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Denne oppgaven handler om hvordan en gruppe menn som jeg har intervjuet, hver for seg, 

fremstiller sine erfaringer og opplevelser med vold i utelivet. I tillegg har jeg sett på om disse 

erfaringene og opplevelsene kan overføres til samfunnets generelle forestilling om vold og 

maskulinitet. Jeg har brukt en kvalitativ tilnærming hvor jeg har intervjuet åtte menn i alderen 

19 til 27 år som alle har erfaring med vold i utelivet. Datamaterialet har blitt analysert opp 

mot teorier om maskulinitet og mikro-sosiologi, samt foreliggende forskning på feltet som 

kan understøtte mine funn. Fokuset mitt i denne oppgaven har vært mennenes fortellinger, 

både innhold og språk, hvor jeg bruker disse for å belyse hvordan interaksjoner og 

forestillingen om det å være en «ekte mann» kan beskrive hvorfor det forekommer vold i 

denne konteksten. Mye annen forskning på området har enten fokusert på alkoholens 

betydning i naturlige drikkesettinger, subkulturell forståelse eller bakgrunnsfaktorer hos 

mennene.  

Blant annet viste mine funn at mennenes fortelling kan forstås som maskulinitetsfortellinger, 

både direkte og indirekte. Ved å presentere utelivet som en sportsarena kan dette knyttes opp 

mot en maskulin sfære fordi slike arenaer ofte har blitt sett på som sterkt maskuline. I utelivet 

er det knyttet visse forventninger til at vold og aggresjon forekommer på samme måte som i 

sport. Utelivet og kamparenaen har den samme retorikken, det eksisterer regler, 

underholdning og forventninger om vold som gjør den legitim. Det åpner også opp for at de 

som søker spenning trekker til slike arenaer i jakten på voldsutøvelse, vold kan dermed være 

forførende. Slike forventninger om vold gjorde også at informantene ikke tolket hendelsene 
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de hadde sett eller opplevd som vold, men heller slåssing. Vold er brutalt, umoralsk og noe de 

bare så på tv. Når slåssingen ble forklart som hverdagslig og normal, måtte man ta høyde for 

at man selv kunne havne i en slik situasjon. Ofte fremstilte informantene seg også innenfor 

rammene som ‘den andre parten’, de hadde bare forsvart seg og sin mannlige ære mot parten 

som slo først og på den måten ble volden oppfattet som forståelig og legitim.  

Samtidig ble utelivet sett på som et moralsk frirom (Collins 2008) hvor hverdagens normer, 

regler, lover og verdier ikke var like gjeldende. Dette kom tydelig fram i informantenes 

beskrivelser av seksuelle relasjoner med det motsatte kjønn. Flørting, sjekking og seksuelle 

tilnærmelser var i større grad akseptert der og menns seksualitet ble ikke forstått som farlig 

(Herz og Johansson 2011). Muligheten for å fjerne seg fra hverdagens mas og press, hvor de 

kunne utforske sin maskulinitet på en arena som ikke satt spørsmål ved den. Det var lettere å 

holde på en anonymitet fordi miljøet var uoversiktlig med mange mennesker som var ukjente 

og dette skapte muligheter for en alternativ maskulinitet. Voldssituasjonene i utelivet ble ofte 

trukket fram på bakgrunn av interaksjonene. Mye kø som innebar venting skapte frustrasjon, 

som igjen skapte aggresjon og potensiell vold. Kø, knuffing og damer kunne allikevel 

presenteres innenfor en maskulinitetsramme fordi det var en trussel eller utprøving av 

maskulinitet. Maskulinitet må stadig bevises, fra sosial relasjon til sosial relasjon, den er ikke 

medfødt.  

Motsetningsforholdet til et offer er mannen. En mann tar ansvar, er sterk, aggressiv og 

innehar et voldspotensial. Et offer er svakt og hjelpeløst. Ordet offer var utelatt i 

informantenes fortellinger. De var heller den tapende part og deres mannlighet ble forsterket 

ved at de hadde vist villighet til å slå eller slåss hvis noen utfordret dem. Slåssing og alkohol 

ble tett vevd sammen i forklaringen på vold. Ved å si at «fylla har skylda» distanserer man 

seg fra selve handlingen og skaper mening. Volden hadde ikke funnet sted hvis ikke 

alkoholen var der. Ikke alle informantene var allikevel enige i dette. Selv om vold og alkohol 

hadde en sammenheng med uteliv å gjøre, betydde ikke dette at de hadde en sammenheng 

med hverandre å gjøre. Alkoholen var en for enkel forklaring.  

Konsekvenser og kontroll kom også opp som tema. Vold på byen var ofte forbundet med lite 

konsekvenser og var derfor tiltrekkende. Miljøet er uoversiktlig og gjør det vanskelig å skaffe 

bevis. Av mine informanter hadde kun to fått juridiske konsekvenser for utelivsvold. 

Dørvakter ble også sett på som en årsak til vold, deres aggressive tone og overdreven bruk av 

makt skapte potensielle voldssituasjoner ifølge informantene.  
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1 Innledning 

Utelivet er en fritidsarena for voksne over 18 år i Norge, det kan sees på som en lekeplass 

hvor vi kan utfolde oss og oppleve interaksjoner med andre (O´Grady 2012). Hver helg 

trekker mennesker til barer, diskoteker og utesteder for å nyte alkohol og sosial samhandling 

med andre mennesker. Hverdagens rutiner og plikter legges til side, skuldrene senkes og vi 

kan bruke tid og energi på personlige aktiviteter. En tur på byen innebærer alkohol, vennskap, 

dansing, festing og sjekking, men den har også sine negative sider. I debatten om utelivet har 

alkohol og utelivsrelatert vold lenge vært en sentral faktor (Hovedorganisasjonen Virke 

2012). Media skriver om fyllebråk og voldshendelser tilknyttet utelivet, og politiet setter inn 

mye ressurser for å kontrollere denne typen «drittjobb» (Larsson m.fl. 2014). I Norge har det 

de siste årene vært prosjekter og samarbeid mellom ulike aktører for å forebygge og redusere 

alkoholrelatert vold. I 2011 ble pilotprosjektet SALUTT satt i gang hvor Oslo kommune og 

politiet samarbeidet for å dekke realitetene rundt vold og ordensforstyrrelse i hovedstaden 

(Baklien m.fl. 2014). Disse rapportene og prosjektene har hatt sterkt fokus på hvordan 

næringslivet kan jobbe for å redusere forekomsten av overberuselse, vold og 

ordensforstyrrelser, men de ser lite på hva slags dynamikker og interaksjoner som kan 

fremprovosere vold i denne konteksten, samt hvem som faktisk havner i disse situasjonene. 

Alkohol og overberuselse er de to faktorene som står mest sentral i deres rapporter og som 

utpekes som hovedproblemet i forhold til utelivsvold.  

Det viser seg blant annet at menn er svært utsatt for bråk og vold i denne konteksten. Ifølge 

Statistisk sentralbyrå står menn for 80 % av alle tilfeller av vold og trusler i Norge (Statistisk 

sentralbyrå 2016), så av den grunn har vold i stor utstrekning blitt forklart som et «kjønnet» 

problem (Thoresen m.fl. 2014). En stor andel av den volden som ikke bare utøves av menn, 

men også skjer mot menn, er på offentlig sted relatert til helg, nattestid og av en ruspåvirket 

person. Mennene er med andre ord dominerende i denne konteksten og det kan av den grunn 

være interessant å se på hvordan mennene selv forteller om fenomenet utelivsvold og hva 

slags årsaker de legger til grunn i forhold til kjønn, vold og uteliv. Det eksisterer mye 

forskning på vold som bruker bakgrunnsfaktorer for å forklare utsatthet og risiko for å havne i 

voldssituasjoner, blant annet Gelles og Strauss (1998) mener at individer som er fattige, 

stresset og sosialt isolert har større risiko for å havne i vold i nære relasjoner. Andre studier 

viser at overberuselse blant mennesker gjør at de står i større fare for å både begå 
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voldslovbrudd, men også å bli offer for det (Rossow m.fl. 2001). Problemet med slike studier 

er at den ikke er forklarende nok da svært mange mennesker «binge drinks», men ikke alle 

disse havner i voldelige konfrontasjoner, alkoholen er en misvisende og lite dekkende 

forklaring (Collins 2008). Katz (1988) mener at overfloden av data som tar for seg 

bakgrunnsfaktorer som kan drive individer til å begå kriminalitet som vold, bare inneholder 

«only scattered evidence of what it means, feels, sounds, tastes, or looks like to commit a 

particular crime» (Ibid s.1). Forskningslitteraturen mangler studier rundt ekte voldserfaringer 

fortalt fra de som faktisk har opplevd volden (Schinkel 2010). Sandberg m.fl. (2015) har 

gjennomført en studie av voldsfortellinger blant mannlige innsatte i norske fengsler. De 

argumenterer for at fortellinger og fortellerens flerstemthet ofte blir bortglemt når historier om 

vold blir beskrevet innenfor kriminologisk tradisjon. Også Wells m.fl. (2009) har utført en 

studie hvor hun har benyttet seg av gruppeintervju for å finne ut av menns oppfatning om 

hvordan barer og deres miljø er med på å påvirke det de kaller barrom aggression. Collins 

(2008) er en annen kjent forsker innen voldsstudier og han benytter seg av en mikro-

sosiologisk tradisjon for å analysere vold. Her settes de voldelige situasjonene i fokus for å 

forklare hvordan vold oppstår, ikke individene og deres bakgrunnsfaktorer. Konturene til 

situasjonene former følelser og handlinger hos individene som entrer dem. Hans teori er brukt 

som et bakteppe i denne masteroppgaven og jeg kommer tilbake til den i teorikapittelet.  

Målet med masteroppgaven er å studere menns fortellinger og erfaringer med vold i utelivet 

og knytte disse opp mot maskulinitetsteori og mikro-sosiologisk teori. Jeg bruker mennenes 

fortellinger, hva er det de sier og hva er det de ikke sier, for å analysere og trekke ut funn. 

Fokuset ligger i hvordan mennene bruker etterrasjonalisering for å snakke om interaksjoner i 

utelivet som kan skape voldssituasjoner og om dette kan ha noen forbindelser til kjønn. Det 

gjør blant annet at bakgrunnsfaktorer hos informantene ikke er i fokus, selv om de ikke er helt 

utelukket. I tillegg har alkohol en nøkkelrolle innenfor utelivet og har ofte blitt brukt som en 

forklaring og legitimering i forhold til vold i denne konteksten, men ifølge flere forskere som 

Collins (2008) holder ikke denne vann. Svært mange mennesker benytter seg av utelivet og 

nyter alkohol, men ikke alle begår voldslovbrudd av den grunn. Derfor er interaksjonene og 

dynamikkene som skjer i utelivet viktige faktorer å forske på for å kunne forstå vold i denne 

konteksten. 
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1.1 Problemstilling  

Oppgaven analyserer fortellinger og diskurser om vold og uteliv. Målet med masteroppgaven 

er å besvare følgende problemstilling:   

«På hvilken måte fremstiller mennene sine erfaringer og opplevelser med vold i utelivet, og 

kan disse overføres til samfunnets generelle forestilling om vold og maskulinitet?» 

 

Hovedfokuset til masteroppgaven ligger i den første delen av problemstillingen, nemlig 

mennenes måte å fremstille egne erfaringer og opplevelser med vold i utelivet. I tillegg har 

jeg valgt å trekke inn en underproblemstilling i forhold til om disse erfaringene og 

opplevelsene kan knyttes opp mot samfunnets generelle forestilling om vold og maskulinitet. 

Materialet jeg har brukt kommer fra åtte intervjuer med åtte mannlige informanter i alderen 

19 til 27 år som alle har vært involvert i vold tilknyttet utelivet, samt foreliggende forskning 

om kjønn, vold og uteliv. Ved å la mennene fortelle om sine erfaringer og meninger om 

utelivsvold skal jeg se på hvordan de forstår vold i denne konteksten og hvordan dem knytter 

dette opp til det å være mann. Mennenes fortellinger brukes også for å se på hva som skaper 

voldelige situasjoner i utelivet, hvordan situasjonenes dynamikk kan skape en bredere 

forståelse til hvorfor vold oppstår i disse situasjonene i den aktuelle konteksten.  

Den overordnede teorien i oppgaven er maskulinitetsteori, da spesielt Connell (2005) sitt 

begrep hegemonisk maskulinitet, men også Messerschmidt (1993) sin teori om menn og 

kriminalitet. Jeg har også valgt å bruke Collins (2008) mikro-sosiologiske teori om vold som 

studerer situasjoners dynamikker og interaksjoner for å forklare vold i ulike kontekster, i dette 

tilfellet vold i utelivet. Begge teoriene har på hver sin måte tatt for seg fenomenet vold og kan 

dermed brukes til å studere mennenes forståelse og etterrasjonaliseringer av utelivsvold. 

 

 

 

 



4 

 

1.2 Voldens mangfoldige karakter  

Vold kan være så mangt. Noen forstår det som kun fysisk, ved slag, spark eller kloring og 

lugging. Andre ser på det som psykisk som å bli truet med juling o.l. Mens mange kan se på 

det som både fysisk og psykisk. Ordet har mange assosiasjoner og mange tilnærminger. Slik 

er det også innen akademia. Det florerer av ulike definisjoner av ordet vold, både generelle 

tilnærminger og teoretiske tilnærminger. For å gi en forståelse av begrepets mangfoldige 

karakter ønsker jeg å presentere noen av disse tilnærmingene. Per Isdal (2016) bruker en vid 

definisjon av begrepet vold når han sier at «vold er enhver handling rettet mot en annen 

person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne 

personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil» (Ibid s. 36). Hans 

definisjon fokuserer på handlingen i seg selv og dens konsekvens, ikke dens hensikt. Vold er i 

hans forståelse en relasjonell handling. Fysisk makt er ifølge han bare et handlingsalternativ 

som kan kalles vold, noe Yngve Hammerlin (2014) er enig i. Han mener også at 

voldsproblematikken ikke bare må snevres inn til psykisk og fysisk vold, selv om vold 

forutsetter makt er ikke all makt voldelig. Videre uttrykker han at volden er svært kompleks 

og at vi i virkeligheten har flere gråsoner innenfor voldsformene. Skjønt det eksisterer flere 

mangfoldige definisjoner av begrepet er flere enige om at vold er knyttet til utøvelsen av makt 

og kontroll (se Giertsen 2004 og Skjørten 2004). Isdal (2016) og Kolnar (2006) viser også til 

hvordan begrepet kan være kontekstavhengig når de snakker om tabubelagt vold og annen 

vold, og sentripetal og peripetal vold. Tabubelagt vold er ifølge Isdal (2016) definert som 

forkastelig av samfunnet, som eksempel vold mot barn. Han poengterer også at volden som 

ikke er tabubelagt er mindre problematisk for utøveren. Kolnar (2006) poengterer at den 

sentripetale volden, den som er legitim og mannlighetsstyrkende, og den peripetale volden, 

som er illegitim og umannliggjørende, er avhengig av kontekst. Konteksten volden uttrykkes i 

styrer om den har et sentripetal aspekt eller et peripetal aspekt. Denne kompleksiteten kan 

være interessant å trekke inn i forhold til menn og utelivsvold, blant annet fordi den kan være 

med på å styre hvordan mennene snakker om og forstår vold i utelivet.   

I denne oppgaven vil vi se at volden er kontekstavhengig, den finner sted i tilknytning til 

utelivet. Det betyr ikke at den er lett å definere av den grunn. Mitt utgangspunkt til begrepet 

vold trekker jeg inn fra informantenes egne definisjoner og fremstillinger, hvor jeg bruker 

deres forståelser for å analysere ut i fra teoretiske perspektiver innen maskulinitet og mikro-

sosiologi. Blant annet vil vi se at volden har en mangfoldig og ikke minst kompleks karakter. 
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2 Metode 

I dette kapittelet vil jeg først skissere hvilken metode jeg har benyttet meg av i prosjektet og 

hvorfor jeg valgte den aktuelle metoden. Videre vil jeg ta dere med inn i prosessen jeg har 

vært igjennom for å samle inn datamateriale, fra start til slutt. Jeg vil diskutere mitt eget 

ståsted til temaet, snakke om utvalget og rekruttering, fremlegge intervjuguiden jeg har 

benyttet meg av, vise til de etiske vurderingene jeg har måtte forholde meg til og ikke minst 

snakke om valg av analysemetode. I den forbindelse er begrepet reliabilitet viktig. Reliabilitet 

referer til spørsmålet om en annen forsker som bruker de samme metodene, vil få det samme 

resultatet (Thagaard 2009:198). Ved å presentere og diskutere min metodiske fremgangsmåte, 

samt tydeliggjøre valgene jeg har tatt og hvilke forutsetninger som kan ha preget mine data er 

målet mitt å styrke reliabiliteten i prosjektet.  

 

2.1 Kvalitativ metode 

Jeg visste tidlig hva slags tema jeg ønsket å skrive om. Så lenge jeg kan huske har jeg hatt en 

interesse for temaet kjønn og vold, spesielt hvordan volden skiller seg ut i ulike kontekster og 

hvordan aktørene fremstiller sin forståelse. Utelivsvold har alltid vært et tema som trigger 

nysgjerrigheten min og som jeg har ønsket å gå dypere inn i for å få en bedre forståelse rundt 

fenomenet. For meg er utelivet en plass jeg forbinder med sosialt samvær, hygge og en 

avsondring fra hverdagen med skole og jobb. Allikevel leser jeg stadig vekk i nyhetsmedia 

om fyll, bråk og slåssing på denne arenaen. Samtidig vises det til at menn dominerer 

statistikken på denne arenaen, både i forhold til det å være gjerningsmann, men også som 

utsatt. Hvorfor er det menn som dominerer denne statistikken og hvordan forklarer mennene 

selv voldshendelsene de har vært involvert i? For å kunne få en bredere innsikt i denne 

tematikken anså jeg kvalitativ metode som en fruktbar fremgangsmåte. I følge Thagaard 

(2009) er målsettingen med kvalitative tilnærmelser å oppnå en forståelse av sosiale 

fenomener. Jeg ønsket en nær tilnærming til feltet ved å snakke med aktørene slik at jeg 

kunne få deres mening og høre om deres opplevelser. Disse meningene og opplevelsene lar 

seg ikke tallfeste eller måle, så dermed ble kvantitativ metode uegnet for mitt prosjekt. 

