordan tenker dere at et stereotypisk voldtektsoffer er? (Er dette offeret lik/ulik i 

russetiden? Hvorfor/hvorfor ikke?)  

18. Hvordan tenker dere at et en stereotypisk gjerningsperson er? (Er denne 

gjerningspersonen lik/ulik i russetiden? Hvorfor/hvorfor ikke?)  

19. Hvordan tenker dere at man kan unngå voldtekt? Hva med voldtekt i russetiden?  

20. Det er blitt iverksatt flere forebyggingstiltak fra politiets side i forhold til voldtekt og 

også direkte mot russetid. Har dere hørt om noen? Hva føler dere for noe med tanke på disse 

kampanjene? Menn kan også bli voldtatt, jenter kan voldta. Hva tenker dere om dette?  

21. Den siste tiden har forebyggingen av voldtekt rettet seg direkte mot unge gutter så vel 

som jenter. Hva er deres tanker rundt dette? 

 



97 

 

Vedlegg 3: Intervjuguide 

gruppeintervju  

Intervjuguide masteroppgaven  

Tema: Voldtekt i russetiden  

Intervju: gruppeintervjuer  

Antall: en person  

I. Noen av de første spørsmålene kan gå litt inn i hverandre så noter hvorvidt du har fått 

svar på spørsmålene. 

II. Spør de hvorfor de blir stille når det stilles spørsmål om voldtekt?  

III. Mer betenkningstid, la de få tid mellom spørsmålene. Ikke still ledende spørsmål, men 

mer hvordan og hvorfor spørsmål.  

IV. Hold de innenfor temaet de skal snakke om som er voldtekt, grensetting, sex og 

russekulturen. Du har mest data på russekultur og busskultur.  

 

1. Hvordan vil dere forklare russekulturen for noen med liten kjennskap til fenomenet? 

(dersom de nevner sex spill videre på det, hvorfor hvordan) 

2. Hva tenker dere er poenget med russetiden? (blir sex nevnt så spør hvorfor og 

hvordan)  

3. Hvis dere skulle beskrevet russetiden med tre ord hvilke ville det vært? (hvorfor 

akkurat disse ordene?)  

4. Hva skjer under russetiden/på bussen? (hva, hvordan og hvorfor)  

5. Hvilke uformelle regler gjelder i russetiden?  

o Jenter kontra gutter, er de ulike er de like?  
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6. Hvordan er forholdet mellom jenter og gutter i russetiden? Hvor mye har sex å si i 

russetiden?  

7. Noen føler at man må ha sex fordi det er russetid føler dere det sånn? Tror dere mange 

har det sånn? Hvorfor/hvorfor ikke?  

8. Hvilke ritualer finnes i russetiden? Eksempler?  

Det har vært mye i media om russelåter og tekstene i låtene. Kan dere forklare meg hva dere 

tenker rundt dette. Her har jeg noen eksempler på utdrag fra tre låter. Hva er deres tanker 

rundt slike tekster? Hvorfor synger folk med på disse sangene?  

Gi de mer rom for å snakke fritt om disse tekstene og ikke legg ord i munnen på de angående 

budskapet i disse tekstene.  

”Så bli med inn i helvete hooker en tøs jeg vil se deg naken så slipp deg løs. Så bli med inn i 

helvete baby du er vill jeg vil ha deg en gang til… Ta av deg klærne skløtte.” (Hydra 2016)  

”Jeg har så lang stang at alle sammen blir for trang, men om vi jobber litt så går det jo her 

gang på gang…ikke redd for om du bærer klam.. alle chicksa skriker bare jeg er så våt våt våt 

at det renner over jeg er så kåt kåt kåt at jeg tror jeg kommer du er så stor stor stor at jeg 

eksploderer. Du dropper buksa og jeg liker det som du serverer. Jeg står og fisker etter mus… 

og du har fått lille meg på kroken ” (På kroken 2016)  

”Frøken bli med inn og still deg opp i rekka. Med alle hundre horene som står i 

bjørnemekka…Jenta var litt fattig, men vi pulte likevel (ÆSJ).”(Storebjørn 2015)   

9. Er det drikkepress og sexpress i russetiden? Hva er akseptabel mengde press når det 

kommer til sex?  

10. Hva er forskjellen på frivillig sex og voldtekt?  

11. Hva er voldtekt? Hva med voldtekt i russetiden?   

Hvert år skrives det om i media voldtekter som skjer i russetiden, hva er deres tanker rundt 

dette?  
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12. En av gutta på forrige intervju sa «jeg tror voldtekt i russetiden handler mer om sex 

enn det gjør ellers» hva er deres tanker rundt dette?  

13. Hvem er offer for voldtekt i russetiden? 

14. Hvem begår voldtekt i russetiden?  

15. Hvordan tenker dere at man kan unngå voldtekt? Hva med voldtekt i russetiden?  

16. En av de andre gutta snakket om «en følelse av at folk tror alle gutter kommer til å 

voldta en gang og alle jenter kommer til å bli voldtatt en gang» hva tenker dere om dette 

utsagnet?  

Det er blitt iverksatt flere forebyggingstiltak fra politiets side i forhold til voldtekt og også 

direkte mot russetid. Har dere hørt om noen? Hva føler dere for noe med tanke på disse 

kampanjene? Menn kan også bli voldtatt, jenter kan voldta. Hva tenker dere om dette?  

17. Den siste tiden har forebyggingen av voldtekt rettet seg direkte mot gutter så vel som 

jenter. Hva er deres tanker rundt dette? 
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Vedlegg 4: Godkjennelse fra NSD  
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