Kvalitative metoder byr allikevel på sine egne utfordringer, hvert fall hvis man benytter seg 
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av observasjon eller intervju hvor forskeren er instrumentet (Dalland 2017). Som intervjuer er 

man tett på informantene, ens egne sanser og følelser preger det som sies og de data man får 

(Thurnell-Read 2011). Forskerens personlighet vil prege metoden og det er viktig å være klar 

over sin egen førforståelse. 

 

2.1.1 Egen forståelse rundt temaet 

Å gå ut på byen er ikke noe nytt for meg. I snart 9 år har jeg vært gammel nok til å benytte 

meg av utesteder, barer, diskoteker osv. Mest populært var det å reise på ut på byen hver helg 

fra da jeg var 18 år til jeg var 20. Jeg har også fått gleden av å oppleve utelivet i en annen 

kultur enn den norske, nemlig den mexicanske. Jeg tilbragte fem måneder i Mexico for å 

studere spansk, men utenom skole inneholdt denne hverdagen svært mye festing og byturer 

fra torsdag til søndag. I Norge har vi strengere kontrolltiltak og skjenkeregler enn i Mexico, 

blant annet stengte ikke utestedene i Mexico før gjestene var ferdigfestet. Slike tilstander 

eksisterer ikke i Norge, hvor praksisen flere steder er stengetid rundt 03.00. Under mitt fem 

måneder lange opphold i Mexico opplevde jeg aldri å være vitne til vold på utestedene. 

Hvorfor det var tilfelle er vanskelig å begrunne, spesielt med tanke på at Mexico er regnet 

som et land med mye vold og korrupsjon hvor narkotikakartellene regjerer. I Norge derimot 

har jeg vært vitne til ulik grad av bråk og vold på byen, men jeg vil allikevel presisere at dette 

ikke har skjedd ofte. I tillegg har jeg lengre erfaring med å gå ut på byen i Norge enn Mexico, 

noe som helt klart har noe å si i forhold til omfanget av opplevelser i de ulike landene. Jeg har 

sett menn som verbalt krangler med andre menn, menn og kvinner som krangler med 

hverandre og mer alvorlig karakter hvor menn har slåss med hverandre. I ett tilfelle har jeg 

selv havnet midt oppi en konflikt, som endte i fysisk vold. Opplevelsen skremte meg på 

mange måter, men samtidig har den ikke preget meg i forhold til det å reise ut på byen. 

Utover dette har inntrykkene jeg har fått av vold i utelivet kommet fra det jeg har lest i aviser 

og sett på tv. Vi vil alltid ta med oss fordommer inn i en undersøkelse og ha en mening om 

fenomener før vi undersøker det (Dalland 2017). Allikevel har min forforståelse gitt et bedre 

helhetsbilde når jeg har tolket og analysert det innsamla datamateriale ved at jeg ikke bare har 

måttet basere meg på dette, men jeg har også kunne brukt egen erfaring og forståelse. Et 

grundig forarbeid regnes som et godt utgangspunkt for å kunne stille gode spørsmål når jeg 
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skal intervjue mennene om deres forståelse av fenomenet utelivsvold (Fangen og Sellerberg 

2011) 

 

2.2 Intervjuprosessen  

Vold har ofte brutale konnotasjoner og for mange er det et sensitivt tema å snakke om. Dette 

kan også gjøre rekrutteringsfasen vanskelig, ved at få informanter er villige til å stille opp. Jeg 

ønsket å komme i kontakt med menn som hadde vært involvert i voldshendelser relatert til 

utelivet, det vil si hendelser som har skjedd både inne på utestedet, utenfor, når de skulle 

kjøpe nattmat eller stod i taxi kø på vei hjem. Jeg rådførte meg med en jobbkollega av meg 

for å få en manns perspektiv i forhold til å rekruttere informanter til dette temaet. Han trodde 

det ikke ville være så vanskelig å rekruttere mannlige informanter til prosjektet mitt, fordi 

denne typen vold for mange ikke ble ansett som så alvorlig sammenlignet med andre 

voldsformer mente han. Så jeg bestemte meg for å rekruttere informanter hovedsakelig via 

sosiale medier da dette er en plattform som når ut til mange mennesker, men jeg valgte også å 

kontakte Alternativ til vold for å høre om de kunne bistå meg i rekrutteringen av informanter. 

Alternativ til vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold. Det er en privat stiftelse 

som mottar finansiering fra det offentlige, fond og private givere. Jeg sendte dem en e-post 

hvor jeg presenterte meg selv og fortalte om masterprosjektet mitt. Dessverre kunne ikke de 

bistå med å rekruttere informanter fordi de drev med egen forskning og fikk ofte slike 

henvendelser fra andre hold. Sosiale medier ble dermed hovedplattformen hvor jeg skulle 

finne informantene mine. I min utlysningstekst på sosiale medier ønsket jeg å være varsom 

med bruk av ordet vold. Som nevnt tidligere har ordet ofte assosiasjoner til noe brutalt og ved 

å benytte meg av det ordet var jeg redd for at responsen ville bli svært laber. Jeg fant ut at en 

mild og forsiktig tilnærmingsmåte måtte til for å skaffe relevante informanter til prosjektet. 

Derfor skrev jeg en blant annet en status på facebook som lød slik: «Er du mann mellom 18 

og 30 år og har vært involvert i bråk på byen? Da ønsker jeg gjerne å komme i kontakt med 

deg!  De som deltar holdes 100 % anonyme og spørsmålene vil omhandle utelivsvold. Tror du 

at du passer målgruppen og er interessert i å høre mer? Ta gjerne kontakt via e-post til 

charlotte.ree@student.jus.uio.no».   

mailto:charlotte.ree@student.jus.uio.no
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Utlysningsteksten viser at i mitt prosjekt er utvalget et strategisk utvalg (Thagaard 2009:55). 

Med det menes det at jeg har valgt informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som 

er strategiske i forhold til problemstilling og tema for mitt prosjekt. Mennene må altså ha vært 

innblandet i bråk og voldelige situasjoner relatert til utelivet for å kunne delta. De skal også 

være innenfor et visst aldersgruppe og jeg ønsket å snakke med menn i alderen 18 til 30 år. 

Grunnen til dette er at den norske myndighetsalderen er 18 år, altså du kan lovlig nyte alkohol 

og benytte deg av utesteder, diskoteker osv. Samtidig satte jeg en øvre grense på alder for 

informantene, denne grensen satt jeg på bakgrunn av at det er godt dokumentert at vold og 

trusler primært utøves av yngre menn og i stor grad går utover menn i omtrent samme alder 

som gjerningsperson (Skjørten m.fl. 1999). Jeg hadde satt meg som mål å intervjue 10 menn, i 

utgangspunktet er det ingen gylden regel som tilsier hvor mange informanter man burde ha. 

Etter å ha konsultert meg med veileder og de andre studentene i veiledningsgruppa kom jeg 

fram til at 10 informanter burde være tilstrekkelig nok for mitt tema. Jeg opplevde 

rekrutteringsfasen som tidkrevende og tidvis svært vanskelig. I begynnelsen fikk jeg kjapp 

respons fra fire informanter og jeg fikk tips om én informant som kunne være interessant. Han 

tok jeg selv kontakt med, jeg visste hvem han var fra før og han var villig til å stille opp. Jeg 

sørget for å intervjue disse fem intervjuene før jeg rekrutterte videre. To informanter som sa 

seg villig til å stille opp falt etter hvert av, den ene flyttet og hadde ikke lengre mulighet til å 

stille opp mens den andre sluttet å respondere på henvendelsene mine. Jeg tok dette som et 

tegn på at han ikke ønsket å stille opp allikevel og lot han være i fred. Jeg valgte på nytt å 

legge ut et innlegg på sosiale medier i håp om at flere informanter tok kontakt og 

medstudenter bidro til å skaffe informanter. Så kom to til på banen som hadde sett utlysningen 

min via felles nettverk og ville stille opp. Tilslutt endte jeg opp med å intervjue åtte menn, 

hvor den siste ble intervjuet så sent som i slutten av januar 2018. Jeg kom til det som 

Thagaard (2009) definerer som et metningspunkt, jeg følte selv at jeg ikke ville oppnå mer 

forståelse av fenomenet og så ikke poenget med å bruke hverken tid eller krefter på å 

intervjue flere informanter. Mye tid hadde allerede gått tapt på grunn av private årsaker og jeg 

følte at det var viktig for meg å komme videre i prosjektet med å bli ferdig med intervjuene og 

transkriberingen. 
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2.2.1 Intervjuene 

I mitt prosjekt var informantenes egne erfaringer med utelivsvold og forståelsen av det viktig. 

Intervjusamtaler er regnet som et godt verktøy for å få kunnskap om hvordan enkeltpersoner 

opplever og reflekterer over situasjoner, både personlige og generelle (Thagaard 2009). 

Derfor falt det naturlig for meg å benytte meg av denne metodiske tilnærmingen fordi det er 

en god måte å få innsikt i opplevelser og fortolkninger. I tillegg er observasjon av vold svært 

vanskelig fordi vold forekommer sjeldent og det skjer fort (Sandberg m.fl. 2015). Flere 

etnografiske studier viser dette og Collins (2008) skriver «Many bar-room brawls and street 

fights are one-punch affairs. The lore of such fighting is that whoever gets in the first punch 

generally wins» (Ibid s.15). Samtidig er intervju en metodetilnærming som jeg har lite 

erfaring med, så jeg ønsket å benytte meg av det for å både utfordre meg selv, samt skaffe 

erfaring og kunnskap om det å gjennomføre et forskningsintervju. I arbeidet med andre 

mennesker er samtalen det viktigste redskapet vi har, samtidig krever den at du benytter deg 

av alle dine menneskelige og faglige ressurser. Forskningsintervju innebærer en asymmetri, 

fordi det er jeg som forsker som styrer samtaleemnet og situasjonen, samtidig er det viktig at 

jeg skaper en tillitsfull atmosfære hvor informanten føler at de selv har kontroll over hva de 

ønsker å fortelle om. For å utforme et forskningsintervju som passet mitt tema om utelivsvold 

ønsket jeg å benytte meg av en delvis strukturert tilnærming. Det innebærer at tema som skal 

snakkes om er fastlagt på forhånd, men spørsmålene jeg stiller trenger ikke å fastsettes til en 

bestemt rekkefølge (Thagaard 2009). Mine forskningsspørsmål ble utarbeidet ut i fra det jeg 

var interessert i å finne ut om, nemlig levde erfaringer og opplevelser med vold i utelivet. Det 

ønsket jeg å finne ut av ved å høre om det fra mennenes standpunkt, deres egne fortellinger. 

Med et tema som kan være sensitivt og vanskelig å snakke om, anså jeg det som viktig å 

opprettholde en viss fleksibilitet slik at spørsmålene kunne knyttes til den enkelte informants 

forutsetning. Det åpner også opp for at informantene kan dele informasjon som jeg kanskje 

ikke hadde planlagt å prate om i forkant og det kan gi meg fyldigere data enn hvis jeg hadde 

benytte meg av en veldig strukturert tilnærming.  

Som nevnt ovenfor endte jeg tilslutt opp med å intervjue åtte menn. Intervjuene ble 

gjennomført i perioden august 2017 til januar 2018. Varigheten på intervjuene varierte veldig, 

men det korteste intervjuet varte 30 min mens det lengste varte 75 min. I gjennomsnitt varte 

de fleste intervjuene i underkant av én time. Tre av intervjuene ble gjennomført hjemme hos 

meg, ett ble gjennomført på et grupperom på fakultetet og de øvrige fire ble gjort på offentlige 
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steder. Jeg så det som uproblematisk å skulle intervjue informanter hjemme hos meg siden 

temaet omhandlet utelivsvold og menn. Hadde temaet vært vold mot kvinner eller andre 

grovere voldstyper som drap o.l., hadde jeg nok ikke valgt å gjennomføre intervjuene hjemme 

hos meg. Etter mye overveielse og rådføring fra andre medstudenter følte jeg meg trygg i 

avgjørelsen på å gjennomføre intervjuene hjemme hos meg. Avgjørelsen føltes riktig da det 

viste seg at enkelte informanter selv foreslo å bli intervjuet hjemme hos meg når vi skulle 

avtale dette fordi det føltes mest komfortabelt. Det var blant annet et av kriteriene som var 

viktig for meg, at informantenes ønsker skulle stå i front slik at jeg kunne skape et 

tillitsforhold til dem. Det åpnet opp for trygge rammer og en fortrolighet til meg som forsker.   

 

2.2.2 Informantene  

Åtte intervjuer med åtte informanter. Alle menn og i alderen 19 til 28 år. For å kunne danne 

seg et visuelt inntrykk av informantene under analysen har jeg her valgt å komme med en kort 

representasjon av alle informantene.  Jeg har allikevel valgt å ta vekk beskrivelser om fysiske 

trekk og hvor de er fra i Norge for å beskytte deres anonymitet. Fysiske ytre trekk og hvor de 

er fra i Norge mener jeg er beskrivelser som kan avsløre en informants ekte identitet. Ved å 

utvise slik varsomhet i prosjektet opprettholder jeg hva det vil sies å være en kritisk forsker. 

Det vil allikevel forekomme tilfeller i analysen utsagn om enkelte fysiske trekk ved 

informanten, men disse trekkene er presentert av informanten selv i deres fortellinger og ikke 

av meg. Dette utgjør et poeng i informasjonen informanten deler, som for eksempel at måten 

de ser ut på kan være grunnen til at de har opplevd og erfart blant annet vold i utelivet. Dette 

samsvarer med det Thagaard (2009) sier når hun sier at «Når utsnitt av tekster fra ulike 

informanter sammenlignes, løsrives tekstbitene fra sin opprinnelige sammenheng. For å 

ivareta et helhetlig perspektiv er det derfor viktig at informasjonen fra hver enkelt informant 

eller situasjon settes i den sammenheng som utsnittet av teksten var en del av» (Ibid s. 171). 

Fjerner jeg fysiske trekk hvor det forekommer i fortellingene, vil det miste sin helhet og et 

eventuelt poeng. Presentasjonen under skal kun gi et overblikk og fungere som en veiledning 

man kan gå tilbake til når informanters fortellinger og utsagn vises frem i analysen. Jeg vil her 

beskrive hva deres fiktive navn er, hvor gamle de er og hvordan de ble rekruttert til mitt 

prosjekt.  
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Johan: Er en 26 år gammel mann. Han så utlysningen min via sosiale medier og tok kontakt 

for å høre mer om prosjektet. Etter å ha blitt informert om prosjektet ønsket han å være med 

og stille opp som informant.   

Jonas: Han er den yngste av de åtte informantene jeg har intervjuet, med sine 19 år. Ble 

rekruttert via sosiale medier da han hadde sett utlysingen min på facebook. Syntes temaet for 

prosjektet var interessant og ønsket å bidra.  

Tobias: 25 år gammel. Hadde sett utlysningen min på sosiale medier og tok kontakt for å 

stille opp som informant.  

Andreas: Er 28 år gammel. Tok selv kontakt med meg på e-post og sa seg villig til å stille opp 

som informant. Hadde sett utlysningen min på facebook.  

Stian: 26 år gammel. Fikk tips av en bekjent om at han kunne være aktuell som informant. 

Valgte å sende han en melding via Messenger hvor jeg presenterte meg selv og mitt prosjekt. 

Sa ja til å stille opp.  

Morten: 25 år gammel. Han ble rekruttert via eget nettverk, men vi har ingen kjennskap til 

hverandre fra før eller nå. Sendte meg en melding på Facebook og fortalte at han kunne stille 

opp.  

Mikkel: Er 27 år gammel og ble rekruttert via en medstudent. Etter å ha blitt opplyst om hva 

prosjektet handlet om ønsket han å stille opp til intervju.  

Truls: 24 år gammel mann, blir 25 i år. Jeg tok selv kontakt med han etter å ha blitt tipset om 

at han var en interessant og aktuell informant til mitt tema og prosjekt.  
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2.2.3 Intervjuguide 

Målet med det kvalitative intervjuet er å gå i dybden (Dalland 2017). Derfor er samtaleformen 

svært viktig og kunnskapen skapes gjennom intervjuprosessen. Av den grunn ønsket jeg, som 

tidligere nevnt, å bruke en delvis strukturert tilnærming. Jeg lagde en liste med spørsmål i 

forkant av intervjuene, men disse skulle kun fungere som en veileder eller rettesnor gjennom 

samtalen. Resten av spørsmålene skulle utvikles i samtalen med bakgrunn i hver informant. 

Da er sjansen større for at man får spontane, levende og uventede svar. Det gir også 

informantene mulighet til å styre samtalen og føle at de har en viss kontroll i en situasjon som 

for dem kan oppleves som uvant. Jeg ønsket å innlede samtalen med et konkret spørsmål som 

skulle bringe den videre inn i temaet om utelivsvold, altså skape en dramaturgi. Enkle 

spørsmål i begynnelsen for å skape trygghet og fortrolighet før jeg tok opp de spørsmålene 

som kanskje var litt vanskeligere å snakke om. Siden kvalitative intervju ofte omfatter 

personlige temaer som krever fortrolighet for at informanten skal åpne seg, er rekkefølgen av 

temaer avgjørende for hvordan intervjuet forløper (Thagaard 2009). Ved å bruke et 

dramaturgisk aspekt ved oppbyggingen av intervjuguiden retter jeg meg mot utviklingen av 

det emosjonelle nivået i løpet av intervjuet. Fra nøytrale emner i begynnelsen av samtalen til å 

gradvis bygge det opp mot emosjonelt ladete emner og deretter avslutte med mer nøytrale og 

enkle temaer. Jeg var opptatt av deres fortellinger om erfaringer med bråk, slåssing og vold 

ute på byen.  

 

2.2.4 Båndopptaker og transkribering  

For å ta best mulig vare på samtalen valgte jeg å benytte meg av lydopptaker. Alle 

informantene ble på forhånd spurt om dette var greit for dem og jeg opplevde ikke at noen av 

dem hadde noen innvendinger mot dette. I følge Dalland (2017) er lydopptak et uvurderlig 

hjelpemiddel fordi den tar vare på alt som blir sagt, og fanger opp nyanser i språk og 

stemmeleie. En annen grunn til at jeg ønsket å benytte meg av lydopptaker var for å unngå en 

stiv intervjusituasjon og skape trygghet i rammene rundt samtalen. Informantene skulle føle at 

all min oppmerksomhet var rettet mot dem og at de var i sentrum. Hadde jeg for eksempel 

valgt å benytte meg av kun penn og papir ville jeg ikke kunne hatt full oppmerksomhet til 

informanten fordi det krever at jeg konstant skriver og har blikket rettet mot notatblokka for å 
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få ned alt de deler. Sjansen for å ha mistet noe informasjon underveis er mye større da enn 

ved bruk av lydopptaker, det er nemlig umulig å notere ned alt. I tillegg ønsket jeg å kunne 

gjengi og sitere informantene mine så korrekt som overhodet mulig og det er lettere hvis man 

har et lydopptak av samtalen å gå tilbake til. Alt de sier blir bevart, men lydopptaker har også 

sine ulemper. Lydopptak fanger ikke opp kroppsspråket som hvis noen trekker på 

smilebåndet, sitter tilbakelent eller har en stivere kroppspositur. Kroppsspråk er også viktig å 

fange opp i tolkningen av informasjonen informantene deler, så jeg valgte å sette meg ned og 

notere ned inntrykket av intervjuet rett etter selve intervjuet var overstått. I disse notatene 

skrev jeg blant annet ned egne kommentarer og kroppsspråket til informantene hvis jeg fikk 

bruk for det senere.  

Flere av intervjuene ble transkribert samme dagen intervjuene fant sted. Jeg valgte å skrive 

ned ord for ord det informantene sa på lydopptaket, samt prober. Prober er kommentarer jeg 

som intervjuer har gitt til informantene i form av oppmuntrende tilbakemeldinger (Thagaard 

2009). Det kan for eksempel være oppfølgingsspørsmål eller kortere respons som akkurat, ja, 

hmm, såpass. Disse er viktige for å signalisere at jeg har hatt en interesse for det dem snakker 

om. Jeg valgte også å overføre de muntlige utrykkene informantene ga over i skriftlig form. 

Det vil si der informantene sa ehhh, hmmm eller hvor de tar pause eller ler under samtalen. 

Disse muntlige uttrykkene som ikke er så vanlig i skriftlig tekst er viktig for å poengtere at 

informantene kan nøle i sine svar, tenke seg om eller være et uttrykk for at spørsmålet er 

ubehagelig. I analysen er disse uttrykkene viktig i tolkningen av datamateriale. I direkte 

sitater i analysen har jeg valgt å skjule informantenes dialekt for å opprettholde kravet om 

anonymitet. Alle direkte sitater har blitt omskrevet til bokmål, slik at meningsinnholdet i 

teksten opprettholdes og ikke minst dataenes pålitelighet.   

Lydfilene fra intervjuene ble lagret på min bærbare pc som igjen er låst med 

fingeravtrykksensor. Ingen hadde tilgang til disse filene, noe som er spesielt viktig i forhold 

til prosjektets sensitive tema og kravet om konfidensialitet. Da lydfilene var transkribert over 

til tekstform og informantenes anonymitet var sikret, valgte jeg å slette lydfilene. 

Transkripsjonene ble lagret både på min private pc, samt på min stasjonære pc inne på låst 

lesesal hvor de var sikret med brukernavn og passord. Dette er etiske retningslinjer som er 

viktig å tenke over under transkripsjonen av datamaterialet, spesielt når det er snakk om 

følsomme emner hvor det er svært viktig å beskytte konfidensialiteten til mine informanter, 

samt sikre deres anonymitet (Kvale og Brinkmann 2012).   
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2.3 Min rolle som forsker  

Å skulle gjennomføre intervjuer er ingen enkel sak. Spesielt når du aldri har gjennomført et 

intervju før i forbindelse med forskning. En av de refleksjonene som jeg gjorde meg i forkant 

av intervjuene var min rolle som forsker og hvordan informantene ville oppleve meg i 

intervjusituasjonen. Intervjusituasjonen representerer en sosial interaksjon mellom forsker og 

informant og derfor er det viktig å tenke over hvordan informantenes reaksjoner kan være 

knyttet til hvordan jeg fremstår for dem (Thagaard 2009). Premissene for intervjusituasjonen 

er allerede satt, jeg er forsker og de er informanter som skal fortelle om sine opplevelser og 

erfaringer med utelivsvold. Allikevel kan mine personlige egenskaper og ytre kjennetegn 

være med på å påvirke hvordan informantene forholder seg til meg. Mine sanser og følelser 

vil prege det som sies og påvirke hva slags data man får. Thurnell-Read (2011) mener at 

følelser, sanser og hvor man utfører feltarbeidet er med på å påvirke de mennesker, grupper 

eller institusjoner man studere. Selv om forskeres subjektive erfaring i etnografiske studier 

har gjennomgått stor kritikk, mener Thurnell-Read at deres betydning må sees på som viktig. 

Blant annet har han diskutert betydningen av sense, emotions og embodiment i sine egne 

erfaringer med å utføre feltarbeid, hvor han sier at disse tre punktene var viktig i hans forsøk 

på å forstå britiske utdrikningslag i Krakow gjennom deltakende observasjon.  

Det som jeg var mest nysgjerrig på var hvordan de ville forholde seg til meg på bakgrunn av 

at jeg er kvinne. Hva slags betydning har mitt kjønn? Vil de ha vanskeligheter med å åpne seg 

helt fordi de snakker med en forsker som er kvinne og ikke mann? Ville jeg fått mer 

utdypende informasjon hvis jeg var mann eller kunne det vært omvendt, at jeg fikk mer 

utfyllende svar nettopp fordi jeg er kvinne og utenforstående? Kanskje har ikke mitt kjønn 

overhodet noe betydning for informantene og den informasjonen de deler. Feministisk teori 

har bidratt til å problematisere betydningen av forskerens kjønn for datainnsamlingen. Blant 

annet i intervjusituasjoner hvor det er en kvinnelig forsker som intervjuer en mannlig 

informant, vil det bli preget av kjønnsdikotomisering. Det vil si at: «den mannlige 

informanten fremhever kjønnsforskjellen mellom seg selv og forskeren og forsøker å ta 

kontroll over intervjusituasjonen for å styrke sin maskulinitet» (Thagaard 2009:200). Dette er 

spesielt gjeldende når informantene har utført handlinger som generelt oppfattes som 

kritikkverdige. Informantene kan i denne situasjonen tro at den kvinnelige forskeren tar 

avstand fra handlingene de har utført, og bruker intervjuet til å styrke sin maskulinitet. 

Utelivsvold kan oppfattes som et «mannlig» problem fordi de fleste som er involvert i vold i 
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denne konteksten er menn (SSB 2016) og derfor kan det tenkes at jeg som kvinne ikke har 

opplevd dette. Altså at jeg er totalt utenforstående og ikke har noe kunnskap om temaet.  

Da alle intervjuene var overstått tok jeg opp igjen mine refleksjoner rundt min rolle som 

kvinnelig forsker med et tema som omhandlet mannlige informanter. Jeg fikk inntrykk av at 

informantene var opptatt av å fortelle hvordan de hadde mestret situasjonene de hadde vært 

borti i utelivet, med å sammenligne dem med andre potensielt farlige situasjoner. Blant annet 

hvordan de hadde vært i militæret og brukt våpen, men også knyttet til kampsport. Disse to 

eksemplene promoterer en akseptabel maskulinitet hvor volden ansees som legitim. I tillegg 

var samtlige informanter opptatt av å fremme deres involvering i volden de hadde opplevd i 

utelivet. De var ikke initiativtakerne i situasjonen, men ble dratt med og måtte forsvare seg. 

Dette kan være en måte å fremstå som moralske personer, som tar avstand fra situasjonen og 

den begynnende parten. Igjen, å presentere seg innenfor en akseptabel maskulinitet. Utenom 

disse inntrykkene jeg hadde, opplevde jeg lite til at informantene hadde problemer med å dele 

sine erfaringer og opplevelser ut i fra at jeg var kvinne. På en måte var informantene flinkere 

til å gå i dybden på svarene sine nettopp fordi jeg var kvinne og kunne oppleves som 

utenforstående i deres fremstillinger. Jeg brukte min posisjon som utenforstående kvinne til å 

stille spørsmål ved det som kunne blitt tatt for gitt hadde det vært en mann som var forskeren 

og stilte spørsmålene. Derfor synes jeg at posisjonen som kvinne og utenforstående hadde en 

gunstig virkning, noe Thagaard (2009) også reflekterer over.   

 

2.4 Etiske overveielser  

Mitt prosjekt har inneholdt en nær kontakt mellom meg som forsker og informantene som 

intervjuobjekter. Av den grunn har det vært spesielle etiske krav og ansvar jeg har stått 

ovenfor (Thagaard 2009). Dataene jeg fikk kunne knyttes til informantene som deltok i 

prosjektet og derfor var det svært viktig å behandle og sikre personopplysningene korrekt. I 

følge NESH (2006) defineres personopplysninger som «Opplysninger som direkte eller 

indirekte kan knyttes til en enkeltperson. En person vil være direkte identifiserbar via navn, 

personnummer eller andre personentydige kjennetegn» (Ibid s. 14). Siden mitt prosjekt 

inneholdt både personopplysninger, men også annen sensitiv informasjon, valgte jeg å melde 

inn mitt prosjekt til Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). I tillegg er 
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forskningsobjekter som forutsetter behandling av personopplysninger meldepliktige og faller 

inn under personopplysningsloven fra 2001 (Thagaard 2009). Jeg sendte inn søknaden i mai 

2017 og ventet i fire uker før prosjektet ble godkjent av NSD. Ingen intervjuer fant sted før 

søknaden fra NSD hadde blitt godkjent.  

Informert samtykke er et annet aspekt som er spesielt viktig når man benytter seg av 

kvalitativt forskningsintervju (Thagaard 2009). Alle mine informanter fikk en kort 

presentasjon av hva mitt prosjekt skulle ta for seg og hva det ville si for dem å delta. Blant 

annet at all informasjon de delte ville bli behandlet konfidensielt ved at ingen andre hadde 

tilgang på datamaterialet utenom meg selv, i tillegg til at deres identitet ville bli holdt 

anonym. Dette så jeg på som svært viktig med tanke på temaet i prosjektet, volden de hadde 

vært involvert i kan regnes som en straffbar handling. Ingen av informantene skulle være 

bekymret for at deres deltakelse og deling av informasjon skulle føre til straffeforfølgelse eller 

annen skade. Informantene ble informert om at de hadde rett til å trekke sin deltakelse og hvis 

de gjorde det ville jeg ikke benytte meg av noe av informasjonen de hadde delt i prosjektet. 

Alle åtte informanter ga sitt informerte samtykke på lydopptaket før vi begynte selve 

intervjuet. Jeg synes det var sikrere at de ga sitt informerte samtykke over lydbåndet framfor 

at de skrev under på et papir. Da hadde jeg datamaterialet og samtykket på samme sted og 

ikke hver for seg. Når lydfilen ble slettet ville også deres informerte samtykke bli slettet. Jeg 

reflekterte mye rundt hvordan det ville være for mennene å delta som informanter om temaet 

utelivsvold. Hvordan jeg best kunne ivareta deres integritet, sikre deres anonymitet og 

behandle informasjonen de ga konfidensielt. Alle informantene har fått fiktive navn i 

datamaterialet. Dette er for å beskytte deres identitet og sørge for at ingen av dem kunne 

knyttes til opplysningene de delte. Igjennom arbeidet med prosjektet hadde jeg alltid i 

bakhodet disse etiske spørsmålene og jeg nølte heller ikke å spørre informantene etter 

intervjuene om hvordan de synes opplevelsen foreløpig hadde vært. Jeg opplevde å få positiv 

feedback fra alle mennene, de synes det hadde vært spennende og interessant å bli intervjuet. 

Studier av hvordan deltakere synes det har vært å delta i en forskning har vist at de som oftest 

synes det er en positiv opplevelse. Så gjenstår spørsmålet om informantene har denne positive 

opplevelsen fortsatt når de eller hvis de leser den ferdige masteroppgaven min. Mitt håp er 

selvsagt at alle åtte informantene føler seg ivaretatt og ser på opplevelsen som utelukkende 

positivt hvor de har bidratt til at jeg kunne gjennomføre dette prosjektet. Det er tross alt de 

som har vært den viktigste brikken for å få det fullført.   
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2.5 Analytisk angrepsvinkel  

Mennenes voldsfortellinger skulle stå i sentrum. Derfor valgte jeg å bruke en kombinasjon av 

analyser av narrativer og diskurser som analytisk angrepsvinkel i prosjektet. Jeg har brukt hva 

de sier og hva de ikke sier i fortellingene sine, hvordan de forteller om det og diskutert dette 

opp mot de valgte teoriene og foreliggende forskning for å besvare min problemstilling.  

Det florerer av fortellinger om vold i dagens samfunn (Sandberg m.fl. 2015). Enten det er via 

tv, media, bøker eller fra mennesker. Vold er en integrert del av menneskelig historiefortelling 

og de som har erfaring med vold har alltid historier som er verdt å fortelle om, men 

paradoksalt så er voldsepisoder noe av det sjeldne slaget. Grunnen til at voldshistorier er så 

utbredt er på grunn av dens symbolske betydning og hvordan dens funksjon fungerer i 

menneskelig interaksjon. Ifølge Presser (2009) er narrativer «temporally ordered statement 

concerning events experienced by and/or actions of one or more protagonist» (Ibid s. 178). 

Sitatet til Presser vitner om at narrativer også har en diskursiv form. I min tolkning av 

mennenes fortelling vil man blant annet se hvordan mennene relaterer seg til det å være en 

ordentlig mann når de snakker om voldserfaringer fra utelivet, det eksisterer en tvetydighet. 

Mange av fortellingene har underliggende maskulinitetsimplikasjoner, som viser hvordan 

maskulinitet gjennomsyrer en manns liv og tankegang. Spesielt kommer dette til uttrykk når 

de snakker om deres posisjon i situasjonene, de er ikke gjerningspersonen, men heller ikke 

offeret. Fortellingene deres har også blitt brukt til å se på voldens gråsoner og hvordan den er 

med på å skape en viss legitimitet ovenfor vold i enkelte kontekster og situasjoner.  

Mennenes språk er like viktig som deres fortelling, ikke bare har jeg brukt innholdet i det dem 

sier, men også hvordan dem uttrykker seg. Bratberg (2014) bruker Bergström og Boréus sin 

definisjon for å forklare hva en diskurs er: «En samling utsagn i en bestemt sosial kontekst, 

samt skrevne og uskrevne regler for hva som kan og ikke kan sies i konteksten» (Ibid s. 29). 

Diskurser viser til det konkrete som blir sagt og måten det blir gjort på. Målet er å fortolke 

hva slags virkelighet teksten representerer gjennom språk og hvordan fenomener klassifiseres, 

og hva som er den skjulte meningen i teksten (Halvorsen 2008). Språket de mannlige 

informantene bruker kan vise til hva slags rådende diskurser som er tilstede. Slike diskurser er 

med på å påvirke måten de snakker om og presenterer sine opplevelser, erfaringer og 

tolkninger om vold i utelivet. Sahlin (1999) mener at diskurser konstruerer bilder av 

virkeligheten fordi de består av og skaper mønstre for hvordan vi uttrykker oss om ulike 
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temaer. Hvordan en diskurs preger oss kan vi blant annet se i temaene om menn og ofre. Når 

offerdiskursen har hatt en feminin konnotasjon preger dette måten menn snakker om temaet i 

forhold til seg selv og sitt kjønn. Gjeldende og rådende diskurser skaper føringer i menneskers 

språk og kan være med på å styre hvordan vi snakker om et fenomen. For at et fenomen skal 

defineres som et sosialt problem må det være skapt av samfunnet, forebygges og løses av 

samfunnet (Halvorsen 2002). Med andre ord er det samfunnet som definerer om et sosialt 

problem er et problem. Fenomenet blir opprettholdt av holdninger, verdier og 

samfunnsstrukturer. Disse holdningene, verdiene og samfunnsstrukturene har jeg forsøkt å 

fange opp i mennenes språk og fortelling. Når vold blir sett på som et kjønnet ord, påvirker 

dette også måten informantene snakker om utelivsvold.          

Arbeidet med analysen startet like etter transkriberingen av det siste intervjuet var unnagjort. 

Datamaterialet bestod av mennenes fortellinger om erfaringer og opplevelser med utelivsvold. 

Jeg så etter mønstre og likheter i mennenes refleksjoner og trakk de ut. Samtidig trakk jeg ut 

momenter i mennenes fortellinger som kunne trekkes til teoriene jeg ville bruke. Analysen 

bestod av transkripsjonene fra intervjuene, hvor jeg belyste disse opp mot foreliggende empiri 

på feltet for å se om mine funn kunne understøttes av annen forskning. Det var ikke vanskelig 

å trekke ut at mennene brukte mye etterrasjonalisering og både direkte/indirekte uttalelser om 

mannlighet og maskulinitet for å fortelle om utelivsvolden. Samtidig var posisjonen som offer 

helt utelukket fra deres fortellinger. Utelivsvolden ble forklart som en del av det å være mann, 

med andre ord ble den ikke kriminalisert på samme måte som eksempelvis vold mot partner. 

Relasjon, likevekt og makt var andre aspekter som var avgjørende for om utelivsvolden ble 

tolket som legitim eller illegitim i fremstillingene til informantene.   

I analyseprosessen var det også viktig å trekke frem fortolkningens validitet, også kalt 

gyldighet (Kvale og Brinkmann 2012). Kan mine data reflektere over fenomenet utelivsvold 

og si noe om det?  Er jeg tro mot mine informanters uttalelser og fremlegger jeg de på en sann 

og riktig måte? Har min analyse relevans til problemstillingen? Jeg mener at min analyse er 

tro mot problemstillingen basert på de empiriske og teoretiske mønstrene jeg har trukket ut fra 

analysen. For å validere mine konklusjoner ytterligere valgte jeg å sammenligne dem med 

tidligere forskning på menn og utelivet, for å se om de hadde kommet fram til de samme 

funnene som meg selv eller andre funn. Den tidligere forskningen er presentert i 

teorikapittelet. De relevante studiene har jeg alltid hatt i bakhode og de har blitt brukt for å 

kunne gjøre sammenligninger i analysen. Validering gjennomsyrer hele forskningsprosessen 
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og handler ikke bare om metoden som blir benyttet. Jeg som forsker og person, min integritet 

og klokskap er avgjørende for evalueringen av den vitenskapelige kunnskapen som har blitt 

produsert i dette prosjektet. Validitetsbegrepet har med andre ord blitt diskutert gjennom hele 

dette metodekapittelet og går igjen i analysedelen som presenteres senere.   
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3 Teori 

I dette prosjektet brukes mikro-sosiologi og maskulinitetsteori som grunnmur for tematikken 

som utforskes. I følgende kapittel vil jeg først legge frem om foreliggende forskning på feltet 

vold og uteliv, før jeg presentere teoriene og begrunner årsaken til at jeg valgte å benytte meg 

av disse.  

Først presenteres mikro-sosiologi. I denne delen vil jeg legge frem hva mikro-sosiologisk 

teori går ut på, herunder Randall Collins (2008) sin mikro-sosiologiske teori på vold. Ved å se 

på dynamikken i voldssituasjonene i utelivet kan det bringe frem større forståelse til hvorfor 

det skjer så mye vold i forbindelse med utelivet og hva slags årsaker som ligger bak. Hva 

slags situasjoner kan skape vold i utelivet og hvilke komponenter styrer disse situasjonene. 

Mikro sosiologi åpner opp for å analysere vold i en gitt kontekst, framfor å snakke om det i 

generelle termer. Jeg bruker Collins sin teori når informantene etterrasjonaliserer faktorer de 

mener er med på å skape voldssituasjoner i utelivet, framfor å direkte se på 

voldsinteraksjonene. Skulle jeg sett på direkte interaksjoner måtte jeg brukt bilder eller 

videoer som har fanget opp voldssituasjoner. Fokuset er å trekke interaksjonene frem, ikke 

individets bakgrunnsfaktorer.  

Deretter presenteres maskulinitetsteori. Teoriene innenfor maskulinitet er viktig for å forstå 

hvorfor mennene agerer som de gjør i konteksten utelivet. Framfor å se volden som et 

lovbrudd kan man utforske hvordan volden er et middel til å oppnå en maskulinitet. Blant 

annet kan den vise at vold ikke oppleves som et lovbrudd hos de involverte mennene. 

Maskulinitet må oppnås, den er flytende og ikke en iboende egenskap hos mennene. Robert 

Connell (2005) sin teori om maskulinitet vil bli benyttet, men annen forskning innen menn og 

maskulinitet vil også bli trukket frem som Messerschmidt (1993).    

 

 

 

 

 



21 

 

3.1 Foreliggende forskning om vold og uteliv 

Det finnes mye internasjonal forskning på vold og uteliv. I engelske publikasjoner benytter de 

seg av betegnelsene «Night-time economy violence», «Barrom violence» og «Nightlife 

violence» (Se Shawn 2010, Schnitzer m.fl. 2010). Spesielt har forskerne Samantha Wells og 

Kathryn Graham forsket mye på aggresjon og vold i utelivet. De har publisert en rekke 

artikler som fokuserer på den sosiale konteksten tilknyttet det å gå på bar (Graham og Wells 

2001). De kritiserer tidligere forskning som har fokusert på sammenhengen mellom alkohol 

og vold, selv om de mener den har gitt forståelse for noen av faktorene som er involvert i 

alkoholrelatert aggresjon, så har forskningen hatt veldig lite fokus på å beskrive fenomenet 

aggresjon i naturlige drikkekontekster. De nevner at vi for eksempel vet veldig lite om antallet 

og kjønnet av deltakere i hendelser med aggresjon som oppstår i de naturlige og vanlige 

drikkesettingene, og hva slags problemer som leder fram til vold. Med det mener de hvem 

gjør hva mot hvem og hvorfor. Målet er å finne ut hvordan folk oppfører seg i situasjoner som 

resulterer i vold. Vold på barer og diskoteker er interessante fordi disse stedene er høyrisiko 

settinger for alkoholrelatert aggresjon og avvikende oppførsel. Det har også blitt assosiert at 

når menn drikker på barer er dette ofte relatert til aggressiv oppførsel. Schnitzer m.fl. (2010) 

har gjennomført en kvantitativ tversnittstudie i ni europeiske land hvor de har hatt et 

kjønnsspesifikt fokus på risikofaktorer for vold i utelivet. For å identifisere effektive 

forebyggingstiltak mener de at vi må forstå individuell risikoatferd i utelivet og hvordan disse 

samhandler med strukturelle elementer. De mener at strategiene som benyttes må anerkjenne 

forskjellene mellom kjønn, deres preferanser for bruk av utelivssteder og deres risiko for vold 

forbundet med stoffbruk. Det har også blitt gjort antropologiske studier som har undersøkt 

tverrkulturelle variasjoner av aggresjon i sosiale drikkesettinger (MacAndrew og Edgerton 

1969), etnografiske studier som har fokusert på problemer som den sosiale dynamikken 

mellom ansatte i baren og kundene (Clark 1981), kvalitative beskrivelser av aggresjon i 

utelivet blant menn (Burns 1980) samt studier som har tatt for seg miljøfaktorer og hvordan 

disse er assosiert med aggresjon på barer (Homel og Clark 1994).  

I Norge har det også blitt gjennomført prosjekter og forskning som tar for seg vold og uteliv. 

Pedersen, Copes og Sandberg (2016) har gjort en kvalitativ studie av alkohol og vold i 

utelivet og på fester. De ser på alkoholens rolle i tilfeller med vold i utelivet. Ved å intervjue 

104 nordmenn, 52 menn og 52 kvinner, fant de ut at alkohol både skaper gnister og begrenser 

volden i disse kontekstene. Når deltakere drikker alkohol forventer de at konflikter skal 
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oppstå og de skylder på påvirkningen av alkohol for deres oppførsel. Trange omgivelser med 

mange mennesker kombinert med alkohol kan fremkalle vold igjennom personlige 

fornærmelser, mye følelser og sjalusi, men allikevel viser deres studie at vold i denne 

konteksten også kan forhindres og begrenses. Blant annet fordi at publikum i denne settingen 

strekker seg langt for å gå imellom og stoppe slåsskamper. Deres konklusjon i studien er at 

forbindelsen mellom alkohol og vold kan forståes bedre ved å utforske den kulturelle og 

situasjonelle konteksten hvor hendelsene oppstår i.  

  

3.2 Mikro-sosiologisk teori  

Vold kan utspille seg på ulike arenaer, i ulike kontekster og i ulik grad. Vold på byen 

oppleves ofte som ut av det blå og episodisk, men den kan også være planlagt og forførende 

(Katz 1988). Dens dynamikk er forskjellig fra eksempelvis vold mot partner eller krig. Ved å 

se på de voldelige situasjonene som skjer i utelivet trekkes interaksjonene frem og ikke 

individene og deres sosiale bakgrunn, kultur eller motivasjon. Situasjoner utspiller seg ulikt 

og vold på byen utspiller seg også ulikt. Volden kan være en motreaksjon mot et angrep, det 

kan være en verbal konfrontasjon eller knuffing, men den kan også være alvorlig med 

gruppeslagsmål og utdeling av fysiske slag, spark og kvelning. Mikro- sosiologi setter 

interaksjonen i fokus, altså de voldelige situasjonene og ikke de voldelige individene (Collins 

2008). Teorien er kompakt og benytter seg av noen hovedprosesser i kombinasjon, og i ulik 

grad av intensitet som gir betingelser for når og hvordan ulike former for vold oppstår. 

Situasjonene påvirker individenes følelser og oppførsel. Alle kan potensielt bli en 

voldsforbryter og selv om menn dominerer statistikken for vold betyr ikke dette at alle menn 

er voldelige. Enkelte menn opplever bare å havne i voldssituasjoner i relasjon til uteliv og 

alkohol, mens andre gjør det ikke. Vold kan være forførende for enkelte og den kan være en 

del av å realisere seg selv for andre, men vold er også vanskelig å utføre fordi den skaper 

sterke fysiske reaksjoner. En konfrontasjon innebærer frykt og spenning, skal volden inntreffe 

må man overkomme disse reaksjonene. Ønske om å være noen andre eller oppfattes som noen 

andre kan være lettere å konstruere i en kontekst som er preget av ulike relasjoner framfor i en 

hverdag med nære relasjoner. Utelivet er en arena som mange forskjellige mennesker benytter 

seg av. Man kan risikere å møte på mennesker som man ellers i hverdagen ikke ville hatt 

særlig omgang med. Utelivet preges av mange ukjente og kjente relasjoner i en stor 
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smeltegryte. Måten utelivet er konstruert med dempet lys, musikk, alkohol og dans kan endre 

menneskers oppførsel og følelser. For å fange opp voldelige interaksjoner trenger man direkte 

observasjoner som fanger opp voldens prosess i det øyeblikket den skjer, som ved å intervjue 

menn som har opplevd utelivsvold.  

 

3.2.1 Randall Collins og mikro-sosiologisk teori 

Randall Collins er en amerikansk sosiolog som i 2008 publiserte boken Violence: A Micro-

sociological Theory hvor han har studert situasjoner som førte til og ikke førte til vold. Ved å 

bruke data fra bilder og video samt etnografiske observasjoner viser han hvordan mikro-

teknikker og eventualiteter preger aktøren og styrer deres atferd. Aktører kan i situasjonen ha 

behov for å bruse seg, skjelle ut andre og briske seg, men det trenger nødvendigvis ikke å 

eskalere til vold. Han mener at ved å studere situasjoners dynamikk kan man få et bredere 

innblikk i hvordan vold skjer. Collins beskriver veien å gå fra utskjelling til fysisk 

konfrontasjon som voldens tunnel (Collins 2012). Denne metaforen står for en endret tilstand 

av voldelig bevissthet hvor voldens øyeblikk oppleves som perseptuell forvrenging i 

kombinasjon med tid, syn, lyd og følelsen av en selv. I dette rommet er man adskilt fra den 

hverdagslige interaksjonen. Voldelige konfrontasjoner er stressende for mennesker, deres 

kroppsspråk og ansiktsuttrykk er spent, hjertet slår fortere og det øker kortisol- og 

adrenalinnivået i kroppen. Det gjør at menneskers finmotorikk forsvinner og man får 

vanskeligheter med å kontrollere kroppens lemmer. Måten mennesker takler denne tilstanden 

på er forskjellig. Noen fryser til og klarer ikke bevege seg, mens andre blir hysteriske og tyr 

til fysisk angrep. Med andre ord så blir volden ofte inkompetent og klønete, den fører sjelden 

til alvorlig skade og man kan risikere å treffe noen andre enn den parten volden var intendert 

til. Volden er emosjonelt vanskelig å utføre og det er ikke nok å bare ha en motivasjon. Den er 

spesielt vanskelig å utføre i direkte fysiske situasjoner hvor personene ser hverandre i en 

direkte sosial kommunikasjon. Ved likevekt trenger ikke volden å bli noe annet enn verbalt, 

men forsvinner denne likevekten er sjansen større for at en av partene bryter ned barrierene 

som hindrer deg fra å ty til vold. I konfrontasjonen innskrenkes tidshorisonten til det aktuelle 

øyeblikket og fokuset ligger i dynamikken og motparten. Vold er moralsk korrekt i akkurat 

den situasjonen, den gir mening der og da. Per Isdal (2016) mener vold er en reaksjon på og 

mestring av avmakt. Avmakt kan ifølge Isdal forstås som «En tilstand knyttet til faktiske, 
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biologiske, opplevelsesmessige eller følelsesmessige forhold som karakteriseres ved at behov, 

målsettinger eller forventninger ikke oppfylles, ved at en hindres i å gjøre noe en vil, eller ved 

at en opplever sitt liv eller sin integritet truet eller angrepet.» (Ibid s. 114). Alle har et forhold 

til avmakt og har opplevd avmakt enten det er i form av å ikke kunne forsvare seg, ikke 

strekke til, stå fast i en situasjon man vil ut av, ikke nå frem og bli hørt. Det betyr ikke at 

avmakt trenger å være farlig fordi mulighetene for avmakt eksisterer i alle arenaer i samfunnet 

og avmaktsfølelser er helt normale og ufarlige. Frykten for å få skadet sin identitet eller 

trusselen det kan for eksempel være årsaken til at noen benytter seg av vold. Volden beskytter 

deres identitet. Vold handler om sammenveving av menneskelige følelser av frykt, sinne og 

begeistring på måter som står i motsetning til vår konvensjonelle moral i normale situasjoner. 

Det viser hvordan emosjonell dynamikk er i senter for en mikro-sosiologisk teori på vold.   

Et annet aspekt Collins tar for seg handler om carousing zones og vold (Collins 2008). 

Carousing zones kan defineres som steder hvor ritualer som lovløs spenning hersker eller er 

institusjonalisert. Her finner man blant annet barer, diskotek og utesteder hvor feststemte 

mennesker søker moro. Disse stedene er åpne til visse tider, og på visse dager, ofte relatert til 

helg og kveld. Ved full drift er de også regnet som et høyt emosjonelt trykk eller kollektiv 

emosjonell energi. I følge Collins har carousing og vold blitt linket til en enkel og åpenbar 

forklaring, nemlig fyll. Selv om det er betraktelig bevis for at alkohol kan føre til vold, så 

betyr ikke det at alle fyllepisoder fører til vold. For å kunne forklare dette må man benytte seg 

av mekanismer knyttet opp mot situasjonen. Når det oppstår slåssing innenfor carousing 

zones handler det nødvendigvis ikke så mye om at mennesker har det gøy, men heller at 

stedene ikke møter deres forventninger. Forventningene til god musikk og mange feststemte 

mennesker samlet på et sted kan overskygges av eksempelvis det å stå lenge i en trang kø som 

skaper frustrasjon og spenning, noe som kan føre til slåssing. Videre trekkes det også fram at 

høy beruselse gir de samme fysiske reaksjonene som spenning og frykt gjør, nemlig at 

aktørene blir inkompetente i interaksjonen. Dermed er det få fyllehendelser som utvikler seg 

til voldshendelser, men fordufter når de involverte har fått vist seg frem ved utskjelling og 

fornærmelser.  
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3.3 Hvorfor mikro-sosiologisk teori? 

Mikro-sosiologi er en fruktbar teori for å se utelivsvolden i sin spesifikke kontekst og ikke 

under en generell voldsramme. Ingen vold er lik og dens aspekt må sees ut ifra sin dynamiske 

posisjon. Siden mikro- sosiologi retter seg inn mot interaksjonen og dynamikken i 

situasjonene, gir det et godt grunnlag for å belyse utelivsvolden, de interaksjoner som oppstår 

der og dens kontekst. Det åpner også for større forståelse og mer kunnskap om teamet framfor 

å bruke teorier som handler om individers bakgrunn, både sosialt og kulturelt. Informantenes 

fortellinger om mening, kontekst og dynamikk skal stå i sentrum i dette prosjektet. Deres 

etterrasjonalisering brukes for å forstå dynamikker og interaksjoner som forekommer i 

utelivet. Selv om det er interaksjonen og dynamikken som står i sentrum i mikro- sosiologiske 

teorier umuliggjør ikke dette å bruke teorier om menn og maskulinitet også. Siden mye 

forskning fremlegger at gjerningspersonene og de utsatte i denne konteksten oftest er menn, 

fungerer det godt å benytte seg av begge disse teoriene for å snakke om utelivsvold. 

Alkoholen er også en faktor som er viktig i forbindelse med utelivsvold, hvor framtredende er 

den i mennenes fortellinger og hva slags betydning har de den. Hva slags andre faktorer de 

trekker fram i utelivets dynamikk som kan gi en bredere forståelse på forekomsten av vold. 

Hvordan oppfatter de arbeidet til dørvakter, politi og andre instanser. Kan dem trekkes inn 

som en påvirkningsfaktor til volden eller er dem en viktig brikke for å redusere forekomsten 

av utelivsvold.   
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3.4 Maskulinitetsteori og dens fremvekst 

På 1980-tallet vokste mannsforskningen frem, delvis som en konsekvens av kvinnebevegelsen 

og forskningen som utviklet seg på 1970-tallet (Jon 2017). Forskningen på menn og 

maskuliniteter kan defineres som en direkte forlengelse av kvinneforskningen ved at den 

benytter seg av de samme metodologiske overveielser, teorier og problemstillinger som 

kvinneforskningen har brukt. I tillegg har forskningen på menn et kritisk og 

problematiserende blikk på menn og mannlighet, noe som skiller seg ut fra den lange 

tradisjonelle forskningen hvor menn sees på som det normale subjektet (Lorentzen 2009). 

Mennene skal forstås som kjønnete vesener som inngår i et kulturelt bestemt kjønnssystem. 

Simone de Beauvoir (2000) lagde det velkjente sitatet «Man fødes ikke til kvinne, man blir 

det». Den kritiske mannsforskningen kan forstås på samme måte. Man blir ikke født mann, 

man blir det. Vi må forstå menn og problematisere begreper som maskulinitet og mannlighet 

som konstruksjon, identitet og diskurs. Maskulinitet omhandler de forestillinger, normer og 

idealer som er forbundet med det å være en mann til enhver tid i et gitt samfunn (Jon 2017). 

Forestillingene og idealene er foranderlige og avhengig av kulturell kontekst. Ved å 

undersøke forestillingene om mannlighet og maskulinitet kan man forstå hva dette innebærer 

for menns praksis. Menn og gutter utgjør det ekstreme kjønn, de har flest topposisjoner, mest 

makt osv. Samtidig er de også det kjønnet som dominerer de negative statistikkene, de fleste 

kriminelle er menn og det eksisterer flere mannlige narkomane enn kvinnelige. Fokuset i den 

kritiske mannsforskningen handler om å vektlegge kjønnsrollens betydning for gutter og 

menns marginalisering. Jon mener at kriminologien har i liten grad benyttet seg av 

kjønnsperspektiv på gutter og menns kriminalitet og samfunnets kontroll av kriminalitet. 

Dette kan framstå som merkverdig da kriminologien studerer det mest kjønnede feltet vårt 

samfunn har. Kriminalitet og straff domineres av gutter og menn. Ser man gutter og menn i 

lys av et maskulintetsperspektiv kan man få større forståelse for deres praksis. Forskere som 

har sterk tilhørighet til dette feltet er blant annet Kimmel, Seidler, Messerschmidt og Connell. 

Spesielt Connell har hatt en sentral rolle i den konstruktivistiske delen av 

maskulinitetsforskningen (Langeland 2011).   
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3.4.1 Hegemonisk maskulinitet 

Begrepet hegemonisk maskulinitet har blitt utformet og brukt av en av de største forskerne 

innen den kritiske maskulinitet- og mannsforskningen, R.W Connell. I 1995 lanserte han 

boken «Masculinities» hvor han kritiserte den nåværende kjønnsforskningen for å fokusere 

for mye på mannsrollen som definerer bestemte roller menn har og som kun de besitter. Han 

ønsket å sette et fokus på analyser av maskuliniteter og den maskuline identitet (Langeland 

2008). Connell mener at maskulinitet er en kulturell konstruksjon, en prosess som gjør at 

menn kan posisjonere seg i et motsetningsforhold til kvinner. Kjønnsordenen som eksisterer i 

samfunnet er avhengig av kjønnsregimer, maskulinitet og femininitet er relasjonelt konstruert 

i vår kultur og av den grunn kan det ikke eksistere bestemte roller for menn og kvinner. Hans 

teori er at det ikke eksisterer bare en form for maskulinitet, men flere ulike maskuliniteter som 

står i motsetningsforhold og relasjon til hverandre basert på forskjellige maktposisjoner 

(Connell 2005). Å definere ulike maskuliniteter har blitt stadig viktigere i utviklingen av 

samspillet mellom kjønn, rase og klasse. Det er ikke uten problemer, da enkelte 

klassifiseringer som hvit/svart maskulinitet, middelklasse/ arbeiderklasse maskulinitet kan gi 

en oversimplifisering fordi dette rammeverket kan fremstå som at det bare er én maskulinitet 

innen hver kategori. Det finnes flere typer hvit maskulinitet og likså middelklasse-

maskulinitet. Derfor er det, ifølge Connell, viktig å anerkjenne at det eksisterer flere typer 

maskuliniteter og ikke minst utforske relasjonen mellom disse. Ved å fokusere på 

kjønnsrelasjoner blant menn mener Connell at hans analyse er dynamisk og forebygger faren 

for å anerkjenne maskuliniteter som en karakteristisk typologi, noe han mener Fromm gjorde 

under sin forskning Authoritarian Personality. Den hegemoniske maskuliniteten som 

presenteres er ikke en spesifikk karakteristisk type som alltid er den samme uansett hvor man 

er. Denne maskuliniteten opptar en hegemonisk posisjon i ett gitt mønster av kjønnsrelasjoner 

som alltid innehar en konkurransedyktig posisjon. Connell presenterer overordnede systemer 

for hvordan menn deltar i kjønnede relasjoner til hverandre ved å identifisere fire former for 

maskulinitet: Hegemonisk, underordnet, marginalisert og medvirkende. Den hegemoniske 

maskuliniteten refererer til den kulturelle dynamikken som en gruppe inntar og hvor de 

opprettholder en ledende posisjon i det sosiale livet som er sosialt akseptert (Ibid s. 77). 

Hegemonisk maskulinitet blir et legitimt svar på patriarkatet, den er statisk og ulik i 

forskjellige sosiale systemer hvor den eksisterer når det er et samsvar mellom kulturelle 

idealer og institusjonell makt. Den står knyttet tett opp til makt og patriarkat fordi disse står i 

sammenheng til det kulturelle mannsidealet i ulike samfunn. Hegemonisk maskulinitet blir en 
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normativ standard for maskulinitetsidealer og forstås som en idealtypisk kjønnspraksis i en 

gitt kultur. Den kan allikevel ikke sees på som en dominerende praksis hos flertallet av den 

mannlige befolkningen. Poenget til Connell er at selv om få menn når opp til idealet vil det 

allikevel påvirke menns forhold til egen mannlighet (Connell og Messerschmidt 2005).    

 

3.4.2 Menn og kriminalitet 

James W. Messerschmidt (1993) har videreført Connell sin teori om maskulinitet når det 

kommer til menn og kriminalitet. Kriminologisk teori har tradisjonelt sett blitt skrevet av 

menn om menn, men allikevel har fokuset vært på feminismens kritikk om at kvinner må inn i 

denne virksomheten fordi de er unnlat og underrepresentert. Messerschmidt mente at for å få 

en omfattende feministisk teori om kjønnet kriminalitet, måtte man bringe menn inn i 

rammeverket. Ved å bruke maskulinitetsteori kunne man forstå bedre hvorfor menn 

involveres ulikt i kriminalitet og hvorfor de utfører ulike typer av kriminalitet. Dette måtte 

gjøres ved å trekke forbindelser blant klasse, kjønn og rase uten å knytte disse opp til ulike 

systemers tilnærminger. Samtidig mente Messerschmidt at man måtte bygge en teori om 

kriminalitet som gjenkjenner at ulovlig oppførsel, som lovlig, bindes både av sosial praksis og 

sosial struktur. For å kunne forstå hvorfor menn gjør flere lovbrudd og forskjellige typer 

lovbrudd i forhold til kvinner, samt hvordan dette er forskjellig blant menn også, må man ha 

en tilstrekkelig redegjørelse av sosial handling. Da må man anerkjenne at mennesker i et 

samfunn inntar en hensiktsmessig oppførsel og styrer sine handlinger refleksivt. Maskulinitet 

er noe som må oppnås, det er aldri et statisk og ferdig produkt som er iboende hos menn. Den 

konstrueres i ulike sosiale situasjoner og mennene reproduserer disse sosiale strukturene. Den 

hegemoniske maskuliniteten blir den idealiserte formen for maskulinitet i en historisk setting, 

den er kulturelt lovprist og glorifisert, samtidig skaper den en stabil struktur mellom dominans 

og undertrykkelse i kjønnssystemet. Messerschmidt sier at hegemonisk maskulinitet i vestlige 

samfunn defineres ut i fra arbeidslivet, kvinners underposisjon, heteroseksualitet og menns 

ukontrollerte seksualdriv. Den legger vekt på praksiser som autoritet, kontroll, 

konkurranseinstinkt, selvstendighet, aggressivitet og kapasitet til å utføre vold om nødvendig. 

Når menn entrer en setting tilegner de seg sosiale praksiser som viser at de er mandige og 

deres natur kan kun dømmes på bakgrunn av deres oppførsel og utseende. Kriminalitet kan av 

den grunn sees på som en passende ressurs for «å gjøre kjønn». Ulike typer av kriminalitet 
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muliggjøres under ulike sosiale forhold og når andre maskuline ressurser er utilgjengelige kan 

enkelte typer av kriminalitet gi alternative ressurser å oppnå kjønn. Menn streber alltid etter 

en maskulinitet, men det er når deres maskulinitet trues i en sosial situasjon at de kan gjøre 

kriminalitet for å fjerne trusselen. Kriminaliteten regnes som en sosial praksis, men den er 

ikke en forlengning av den mannlige kjønnsrollen. Ved å studere ulike maskuliniteter kan 

man forstå de sosialt konstruerte forskjellene mellom menn og forklare hvorfor noen menn tyr 

til forskjellige former for kriminalitet.  

 

3.5 Hvorfor teori om menn og maskuliniteter? 

Som nevnt tidligere eksisterer det mye forskning på vold og kjønn (se eksempel Felson 2002, 

Natland 2006). Det er godt dokumentert at menn dominerer statistikken på vold, men også i 

forhold til vold på offentlig sted dominerer de statistikken. Allikevel skiller vold i den 

konteksten seg ut ved at både gjerningsperson og de som blir utsatt for vold er menn. 

Perspektiver på kjønn, spesielt teorier om menn og maskulinitet, kan være interessant å bruke 

for å forstå hvorfor mennene både er gjerningsperson og den voldsutsatte. I tillegg kan den 

åpne opp for større forståelse i mennenes fortellinger og erfaringer om vold i utelivet. 

Hvordan knytter de sine opplevelser til det å være mann, hva er det de sier og hva er det de 

ikke sier. Manglende problematisering av fenomenet i fortellingene til mennene kan basere 

seg på at deres handlinger og opplevelser ikke er regnet som kriminalitet i deres øyne, men 

heller et uttrykk for å holde på sin maskulinitet (Messerschmidt 1993). Siden den formes og 

utvikles i alle ulike sosiale settinger, også i utelivet, er det vanskelig å legge denne teorien til 

side. Jeg mener maskulinitetsteori gjør seg nyttig i analysen av datamaterialet fordi diskurser 

preger vår måte å snakke om ting og forstå det på. Det vil være interessant å trekke inn denne 

teorien sammen med mikro-sosiologi for å avdekke og fremlegge forståelser om menn og 

utelivet, og om disse kan overføres til generelle samfunnsmessige forståelser av fenomenet.  
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4 Analyse  

I følgende kapittel trekkes hovedfunnene ut fra datamaterialet fra intervjuene med de åtte 

informantene. Hovedfunnene har blitt analysert og fortolket opp imot hovedteoriene som er 

gjenstand for dette prosjektet samt empiri for å åpne opp for en diskusjon rundt fenomenet 

utelivsvold. Hvordan mennene presenterer deres forestillinger om utelivet og hva slags 

koblinger disse forestillingene kan knyttes opp mot i spørsmål om maskulinitet og 

interaksjonisme. Mennene vektlegger mening og forklaring for å posisjonere seg som 

moralske individer av samfunnet, hvor utelivsvolden gjøres meningsfull og legitim med 

bakgrunn i ulike forklaringer basert ut i fra erfaring, forventning, kjønn og situasjon.  

 

4.1 Utelivet som kamparena 

I visse typer sport er vold regnet som en del av interaksjonen mellom utøverne (Collins 2008). 

Dette kan vi se i blant annet amerikansk fotball, ishockey og kampsport. Amerikanske 

fotballspillere takler hverandre og blokkerer hverandre med så mye styrke som overhodet 

mulig for å hindre motspillere i å sanke poeng. I ishockey takler spillerne hverandre ute på 

isen i jakten på pucken og i kampsport kan man si det er the survival of the fittest.  Utøverne 

benytter seg av vold for å overmanne motstanderen og bevise hvem som er sterkest. 

Sportsvold regnes som en naturlig del av spillet, det sees på som en legitim voldsform, men 

den er også under kontrollerte former. Det er dommere tilstede som avgjør om en handling 

kan regnes som ureglementert og bestemmer straffesanksjonene, samt at de har myndighet til 

å stoppe kampen hvis den er ute av kontroll. Sportssubjektet er konstruert rundt et maskulint 

subjekt, mannen blir sett på som sportsprofilen. Dette kan blant annet ha med å gjøre at idrett 

og dens kontekst i stor grad var forbeholdt mennene frem til den første halvdelen av 1900-

tallet, hvor debatten omkring likestilling blant kjønnene innenfor idrett vokste frem (Larsson 

2001). Kvinnene skulle ha like rettigheter til å utøve sport som menn. En av mine informanter 

ga en beskrivelse av en hendelse han hadde opplevd ute på byen i utlandet som ga sterke 

assosiasjoner til at utelivet kan tolkes og beskrives som en kamparena for menn: 

  

Stian: Jeg var på guttetur til utlandet, fulle briter og en kompis som ble overmannet. Vi var 

splittet og jeg så at en gruppe mennesker stod å så på en slåsskamp. Da jeg kom nærmere så 



31 

 

jeg at kompisen min lå i bakken med tre stykker over seg som stod og banket han opp. Da grep 

jeg inn.  

 

Da Stian beskrev denne hendelsen hørtes det nesten ut som om det var en boksekamp han var 

på. Han beskrev de samme type komponentene som man finner igjen ved en boksekamp. 

Publikummet som stod rundt, kamphanene som var i midten og slåss, samt en dommer. Stian 

ble dommeren i denne hendelsen, det var han som grep inn og stoppet slåsskampen fra å 

utvikle seg videre. Nettopp slik ville det utspilt seg i en boksekamp også, dommeren ville gått 

inn og stoppet kampen når en av partene har overmannet den andre. Denne type hendelse var 

ikke Stian alene om å presentere, flere av informantene ga samme type beskrivelser når de 

eksemplifiserte hendelser de hadde opplevd ute på byen. Informanten Tobias opplevde å være 

vitne til en alvorlig slåsskamp utenfor en kebabsjappe da han skulle kjøpe nattmat etter en tur 

på byen: 

 

Tobias: Jeg skulle til den lokale kebabsjappa og kjøpe nattmat etter byen. Der stod det en stor 

gjeng med ikke-etniske nordmenn og banker opp eieren av kebabsjappa. 6 menn går løs på 

han og slår han sanseløs enda han ligger i bakken og ikke gjør noe motstand. Jeg velger å gå 

imellom for å beskytte han. 

 

Videre utdypet Tobias hendelsen hvor han beskrev at det var svært mange andre mennesker 

tilstede som ikke var villige til å gå imellom. Siden dette var et populært sted å kjøpe nattmat 

etter byen var det folksomt akkurat når voldssituasjonen skjedde. Også denne episoden har 

sterke assosiasjoner til en kamparena, hvor Tobias kan defineres som dommeren i hendelsen. 

Han gikk imellom når han så at den ene parten lå nede og ikke gjorde motstand, mens den 

andre parten med flere menn fortsatte å slå. En annen tolkning som er mulig å trekke inn er 

hvordan informantene forteller fortellingene sine på en måte som gjør at fremstår som helter, 

selv om de gikk imellom og benyttet seg av vold har volden moralsk aksept. Dette mønstre er 

svært vanlig i eventyrfortellinger og hvordan de er strukturer (Thale 1957). De var mennene 

som tok ansvar, når ingen andre gjorde det og skilte voldssituasjonen. Slik en ekte mann skal 

gjøre, ta ansvar og ha et viss voldspotensiale når det kommer til å både ta vold og gi vold. 

Vold og maskulinitet blir knyttet tett sammen og for å være en «skikkelig mann» ligger det 

forventninger til at mannen skal ha evne til å utføre vold i situasjoner det er påkrevd (Jon 

2017).  
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Å gå ut på byen kan slik jeg oppfatter det, være det samme som å være på en kamparena hvor 

det eksisterer en form for mannlig autonomi. Havner et individ i en voldelig situasjon kan det 

knyttes opp til det å være i en boksering. Det er involverte parter som slåss og gjør opp for seg 

mens det er andre tilstede som hauser opp situasjonen, og bidrar til at den opprettholdes og 

potensielt eskalerer. Først når den ene har overtaket på den andre og den ligger nede, da 

kommer det folk til som skiller partene. De kan knyttes opp mot det å være en dommer/helt i 

bokseringen. Sport og uteliv følger dem samme retorikken ved at det er regler, underholdning 

og vold tilstede. Volden er til en viss grad legitimert og blir regulert av omgivelsenes aktører. 

En tredje part er vel så viktig enten det er snakk om en boksekamp eller voldssituasjoner i 

utelivet. 

 

4.1.1 Tredjeparter i utelivsvold 

Levine m.fl. (2011) beskriver hvordan tredjeparter er viktige i forhold til regulering av vold. I 

deres undersøkelse fant de ut at tredjeparter heller hemmer voldelige situasjoner framfor å 

muliggjøre vold. De regulerer situasjonene selv om det ikke er noe å tjene på det for dem 

personlig og selv om de står i fare for å bli skadet. Normer, verdier og relasjon er aspekter 

som er viktige i forhold til tredjepartene og deres involvering i situasjonene. Blant annet fant 

de ut at det er en misoppfatning i forhold til publikummet rundt en voldssituasjon. Mange gir 

uttrykk for at de mener publikum er med på å framprovosere vold eller gjøre at den eskalerer 

ytterligere ved å hause opp og motivere de involverte til å gå til kamp. Spesielt i forhold til 

gruppestørrelse kom dette fram, hvor den vanlige oppfatningen var at jo flere mennesker som 

var publikum til situasjonene, jo større sjanse var det for at volden eskalerte. Resultatene til 

Levine m.fl. fortalte det helt motsatte, det økende antall publikummet til stede under en 

voldelig situasjon gjorde heller at sjansen for at de manet til forsoning var større. Tredjeparter 

fungerer med andre ord som konfliktløsende i interaksjonene.  

 

Relasjonen til kompisen kan sies å ha vært viktig for Stian da han valgte å gripe inn, mens for 

Tobias var handlingens alvorlighetsgrad avgjørende for hans involvering. Det gikk imot hans 

verdier og derfor grep han inn selv om dette betydde en viss risiko for skade. Aspekter som 

Levine m.fl. (2011) mener er viktige i forhold til tredjeparter og deres involvering i 

situasjonene.  
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Informantenes beskrivelser av utelivet som kamparena viser også hvordan begge kontekstene 

kan defineres som både forutsigbare, men også uforutsigbare. Når vi reiser ut på byen har vi 

forventninger om alkohol, musikk, dempet belysning og mennesker i nære og fjerne 

relasjoner. Medaljen har allikevel en bakside ved at interaksjonen ikke forløper seg likt 

mellom hver gang man reiser ut på byen, den er uforutsigbar. Selv om vi har forventninger til 

hvordan kvelden skal bli, er det ikke sikkert at disse forventningene innfris. Det er umulig å 

spå hvor mange og hva slags mennesker man møter på. Det er et komplekst samspill mellom 

flere komponenter og disse er utenfor våre hender, med andre ord så styres det av eksterne 

faktorer. En boksekamp kan oppleves på samme måte, nettopp det at vi har visse 

forutsetninger til hvordan en slik kamp er. Vi vet at det innebærer en boksering hvor to 

boksere skal bokse mot hverandre. Det er en dommer som kontrollerer kampen og det er 

publikum som står rundt ringen og heier på én av bokserne. Utfallet av kampen er 

uforutsigbart, det er vanskelig å spå hvem som kommer seirende ut og hvem som taper. For 

bokserne innebærer det en risiko, de kan risikere å bli skadet eller å tape kampen. Som 

besøkende av nattelivet kan man oppleve å kun være en del av publikummet, den som hygger 

seg og har en fin kveld, eller man kan være den som havner i en voldelig situasjon. De blir en 

bokser i bokseringen og slåss mot en annen part mens det er mange mennesker tilstede som 

overveier situasjonen. Det er en viss glede, spenning og risiko med det å gå på en boksekamp. 

De samme komponentene finner man også igjen når man går ut på byen. Utelivet blir et 

diffust miljø, hvor det oppstår ulike former for uro hvor gjestene trekker til på grunn av 

forventninger om glede og spenning (Hobbs 2003). Denne typen uro, spenning og glede kan 

oppfattes som ikke-eksisterende i den vanlige hverdagen og utelivet kan beskrives som ett 

brudd fra hverdagen.   
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4.1.2 Vekk fra hverdagen 

Helgen er for mange regnet som ukas høydepunkt. Etter en uke med jobb, skole, forpliktelser 

og rutiner legges skoene på hylla og man har litt etterlengtet fritid. Mange legger planer med 

familie og venner, dyrker sine fritidsinteresser og senker skuldrene fra alt stress og mas. For 

mange innebærer dette å reise ut på byen hvor man er sosiale, nyter alkohol og har det gøy 

sammen med venner. Utelivet og dens arena fungerer som en lekeplass hvor voksne kan 

utfolde seg, på samme måte som at barn utfolder seg på deres lekeplass. Denne voksne 

lekeplassen gir rom for å engasjere seg i aktiviteter som er adskilt fra det normale livet 

(O’Grady 2012). Lek er et vanskelig ord å definere, men Schechner (2006) sier dette: «Play is 

very hard to pin down or define. It is a mood, an activity, an eruption of liberty; sometimes it 

is rule-bound, sometimes very free. It is pervasive. It is something everyone does as well as 

watch others engage in – either formally or casually. Play can subvert the powers-that-be, as 

in parody or carnival, or it can be cruel, absolute power» (Ibid s. 70). Utelivet gir mulighet til 

å trekke seg vekk fra hverdagen og alt som sirkulerer rundt den, få et avbrekk. Mikkel 

beskriver om dette avbrekket og hva det kan innebære:   

 

Mikkel: Jeg tror det handler mye om å realisere seg sjøl, at du kanskje er misfornøyd med 

hvem du er og hvor du er i livet ditt. Så er det en arena hvor det er lett å flykte fra hverdagen 

og den man er, du kan late som om du er noen andre. Jeg kaller det for kameleon oppførsel.  

 

Mikkel beskriver utelivet som en arena hvor det er lettere å avvike fra sin hverdagsidentitet, 

hvor muligheten for å realisere seg og skape en alternativ identitet er enklere. Han benytter 

seg av begrepet kameleon oppførsel for å beskrive denne selvrealiseringen fordi kameleoner 

er kjent for å kamuflere seg hvor de har evnen til å skifte farge fort og forandre utseende sitt. 

Utesteder bærer ofte preg av å ha dempet belysning og mange mennesker samlet på et sted. 

Det kan også skape rom for å ta på seg en annen identitet, men også hvor du kan være 

anonym. På den måten er det også lettere å distansere seg fra handlingene sine og fraskrive 

seg ansvar. Anonymiteten gir også mulighet for å oppføre seg avvikende, mens sjansen for å 

bli avslørt for å ha en falsk identitet også er mindre. Anonymitetsperspektivet har blitt tatt opp 

av andre forskere i forhold til utelivet. Tutenges (2015) har forsket på Pub crawls blant dansk 

ungdom som benytter seg av utelivet på en bulgarsk resort. Pub crawls kan forstås som bar-

til-bar hopping hvor man besøker flere utesteder i løpet av kvelden for å drikke og feste i 

grupper med mennesker. I turistdestinasjoner er disse ofte organisert av reiseselskaper og 
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deres guider som skal lede turistene fra utested til utested og ta initiativ til leker, 

drikkekonkurranser og dansing. Gruppen og dens dynamikk er i fokus og skaper en følelse av 

tilhørighet til individene, hvor de oppfører seg annerledes og følger gruppens interaksjon. 

Gruppeidentitet kommer i forgrunnen, individets egen identitet i bakgrunnen og den blir 

anonym. Wells m.fl. (2009) gjennomførte gruppeintervjuer hvor menn skulle snakke om 

aggresjon og vold tilknyttet utelivet. Forskerne kom fram til seks hovedpunkter som var 

gjennomgående i mennenes beskrivelser og en av disse punktene handlet nettopp om 

anonymitet og falsk identitet. Flere av mennene mente at forholdene i utelivet skapte 

muligheter for dårlig oppførsel og at du kunne holde deg anonym. Blant annet trakk de fram 

dempet belysning og ansamlingen av flere mennesker på et sted. Alkoholen var også en viktig 

faktor fordi den kunne gjøre at andre gjester ikke husket senere om noen hadde oppført seg 

dårlig. Forskningen til Wells m.fl. fokuserer ikke på bakgrunnen til hvorfor noen vil være 

anonyme eller anvende en falsk identitet, men deres funn er høyst relevante i forhold til det 

mine informanter snakket om.  

 

Når Mikkel snakker om kameleon oppførselen, fremhever han viktige årsaker til hvorfor noen 

velger å være en kameleon. Blant annet at faktorer i livet som familie, utdanning o.l. er 

viktige aspekter i et menneskes liv og føler man seg ikke vellykket på disse områdene kan 

dette skape misnøye på andre arenaer. Som frie individer i et samfunn har vi målsetninger, 

drømmer og visjoner vi ønsker å oppnå. Vi streber etter å nå disse målsetningene på alle 

områder i livet vårt, enten det er å etablere en familie, skaffe seg en god utdanning eller reise 

jorda rundt. Oppnår vi ikke disse ønskene kan dette gi følelsen av mislykkethet og avmakt. 

Denne avmaktsfølelsen øker sannsynligheten for vold og aggresjon (Isdal 2016). Muligheten 

for avmakt eksisterer på en rekke av livets arenaer, samtidig kan avmakt være nært knyttet til 

selvfølelse og selvbilde. Har man en dårlig selvfølelse og et dårlig selvbilde kan vi være 

avhengige av tilbakemeldinger fra omgivelsene. Mislykkethet og avmakt er ord som ikke 

passer inn i menns forventninger om det å være mann. Ordene står i kontrast til den 

hegemoniske maskuliniteten som Connell (1995) har definert. Dette kulturelt glorifiserte 

idealet er med på å påvirke menns forhold til egen mannlighet. Mikkel beskrev utelivet som 

en passende arena for å selv realisere seg selv og utgi seg for å være noen andre enn den du 

egentlig fordi:  
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Mikkel: Ute på byen er det mange mennesker samlet på et sted som ikke kjenner hverandre, 

dermed kan du gi et feilaktig bilde av deg selv som tøff og fryktløs.  

 

Relasjon er et viktig ord i denne sammenhengen. Å reise ut på byen innebærer at man møter 

mange mennesker, mennesker som man aldri har møtt før eller mennesker som man kjenner 

til. Utelivet er en stor smeltegryte med mennesker så sjansen for å møte individer man ikke 

har noen relasjon til er stor. Dermed kan man fremstille seg selv som både tøff og fryktløs for 

å fremme en alternativ maskulinitet uten at den blir avslørt. Flere av mine informanter ga en 

fremstilling om det å være noen andre når de ble spurt om årsaker til vold i utelivet og 

hvorfor akkurat det skjer i den konteksten. Mennesker er medlemmer av sosiale posisjoner og 

innehar forventninger til egen oppførsel og andres (Biddle 1986). Av den grunn oppfører vi 

oss annerledes og kan forutse hvordan vi vil oppføre oss ut i fra sosial identitet og situasjon. 

Rolle kan defineres som «behavior referring to normative expectations associated with a 

position in a social system» (Ibid s. 69). Begrepet rolle kom fra teater og skuespill, hvor 

skuespillere påtar seg en rolle skrevet ut fra et manus som skiller seg ut fra deres egen 

identitet, i den sosiale settingen er de noen andre. Når vi er på jobb kler vi på oss en rolle, 

imens vi har en annen rolle innenfor husets fire vegger eller i sosialt samvær med andre 

mennesker. Å reise ut på byen åpner opp for en mulighet til å kle seg i en annen rolle og menn 

kan bruke volden i den situasjonen for å både holde på sin posisjon som mann, men også for å 

skape seg en posisjon hvor de fremstår som en mann. Burns (1980) kommer fram til noe av 

det samme i sin etnografiske studie hvor han følger en gruppe arbeiderklasse gutter en kveld 

på byen. Under denne kvelden besøker de flere forskjellige skjenkesteder med ulikt miljø og 

atmosfære. Han kom fram til at mennene skiftet oppførsel og rolle for hver pub de stoppet 

innom og ettersom promillenivået økte. Stedene de var innom hadde rolige og myke miljøer 

hvor normen var å ta seg et par øl for kosens skyld blant familier og par, til miljøer hvor 

atmosfæren er hardere og alkoholnivået større. Der drakk de mer og kunne synge, rope og 

bryske seg, noe som ikke hadde gjort seg passende på det første stedet. Burns argumenterer 

videre for at det er vanskelig å holde på en konsis og lik identitet igjennom ulike situasjoner 

fordi roller kan komme i konflikt når det er flere muligheter tilstede for aktøren og valget om 

hvilken rolle du skal være er utydelig. Han trekker veksel på det å skulle være far, atlet og 

«ekte» mann på en og samme tid skaper rollekonflikter. Noen av de samme trekkene finner 

jeg igjen i utsagnet til Mikkel, utelivet åpner opp for å ikle seg rollen som «tøff og fryktløs» i 

større grad enn andre kontekster. Den er mer passende i utelivet, blant annet for å framstå som 
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en tøff type i konteksten, noe som hadde vært annerledes hvis det var snakk om en privat 

hjemmesituasjon som myk familiefar.    

 

4.1.3 Alkohol og vold 

Forholdet mellom alkohol og vold har blitt forsket på i en årrekke og det er en generell 

oppfatning om at alkohol er årsaken til vold (Hobbs 2003). Utelivet er regnet som en vanlig 

drikkearena, en naturlig setting hvor man nyter alkohol. Temaet om alkohol og vold kom opp 

ved flere tilfeller opp hos informantene jeg intervjuet, alle vektla alkoholen en betydning i 

ulik grad og forståelse. Den kunne være en direkte og enerådende årsak til volden eller den 

ble brukt som en teknikk for å nøytralisere voldshendelsene de hadde erfaring med. Én av 

informantene, Morten, svarte kjapt og kort når jeg spurte om hvorfor det skjer voldshendelser 

på byen: 

 

Meg: Hva tror du er den vanligste årsaken til at det forekommer voldshendelser på byen?  

Morten: Alkohol. 

 

Ifølge utsagnet til Morten så er alkoholen den faktoren som er den største utfordringen når det 

kommer til utelivsvold. Alkoholen svekker våre sanser, den svekker fornuften vår og den 

vekker andre følelser i oss. Vi oppfatter ikke signaler på samme måte som når vi er edrue og 

vi leser/tolker kroppsspråk feil, noe som kan skape gnisninger og misforståelser. Den brukes 

ofte som en årsaksforklaring, samtidig som at den legitimerer handlingen både oss utøvere og 

samfunnet generelt. Andreas konkretiserer dette ganske godt da han sier: 

 

Andreas: Det er en grunn til at vi sier fylla har skylda! 

 

Alkohol gir mening til handlingen, den gir mening til volden. Det gir implikasjoner til at 

volden ville ikke funnet sted hvis alkoholen ikke hadde vært der. Collins (2008) nevner at det 

eksisterer mye bevis som viser at beruselse fører til vold, hvor alkoholens mønster indikerer at 

det kan eskalere for begge parter i en slåsskamp på grunn av alkohol. Det paradoksale i dette 

mønstret er allikevel at de fleste tilfeller av fyllekalaser ikke leder til vold. Med andre ord er 

alkoholen bare en liten del av det store og hele bilde. Når alkoholen har en så fremtredende 

plass når det kommer til utelivsvold, utelater den å se andre årsaksforklaringer og 
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bagatelliserer eller minimaliserer problemet. Med det menes at volden forklares som lite 

alvorlig enn det faktisk er, den kan i den forstand sees på som ufarlig og uskyldig. Flere av 

informantene begrunnet årsaken til at det forekommer vold ute på byen er på grunn av 

alkohol, men en av informantene skilte seg ut med sin fremstilling. Mikkel hadde en helt 

annen oppfatning av alkoholens plass i forhold til utelivsvold:  

 

Mikkel: Jeg tror mange har lett for å skylde på rusmidlene. At de bruker det som en 

unnskyldning.  

Meg: Hvorfor tror du det?  

Mikkel: Nei, fordi da er det lettere å nøytralisere både oppførselen sin og handlingene sine. 

Jeg kunne stått i rettssaken og si at jeg var full og husker ingenting, vet ikke hva jeg gjorde, 

men jeg har aldri villet skylde på det. Fordi jeg synes ikke det er noe unnskyldning, med 

mindre du har gått så langt at du virkelig ikke er tilstede. Du vet alltid hva du gjør og det er 

først i den situasjonen du har drukket at du virkelig viser hva som egentlig er inni deg og hva 

slags moral du faktisk har.  

 

Mikkel begrunner tydelig hva han mener om alkoholen i forhold til utelivsvold. Han misliker 

hvordan rusmidlene brukes som en unnskyldning for å legitimere handlingene sine. I følge 

han så kan ikke alkoholen brukes for å legitimere hverken oppførselen sin eller handlingene 

sine. Alkoholen blir en teknikk for å nøytralisere det som har skjedd slik at mennene kan leve 

med sine voldshandlinger og fremstille seg som moralske individer i samfunnet som følger de 

konvensjonelle normene og verdiene et samfunn eller en kultur har. Det gjør også at volden 

kan fortsette å skje i utelivet fordi man ikke anerkjenner at den er problematisk og legitimere 

det med at det kun skjedde i den situasjonen fordi man var beruset. Det er alkoholens feil, 

ikke individets. Videre i samtalen angående alkoholen og dens betydning gir Mikkel uttrykk 

for at alkoholen: 

 

Mikkel: Den gjør deg ikke nødvendigvis noe sintere, men den får fram sterkere følelser da på 

alt. Du blir gladere, ting er morsommere, du irriterer deg mer over ting, kan bli sintere. Det er 

ikke sånn at når jeg drikker så blir jeg aggressiv der og da, det er noen følelser du har 

iboende hos deg fra før.  

 

Framfor at alkoholen vektlegges som årsaken til utelivsvold, er den heller viktigere i 

forståelsen av den danner sterkere følelser på alle områder. Å føle er en egenskap alle 
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mennesker besitter og vårt følelsesregister er enormt. Mikkel poengterer at disse følelsene er 

ikke noe som plutselig kommer til i disse omgivelsene, men at følelsene er iboende hos alle 

mennesker og kan bli forsterket av blant annet alkohol. Selv om alkohol og vold sees i 

sammenheng med utelivet betyr det allikevel ikke at disse to faktorene har en sammenheng 

med hverandre å gjøre. Sinne regnes som en av de fire grunnfølelsene vi har sammen med 

glede, tristhet og frykt (Isdal 2016). Med andre ord er ikke sinne det samme som vold fordi 

sinne er en følelse og vold er en handling. Vi kan ikke skade noen med følelser, det er kun 

handlinger som kan gjøre dette. Sinne kan omsettes til svært mange ulike handlinger hvor 

vold kun representerer noen av disse. Aggresjon derimot ligger nærmere vold fordi aggresjon 

defineres som «utadrettet atferd som har hensikt å skade noe eller noen» (Ibid s. 40). I følge 

Isdal kan vold alltid knyttes opp mot aggresjon, men aggresjon trenger ikke alltid å være vold. 

Sinne er en også en følelse informanten Truls uttrykker som viktig i forbindelse med både 

alkohol og vold: 

 

Meg: Kan du huske om du hadde inntatt store eller små mengder alkohol?  

Truls: Nei, jeg har jo vært ganske … ganske full da, men det har jo også vært episoder med 

vold hvor jeg ikke har vært veldig full. Jeg har av tidligere av blitt fort sint sånn uansett så.  

Meg: Føler du at alkoholen styrer atferden din?  

Truls: Ja, veldig. Antakeligvis så hadde mye vært redusert hvis jeg ikke hadde drukket så mye, 

da tror jeg kanskje ikke at det hadde skjedd.  

 

Jeg tolker det som at alkoholen har en fremtredende plass i Truls sin fremstilling av egne 

voldserfaringer på byen, men han tar også opp følelsen av å bli fort sint uten at alkoholen er 

tilstede. Han innrømmer at følelsen sinne er noe han har kjent på utenom settingen med 

alkohol og uteliv, i tillegg til at det ikke alltid har ført til vold. Hans utsagn samsvarer med 

Isdal (2016) når han sier at sinne er en følelse og kan ikke sees på som det samme som vold. 

Allikevel mener Truls at alkoholen forsterker sinne hans og han gir uttrykk for at han har en 

tilbøyelighet til å utføre vold under riktige premisser. Som for hans del har skjedd mye i 

forbindelse med å reise ut på byen og situasjonene der. Volden han har deltatt i oppfatter jeg 

som situasjonsvold, det skjer i situasjoner hvor alkoholen er involvert. Isdal beskriver hva 

situasjonsvold er hvor han sier at avmakten ligger innenfor de rammene som er både i og 

rundt situasjonen. Følelsen av å ikke ha kontroll i det øyeblikket, føle seg truet eller ikke 

anerkjent kan føre til vold. Volden skjer i de situasjonene hvor individer vil føle ubehag eller 

irritasjon fordi situasjonen oppleves som kaotisk og uoversiktlig for de involverte. Volden er 
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et verktøy og har en funksjon ved at den skal gjenvinne kontroll i situasjonen eller brukes for 

å bryte seg ut av den.  

 

4.1.4 Forventninger om vold  

I filmindustrien har vold blitt brukt som stor underholdningsverdi i lang tid, både nasjonalt og 

internasjonalt (Skjørten m.fl. 1999). Mye internasjonalforskning har fokusert på de 

atferdsmessige effektene av underholdnings- og filmvold, men selv om forskningene har 

sprikende resultater er det konkludert med at medievold i liten grad påvirker mennesker. 

Ifølge Neumann har populærkulturen og særlig film «makt til å ordne det sosiale rom» 

(2004:7). Slik ser også jeg det når flere av mine informanter tar opp utelivsvold og bruker 

film og tv for å vise til forventninger om at vold forekommer i denne konteksten. Tobias er 

blant annet en av de informantene som tar opp medievold og dens mulige påvirkning: 

 

Meg: Hvorfor tror du at enkelte menn har større tilbøyelighet til å slåss på byen og ikke på 

andre arenaer? 

Tobias: Nei det er …. Hvis man skal kalle det, sosial aksept da? Haha. I større grad enn andre 

arenaer da, det er det nok ingen tvil om. Det ser du igjennom tv, film og alt det der, det er 

liksom vanlig og greit med barslåssing og slagsmål. Det har du med deg hele tiden da og da 

blir kanskje byen er arena hvor de forbinder det med det da.  

 

Tobias gir uttrykk for at utelivssettingen og volden som forekommer i denne konteksten bærer 

større preg av å være sosialt akseptert. Han begrunner dette med at vi igjennom film og tv er 

vant med å se at det slåss og krangles når man er ute på byen, det eksistere en form for kultur 

som integreres i tankesettet hos menn. Dette tankesettet som de har fra film og tv tas med når 

de selv er besøkende av utelivet og kan derfor skape en forventning om at de skal slåss, men 

også at de må ta høyde for å være vitne til slåssing. I forskningen til Pedersen m.fl. (2016) 

fant de også ut at det er i visse kulturer en forventning til at aktører i utelivet skal engasjere 

seg i vold fordi det er forventet at de skal det. Det kan også gi en forklaring til hvorfor vold i 

konteksten utelivet har høyere statistikk på alkoholrelatert vold. Utelivet har av Homel m.fl. 

(1993) blitt beskrevet som hot spots for vold. Det betyr at dette er steder hvor det forekommer 

spesielt mye vold. Når det skapes forventninger om vold i utelivet gir det også et inntrykk av 

at vold i denne konteksten er akseptabel både sosialt og kulturelt. Når noe ansees som 
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akseptabelt unnlates det å problematisere fenomenet videre og for at et sosialt problem skal 

defineres som et problem må det være sosialt skapt og vedlikeholdes av sosiale forhold. Enten 

dette er samfunnsstrukturer, holdninger eller verdier (Halvorsen 2009). Er man vant til å 

oppleve slåssing på byen, enten som deltaker eller vitne, gir dette et inntrykk av at vold er 

både akseptabelt og forventet i denne settingen. Det kan gjøre at menn engasjerer seg i denne 

typen oppførsel fordi normen sier det og det er en risiko man må ta hensyn til hvis man velger 

å reise ut. En av informantene i studien til Wells m.fl. (2009) sa at: «If you go to a bar you 

have to accept that risk, you know, either you being in a fight or, you know, you turn around 

and there´s like a fight» (Ibid s. 1446). Det gjør at det er en viss risiko ved å reise ut på byen 

som man må ta hensyn til hvis man velger å dra ut, men forventningen og aksepten til å slåss 

trenger ikke nødvendigvis å være knyttet til konteksten, men også til personen ifølge noen av 

mine informanter:  

 

Meg: Har du noen gang reist ut på byen med mål og mening om å slåss?  

Truls: Nei, men jeg har alltid vært forberedt.  

Meg: Hvorfor det?  

Truls: Fordi jeg føler meg på som et mål da på en måte, fordi mange vet at jeg har 

slåss en del på byen og derfor er jeg liksom en sånn målskive da.  

 

Truls føler seg som en målskive fordi han har et rykte på seg for å slåss. Han erkjenner at han 

har utført en del vold på byen og at han derfor er et lett bytte når andre er ute etter å lage bråk. 

Med andre ord er han stemplet som tøffing, en som ikke er redd for å slåss og som lett kan 

trigges til å delta i en slåsskamp. Tidligere i oppgaven ga Truls uttrykk for at alkoholen styrer 

atferden hans mye og at han kunne ha unngått svært mange voldssituasjoner ved å avstå fra 

alkohol. Han innrømmer å ha et temperament og at han blir fort sint. Jeg klarer ikke å la være 

å tolke hans utsagn som at han står ovenfor en mannlighetsutfordring som kommer sterkere 

fram i kombinasjon med fyll og vold. Utfordringen til Truls ligger i opprettholdelsen av sitt 

stempel som en tøff og slåss-villig fyr, og når han først blir utfordret i kombinasjon med 

alkohol er det vanskelig å la være å engasjere seg. Frykten for å tape ansikt i sin stempling 

som en «tøff» mann er verre enn konsekvensene av volden og den blir derfor legitimert, og 

regnet som sentripetal (Kolnar 2006). Volden brukes i en bestemt kontekst som hjelper menn 

med å trekke seg inn mot en ideell maskulinitet og forstås ikke som «egentlig» vold. Den er 

en del av heltens beherskelse av et voldsteknologisk ferdighetsrepertoar og viser beherskelse 

av den mannlige voldsbalansen. Ugelvik (2009) konkluderer på bakgrunn av statistikken over 
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vold og alkoholbruk, at den gir et bilde av at alkohol, vold og mannlighetsutfordringer er en 

farlig blanding.   

 

Med bakgrunn i informantenes uttrykk som sier at det er knyttet forventninger til vold og 

aksept for det, velger jeg å bruke begrepet moralsk forventning. Jeg har hentet inspirasjon til 

begrepet fra Stanley Cohen (1972) og hans bruk av begrepet moralsk panikk. En moralsk 

panikk er en utbredt frykt, oftest irrasjonell, ved at noe eller noen er en trussel mot et 

samfunns verdi, sikkerhet og interesse. Den blir vanligvis opprettholdt av nyhetsmedier og 

politikere som ofte kan resultere i en gjennomgang av nye lover. På den måten kan moralsk 

panikk fremme økt sosial kontroll. Mine informanter uttrykker en moralsk forventning når det 

kommer til bruken av vold i utelivet. Den baserer seg både på erfaring, risiko og frykt. 

Erfaring fra tidligere kvelder på byen hvor de har opplevd eller vært vitne til vold, risiko ved 

at de vet hva de kan komme opp i når de velger å være en besøkende av utelivet, samt en frykt 

i forhold til maskulinitet og mannlighet. Mannligheten blir satt på prøve og volden kan 

beskrives som en del av det Messerschmidt (1993) kaller «å gjøre kjønn» fordi det er den 

eneste tilgjengelige ressurs. I konteksten utelivet oppleves det som en maskulin arena hvor 

samfunnets konvensjonelle normer og verdier faller bort i den aktuelle settingen og volden 

kan oppleves som legitim, det moralsk rette. Utelivet kan beskrives som det Collins kaller 

«Moral holidays» (2008:243). «Moral holidays» betyr en frisone hvor du ikke trenger å ta 

stilling til tid og sted, en anledning til å nyte frihetsfølelsen og hvor hverdagens begrensninger 

forsvinner. Individene føler seg beskyttet og blir oppmuntret til å delta i avvikende atferd og 

illegitime handlinger. Atmosfæren har et euforisk preg, man entrer en annen realitet enn den 

hverdagslige og tanker om framtiden og andre bekymringer legges til side. Innenfor slike 

«Moral holidays» kan de vanlige begrensningene bli midlertidig brutt ned, for eksempel 

begrensninger til vold, men de kan også kortvarig stoppe vanlig oppførsel. Plutselig er det 

akseptabelt å være høylytt og utvise større seksuell interesse. Utelivet i seg selv blir en 

«Moral holiday» for mennene, et fristed som skiller seg langt vekk fra hverdagen og 

muliggjør enkelte typer av oppførsel som ikke hadde vært passende i andre sammenhenger. 

Det viser også at vold i denne konteksten ikke bare innehar en forventning og aksept om vold, 

men den blir også forførende og tiltrekkende for aktører som ønsker å bruke vold for 

spenningens skyld.  
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4.1.5 Søken etter spenning og vold  

Det eksisterer mennesker som slåss fordi de får et kick av det, de synes det er spennende og 

forførende å engasjere seg i en voldelig situasjon (Katz 1988). Når en voldelig situasjon 

bryter ut på bakgrunn av søken etter spenning, skiller den seg ut fra våre vanlige tanker om at 

vold skjer på grunn av frustrasjon og aggresjon. De jakter på spenning og fisker etter bråk for 

å initiere til en voldshandling. Å reise ut på byen kan vise seg å være en arena som er både 

tiltrekkende og forførende i jakten på voldsspenning. At menn oppsøkte utelivet kun for å 

slåss var ifølge flere av informantene mine ikke noe uvanlig. Stian delte sin erfaring om vold 

på byen når vi snakket om volden som et middel eller et mål i seg selv:  

 

Meg: Er volden et middel for å oppnå et mål eller er det målet i seg selv?  

Stian: Ut i fra min erfaring og etter hva som har skjedd med mine venner i dette området her, 

så er det ofte folk som drar ut på byen for å finne noen å slåss med.  

Meg: Hvorfor tror du det er sånn?  

Stian: Det er vel for å få utløp for en kjedsomhet da og da reiser de på byen fordi det er en 

god arena å slåss på. Mange ukjente mennesker, alkohol og uoversiktlig miljø.   

 

Et utløp for kjedsomhet ved å søke spenning i å slåss. Det er slik Stian presenterer sin 

fremstilling i forhold til spenningssøken vold. I høy grad kan utsagnet hans tolkes som at 

volden i bunn og grunn er et middel for å oppnå noe annet. Målet er å oppnå spenning i livet. 

Goffman har fremlagt en tese om to momenter ved risikofylte handlinger som slåssing. 

Oppdagelsen og testingen av et fysisk selv og selvrealisering av myter om seg selv (Jackson- 

Jacobs 2004). Ved å søke etter en slåsskamp, ønsker man å skaffe seg litt spenning og 

samtidig skape historier om seg selv som «badass». Katz (1988) mener at «badass» identiteten 

ikke er et forsøk på å overskride strukturelle eller miljøbærende forhold som for eksempel 

fattigdom, men at det heller handler om å skaffe seg noe de føler de mangler, status og 

kontroll. En passende setting for en slåsskamp er ifølge Jackson-Jacobs (2009) utelivet fordi 

det ofte innebærer natt, helg, alkohol og samvær med venner. Jo flere mennesker tilstede, jo 

større er sjansen for at noen havner i en slåsskamp med en fremmed. Hva slags type slåssing 

de vil involvere seg i og hva slags historie man kan trekke ut om seg selv fra slåsskampen 
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forblir uklar frem til volden er gjennomført. Selv om noen er klare for å slåss er de også 

avhengige av å finne en villig motstander og initiere til en kamp. På barer, utesteder, 

diskoteker osv. er det svært mange mennesker samlet på et sted og det store spørsmålet for de 

som ønsker å slåss er hvordan de skal velge en motstander i folkemengden. Hva slags faktorer 

som ligger til grunne for utvalget av motstander kan blant annet være det fysiske utseende til 

en person som er karakteristisk med det å være «bad». Det kan også være med bakgrunn i 

viten om en persons fortid som slåsskjempe, man vet at denne personen har utøvd vold og 

ikke lar seg pille på nesa. Informanten Truls kan passe under denne type beskrivelse da kan 

selv innrømte tidligere i analysen at han har rykte på seg for å være tøff. For å vise 

karakterstyrke må man fullbyrde sin egen representasjon ved å slåss ellers kan man miste sin 

posisjon som både «bad» og tøff.  

Utelivet kan assosieres til det Jack Katz (1988) kaller magical environments i forhold til 

søken etter voldsspenning. Det er en arena hvor det er enklere å utføre vold, det er mer 

passende og man kan komme unna med det. Det handler stadig vekk om stedet. Mye 

mennesker, mørke lokaler, høy musikk og alkohol oppleves som faktorer som muliggjør 

volden. Begrepet til Katz viser hvordan stedet og miljøet er hovedfaktoren for lovbruddet. 

Stedet og konteksten utelivet muliggjør handlingen og skaper en forfølelse hvor møte med 

volden er romantisk. Volden forstås som en naturlig del av situasjonene tilknyttet utelivet og 

blir ikke tolket som problematisk for aktørene. Menn opplever det som en åpenbaring, en ut-

av-deg-selv-opplevelse, på lik linje med informantene Katz hadde snakket med når de stjal. 

Når de gikk inn i en butikk hvor smykkene lå fremme og tilgjengelig for alle på et bord ga det 

en forførende følelse. Objektet hadde sin sjarm før det kjøpt, i motsetning til andre kjøpere 

som opplever sjarmen først etter objektet er kjøpt og i deres besittelse. 

Spenningen kan oppleves som tosidig, det er spennende å utføre selve voldshandlingen og 

finne ut av om man lykkes med det, men det er også spennende å komme unna med det. Da 

mestrer man praktiske, fysiske utfordringer, på lik linje med en sportsprestasjon (Giertsen 

2004). Spenningen er motsetningsforholdet til kjedsomheten og hendelsene kan tolkes som å 

holde kjedsomheten på avstand fra livet. Utelivsvold åpner også opp for vellykkede historier å 

snakke om i ettertid. De fleste reiser ut på byen en kveld med en vennegjeng og man kan 

oppnå anerkjennelse og anseelse av dem når man gjennomfører en voldshandling basert på 

spenning. Spenningssøkende vold blir i informantenes fremstilling tolket som uten mål og 
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mening, den lar seg ikke forklares. Stian beskriver en slik hendelse som noen av hans venner 

havnet i: 

 

Stian: Jeg har opplevd at noen venner var på vei hjem fra byen hvor det da plutselig stopper 

en bil og ut kommer det flere menn som skal banke dem … rett og slett blind vold mot 

tilfeldige folk 

 

Når volden ikke kan forklares eller gis mening er det lett å se på den som blind. Den var uten 

forvarsel, skjedde helt spontant og ga ingen mening. Den ga ingen mening i Stians 

fremstilling og den ga heller ingen mening for vennene hans. I media har slike hendelser ofte 

blitt beskrevet som blind vold (Giertsen 2006). Uten forvarsel og som lyn fra klar himmel 

rammer den blindt. Det gir også inntrykk av at den eksisterer bortenfor det vi kan forstå og 

skjer på grunn av mystiske og ubegripelige krefter. Både Isdal (2016) og Giertsen (2006) 

mener at en slik fremstilling er helt feil, meningsløs vold har mening. Hvert fall for den som 

utøver volden. Historien jeg presenterer i det følgende er ikke fra en av mine informanter, 

men er en historie i min egen førforståelse av temaet utelivsvold. For å understreke og 

understøtte både mine informanters forståelse av blind vold som meningsløs og som lyn fra 

klar himmel for dem, men også Isdal og Giertsen sin konklusjon om at volden aldri er 

meningsløs. Denne historien viser godt hvordan forståelsen av vold er ulik fra et offers 

perspektiv og en gjerningsperson sitt. Derfor tillater jeg meg å trekke inn historien til en 

kamerat. En kamerat av meg ble for noen år siden utsatt for vold da han ble slått ned i det han 

var i ferd med å forlate et utested. Hendelsen opplevdes som brutal for han, fordi han fikk 

store skader i ansiktet og måtte opereres på sykehuset samme natt. I dag så er han delvis blind 

på øyet og har mistet regnbuehinnen på grunn av det ene slaget han fikk i ansiktet. Når politiet 

skulle etterforske saken og finne ut av hva som hadde skjedd var det vanskelig for kameraten 

min å forstå hvorfor han ble objektet for voldshandlingen. Han hadde ingen god forklaring på 

hvorfor noen skulle slå han og han var sikker på at han var gjenstand for blind vold. Det 

skulle vise seg at voldsutøveren og kameraten min hadde hatt en interaksjon tidligere på 

kvelden. De hadde møttes i baren hvor gjerningsmannen hadde lagt an på venninna til 

kameraten min og ikke gitt seg. Da hadde kameraten min lagt armen rundt venninna si og sagt 

«Driver du og flørter med dama mi?». Gjerningsmannen hadde deretter gått sin vei uten at det 

hadde skjedd noe videre der og da, men i evalueringen av hendelsen i ettertid kan det tolkes 
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som at han ble fornærmet og ydmyket. Volden gis da en mening i gjerningspersonens verden 

og kan forklares fra hans ståsted. Det som oppfattes som meningsløs og blind vold i min 

kamerats forståelse, var ikke så meningsløs og blind for gjerningspersonen. For å forstå 

volden, uavhengig av kontekst, er det viktig slik Isdal og Giertsen mener, å se på alle sidene 

ved volden. Volden må forstås ut i fra begge perspektiver, både gjerningsmannen sitt og 

offeret sitt.   

 

4.1.6 Hverdagsvolden 

Tidligere har vi sett at forventningene om vold i utelivet gjør at informantene tolker vold i 

konteksten uteliv som noe uproblematisk. I tillegg når begrepet vold har føringer til brutalitet, 

slik vi kun opplever i filmverdenen eller når den er blindt, blir det vanskelig å forstå 

utelivsvolden som vold. For å skape mening til opplevelsene sine og sette ord på det 

informantene har opplevd, er det flere av informantene som har nevnt at de har slåss når de 

har vært ute på byen. Slåssing og vold forstås som to helt ulike begrep, hvor volden er 

problematisk og brutal, er slåssingen mannlighetsstyrt og vanlig. Fortellingene til mine 

informanter bærer preg av at slåssing er noe vanlig, det forekommer ofte og har et naturlig 

uttrykk, mens vold er uakseptabelt og skadelig. Begrepet vold forekommer sjeldent i deres 

fortellinger når det kommer til utelivet. Johnsen (2017) trakk også fram dette poenget i sin 

masteravhandling. To av hans informanter, Andreas og Bernt, fortalte fortellinger om det som 

var den vanligste voldsformen blant unge menn, men de brukte termer som «slåssing» og 

«fyllebråk» for å beskrive denne voldsformen og ikke vold. Utelivsvold ble trukket fram som 

et vanlig fenomen hvor det forekom typisk i tilknytning til steder hvor mange møtes og hvor 

alkohol var vanlig. Tidligere forskning har funnet ut at aggresjon, vold og konsumering av 

alkohol er nært knyttet til perioder med høy forekomst av sosial interaksjon, som blant annet i 

utelivet (Collins 1989). Slike utsagn som informantene til Johnsen kommer med, vitner om at 

vold i denne konteksten har en viss sosial aksept og er noe hverdagslig. Nettopp dette snakket 

også mine informanter om i et tidligere kapittel. Det er ikke vanskelig å trekke ut noen 

likhetstrekk fra samtalen som Tobias og jeg hadde om voldens sosiale aksept med samtalen 

som Johnsen (2017) hadde med sine informanter Andreas og Bernt. Volden i utelivet forstås 

som «slåssing» og «slagsmål». Den er ikke uvanlig og kan oppfattes som noe som er greit. 

Det er en del av hverdagen til menn, spesielt unge menn. Volden i utelivet blir derfor tolket 
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som noe hverdagslig som kan forekomme og som ikke diskuteres som noe problematisk når 

den forekommer fordi det skjer i den konteksten. Det er helt vanlig blant menn å slåss, å 

skulle hevde seg ovenfor hverandre. Andreas er en annen informant i mitt prosjekt som delte 

noen av de samme synspunktene både rundt aksepten med vold, men også hvor hverdagslig 

det var med vold i den konteksten kontra en annen kontekst hvor det innebar alkohol.   

 

Meg: Hvorfor er tilbøyeligheten til å slåss større akkurat på byen enn andre arenaer, 

spesielt der hvor det konsumeres alkohol?  

Andreas: Nei, det er jo normer og regler da! Du denger ikke svigerfaren din på 50 

årslaget hans liksom. Det er en større aksept rundt det da når det kommer til byen.  

 

For å understreke forskjellen mellom vold i ulike naturlige drikkesettinger, eksemplifiserer 

Andreas sin fortelling ved å si at man denger ikke svigerfaren sin på 50 årslaget hans. Det 

uakseptabelt og uegnet i den aktuelle drikkekonteksten. Samfunnets normer og regler tolkes 

som mer framtredende og gjeldende i et årslag enn det er i utelivet slik Andreas beskriver det. 

Dette viser at det innenfor naturlige drikkesettinger også eksisterer ulike sosiale normer og 

regler. Vold kan i større grad være akseptabel i en drikkesetting, men ikke en annen, slik min 

informant beskriver det. Burns (1980) sier at «The construction of a social self involves the 

mastery of rules, the ability to change roles in appropriate circumstances, and the capacity to 

match the correct behavior with the correct role” (Ibid s.279). Vi innretter oss etter 

forholdene og skaper et sosialt «jeg» som passer inn under riktige omstendigheter hvor vi 

oppfører oss etter denne rollen. For Andreas er det en vesentlig forskjell å slå noen eller slåss 

med noen ute på byen kontra et årslag. Normene og reglene er forskjellige, også 

forventningene til hvordan vi skal oppføre oss i forskjellige naturlige drikkesettinger.  

I tillegg er bryllup, årslag o.l., begivenheter som er av det sjeldne slaget, det skjer ikke hver 

dag eller hver uke. Å gå ut på byen skjer mer regelmessig i et menneskes liv, spesielt blant 

unge, det er hverdagslig og volden kan oppfattes som mer sosialt akseptert. I tillegg kan 

fortellingen til Andreas belyse en annen viktig faktor i forståelsen av vold i naturlige 

drikkesettinger. I for eksempel et årslag så feirer vi som oftest med kjente og kjære, 

relasjonene er nære og samholdsfølelsen er større så det er ikke bare normer og regler som 
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styrer atferden, men også tilhørigheten til de andre er avgjørende. Dette er din omgangskrets 

samlet på ett sted for å feire en person som alle er emosjonelt knyttet til. Ute på byen kan 

situasjonen sees på fra en helt annen side. Selv om du har noen nære relasjoner er det de fleste 

menneskene ukjente og relasjonene er fjernere. Sjansen for å havne i en konfrontasjon er 

derfor større i denne drikkesettingen og flere av mine informanter nevnte at de hadde lite 

kjennskap til personene de hadde vært involvert i slåssing med fra før. Det var tilfeldige 

mennesker som de kom i konflikt med der og da. I Collins (2008) sin beskrivelse av voldens 

tunnel sier han at når man er inne i tunnelen så er man avsondret både tid og rom, det er kun 

det øyeblikket som er gjeldende og avgjørende for om konfrontasjonen ender i fysisk vold. 

Utelivet kan forstås på samme måte, den er avsondret både tid og rom, i dette tilfellet 

samfunnets tid og rom, noe som gjenspeiler hvorfor normene og reglene blir børstet som støv 

under teppet for kvelden.   

 

4.1.7 Oppsummering  

Når Stian og Tobias fortalte fortellingene sine om vold i utelivet hadde fortellingene den 

samme retorikken som vi finner innenfor sport. Det var regler tilstede, en eller flere dommere 

og publikum. Ved ureglementerte handlinger bryter dommeren inn. I flere idrettsgrener er 

vold regnet som en integrert del av interaksjonen mellom utøverne (Collins 2008). Stian og 

Tobias brøt inn som heroiske dommere i sine fortellinger. De ble vitne til at kameraten og 

kebabsjappe eieren ble banket opp av andre imens folk stod rundt og så på. Volden de brukte 

for å beskytte den andre i en sånn situasjon ble tolket som moralsk akseptert, de var heltene 

som tok ansvar. Å strukturere en fortelling ut ifra helten er vanlig i eventyrfortellinger ifølge 

Thale (1957). Historiene til informantene viser også hvordan de var ekte menn, fordi de tok 

ansvar når ingen andre gjorde det. Akkurat slik en ekte mann skal gjøre, han skal inneha et 

viss voldspotensiale når det kommer til å gi og ta vold. Vold og maskulinitet er tett knyttet 

sammen og for å være en ekte mann må man ha evnen til å utføre vold i situasjoner hvis det er 

påkrevd, sier Jon (2017). Derfor assosierte jeg utelivet på samme måte som en kamparena 

hvor det har eksistert en form for mannlig autonomi. Begge kontekstene har den samme 

retorikken ved at det er regler, underholdning og legitimert vold tilstede.  

I historiene til Stian og Tobias var tredjeparter viktige i forhold til å stoppe voldshendelsen. 

Selv om det var andre tilstede som ikke grep inn viser det allikevel at de har en rolle i 
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situasjonene. Dette fant også Levine m.fl. (2011) ut i sin studie. En vanlig tankegang er at 

publikum er med på at situasjonene eskalerer ved at de heier på kamphanene og hauser dem 

opp. Levine m.fl. fant andre tendenser. Tredjeparter hemmer heller voldssituasjonene enn å 

muliggjøre den, enda de står i fare for å bli skadet og heller ikke tjener noe på dem ved å 

involvere seg. I interaksjonen er tredjeparter konfliktløsende, spesielt hvis det er flere 

mennesker tilstede. Det som spiller inn er normer, verdier og relasjon. Noe som kunne sees i 

fortellingene til Stian og Tobias. Stian grep inn fordi han hadde en nær relasjon til parten som 

fikk juling, det var kompisen hans. Tobias grep inn fordi det var handlingens alvorlighetsgrad 

som gikk imot hans verdier.  

Å reise ut på byen er en fritidsaktivitet for mange mennesker. Det gir et avbrekk fra 

hverdagens stress og mas hvor vi kan senke skuldrene. Med andre ord blir utelivet en 

lekeplass for voksne som gir rom for utfoldelse og engasjement som er adskilt fra det normale 

livet (O’Grady 2012). Mikkel beskrev at dette avbrekket for mange unge menn betydde å 

realisere seg selv og hvor man kunne flykte fra sin hverdagsidentitet. Han definerte det som 

kameleon oppførsel. Kameleoner skifter farge fort og forandrer utseende sitt, det gir 

muligheter til å kamuflere seg. I utelivet kan det ofte være dempet belysning og mange 

mennesker på et sted. Dermed kan man utgi seg for å være noen andre uten at det er fare for å 

bli avslørt eller holde seg helt anonym i mengden. Tutenges (2015) diskuterer også 

anonymitetsperspektivet blant dansk ungdom som reiser til Bulgaria og deltar i bar-til-bar-

hopping. Gruppen er i fokus og individenes identitet blir tilsløret i gruppedynamikken. Også 

informantene til Wells m.fl. (2009) tok opp det å være anonym eller utgi seg for å være noen 

andre når de snakket om vold og aggresjon i utelivet. Det skapte muligheter til å oppføre seg 

dårlig, men samtidig holde sin ekte identitet anonym. I mine informanters fremstillinger 

kunne slik oppførsel eller anonymitet også handle om en midlertidig flukt fra sin egentlige 

identitet. Hvert fall hvis man følte hadde en følelse av avmakt og mislykkethet. Ord som står i 

motsetning til Connell (1995) sitt begrep om hegemonisk maskulinitet. Det kulturelle og 

glorifiserte idealet som påvirker menns forhold til egen mannlighet. Utelivet ble dermed en 

arena for å realisere seg selv og sin maskulinitet, du kunne være noen andre og fremstå som 

både tøff og fryktløs. Det viser også at mennesker har ulike roller i ulike sosiale settinger som 

av og til kan komme kollidere, spesielt når valget av rolle er utydelig. I konteksten uteliv er 

det lettere å fremstå som en tøff type, noe som ikke hadde passet innenfor husets fire vegger 

og blant familie.  
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Utelivet er en naturlig drikkesetting hvor alkohol er involvert. Hos informantene ble også 

alkoholen trukket fram, både som årsak, men også som en medvirkende faktor. Alkohol 

svekker våre sanser, vi oppfatter signaler feil og tolker kroppsspråk annerledes. Blant annet 

mener Andreas at det er grunn til at vi sier fylla har skylda. Selv om det eksisterer forskning 

som sier det er en sammenheng mellom overberuselse og alkohol gir den allikevel et for 

enkelt bilde av realiteten. Collins (2008) sier at de fleste fylle situasjoner ikke leder til vold. 

Alkoholens fremtredende plass gjør at andre årsaksforklaringer havner i bakgrunnen, volden 

blir oppfattet som uskyldig og alkoholen skaper en legitimitet ovenfor volden. Mikkel mente 

at det ble feil å skylde på rusmidlene, han er enig i at de påvirker våre sanser, men at det ikke 

kan brukes for å legitimere handlinger. Alkoholen blir en nøytraliseringsteknikk for å 

legitimere handlingene sine slik at man kan fremstå som moralsk og innenfor samfunnets 

kulturelle normer og verdier. Truls vektlegger alkoholen sterkt i forhold til de hendelsene han 

har vært involvert i, hvor han mener at mye kunne vært unngått hvis han ikke hadde drukket. 

Samtidig innrømte han at han i hele sitt liv har slitt med sinne og kontrollen av det.  

På film og tv kan vi se hvordan vold forekommer i ulike kontekster. Tobias uttrykker at man 

ofte ser barslagsmål og andre ting som man tar med seg når man selv benytter seg av utelivet. 

Det skaper en form for sosial aksept og en forventning om at vold skal forekomme i utelivet. 

Sandberg m.fl. (2016) fant også ut at det er knyttet kulturelle forventninger til at individer 

skal engasjere seg i vold i utelivet. Da blir det vanskelig å tolke det som et sosialt problem. 

Sosiale problemer kan først bli et problem når samfunnet definerer det som det (Halvorsen 

2009). Å reise ut på byen er en risiko i seg selv og derfor må man ta høyde for at ting kan skje 

når man reiser ut. Dette mente en av informantene til Wells m.fl. (2009) også. Truls følte seg 

alltid som en målskive når han reiste ut fordi han hadde et rykte på seg for å slåss og ble 

derfor ofte bedt opp til dans. Han hadde mannlighetsutfordringer i møte med volden, han ville 

ikke tape ansikt og miste sitt rykte som tøff. Volden kan av den grunn tolkes som sentripetal 

(Kolnar 2006), det vil si mannlig og legitim fordi det er forventet at menn skal inneha et 

voldspotensial. På bakgrunn av informantenes fortellinger om forventninger til vold og 

aksepten til det dannet jeg begrepet moralsk forventning i forhold til vold i utelivet. Ordet 

har sin inspirasjon fra Cohen (1972) og hans definisjon av moralsk panikk. Mine informanter 

uttrykker en moralsk forventning når det kommer til bruken av vold i utelivet. I tillegg må de 

beskytte sin maskulinitet, det viser at volden i stor grad handler om å gjøre kjønn, etter 

Messerschmidt (1993) sin teori. Utelivet faller under det Collins (2008) kaller moral holidays, 
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det er en frisone hvor frihetsfølelsen nytes og hverdagens begrensninger legges til side. Den 

muliggjør annerledes oppførsel i akseptert forstand.  

Katz (1988) mener at mennesker slåss fordi de får et kick av det og det er forførende. Det gjør 

at frustrasjon og aggresjon ikke passer som forklaring på at vold skjer. Stian mente det var 

mennesker som dro på byen kun for å slåss, de søkte spenning og på den arenaen ga det ofte 

frukter. Da kunne man skape historier om seg selv som «badass» og slåssing blir en 

oppdagelse av seg selv og en selvrealisering (Jackson-Jacobs 2004). Utelivet er dermed en 

passende arena for å slåss, det ble et magical environment (Katz 1988). Men når volden skjer 

ut av det blå ble den ifølge Stian oppfattet som blind og meningsløs. Å kalle vold for blindt er 

feil, mener Giertsen (2006) og Isdal (2016), den er aldri det. Vi må se volden fra alle sider og 

ikke bare offeret.  

Volden på byen kan tolkes som hverdagslig for informantene. Den sosiale aksepten og 

forventningen om volden gir denne forståelsen. I en annen naturlig drikkesetting hadde ikke 

nødvendigvis dette vært tilfellet. Det viser at mennesker tilpasser seg ulike sosiale settinger ut 

i fra sosiale normer og regler. Du denger ikke svigerfar på årslaget hans, det er uakseptabelt.  
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4.2 Vold blant menn i utelivet 

Måter å forstå vold på preger også hvordan vi snakker om fenomenet. Vold er ikke ukjent i 

samfunnet eller for mennesker. De fleste har en tanke om eller relasjon om hva det er. Alle har 

ulike meninger og oppfatninger om hva vold er og våre erfaringer med vold former også vår 

måte å tenke på det. For å forstå mennenes fortellinger om utelivsvold, er det viktig å forstå hva 

de legger i ordets betydning og hvorfor de definerer det på denne måten. En slik definering kan 

basere seg på tanker og erfaringer fra eget liv med vold, men også hvordan media legger frem 

vold. Flere av mine informanter forstår vold først og fremst som noe fysisk.  

 

Jonas: I ordet vold legger jeg at du påfører noen andre vesentlig skade da egentlig, som slag 

og brukne ben for eksempel. Jeg ser ikke på det å fike til noen som vold.  

Mikkel: Hvis jeg tenker vold, så tenker jeg mer på slag, spark, våpen da.  

Truls: Nei, det er slåssing egentlig.  

Morten: Vold er for meg fysisk kontakt tror jeg.  

 

Når volden forstås som noe fysisk retter den seg inn mot kroppslig skade eller smerte av et 

annet individs legeme. Informantenes beskrivelser ovenfor gir et klart bilde av at volden for 

dem regnes som noe fysisk, men i disse utsagnene kan det også trekkes ut at deres forståelse 

av vold gir assosiasjon til noe brutalt. Vold bærer ofte preg av brutale konnotasjoner og det 

skaper også føringer til hva vi tolker som både vold og ikke vold. Jonas vektlegger at volden 

er noe fysisk som slag og brukne ben, men vold for han er ikke å fike til noen. Det er ikke like 

brutalt og farlig som eksempelvis et slag. Med andre ord vektlegges skadeomfanget i tolkning 

av ordet vold, jo mer skade den gir jo mer rett blir det å kalle det vold. Mindre skade gir 

mindre rett til å tolke det som vold. Informantenes utsagn vitner om det Giertsen (2004) sier 

om vold. At begrepet er relativt nytt i den offentlige debatten og når det brukes en 

samlebetegnelse av ordet så gir det muligheter for å snakke i mer generelle vendinger om det. 

Ulempen med dette er at det inviterer oss til å bruke enkle tankeskjemaer og fjerner oss både 

fra handlingen, utøveren og offeret.  Det er allikevel vanskelig å definere vold i en konkret og 
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universal definisjon, men den er heller et resultat av dagligdags språkbruk og blir definert ut i 

fra hva det er vi vil finne ut av.  

Når informantene deler sine opplevelser med vold i utelivet henviser de ofte til de mer brutale 

voldsepisodene framfor små bagatellmessige hendelser. Dette springer ut i fra deres forståelse 

av begrepet og former måten de tenker på vold. Slåssing regnes som den mest vanlige formen 

for vold i utelivet, skal vi tolke informantenes fremstillinger. Vår kulturelle oppfatning om at 

vold er lett å utføre er ifølge Collins (2008) feil. Vold er svært krevende å utføre fordi det 

skaper sterke fysiske reaksjoner og man må overkomme både frykt og spenning for at volden 

skal finne sted. I tillegg er alkohol en gjennomsyrende faktor tilknyttet utelivet, de fleste 

besøkende av utelivet har inntatt alkohol eller andre rusmidler. Alkohol og rusmidler gir de 

samme fysiske reaksjonene som spenning og frykt gjør, hjertet vårt slår fortere og 

finmotorikken vår blir svekket. Volden blir derfor klumsete og keitete, den dør oftest ut ved 

dytting, utskjelling og knuffing.   

 

4.2.1 Tvetydigheter og gråsoner  

Stian fortalte i et av de tidligere kapitlene at han hadde erfaring med at folk gikk ut på byen 

for å finne seg noen å slåss med, han tolket volden som et søk etter spenning. Volden i 

konteksten uteliv ble med andre ord oppfattet som noe vanlig og normalt, uavhengig om den 

forekom ofte eller ikke. Hvis volden først oppstod var den uproblematisk fordi vold var 

forventet i en naturlig drikkesetting. Mange anså denne arenaen som fruktbar i forhold til å 

slåss. Det interessante med den fortellingen til Stian er at han senere i samme kapittel tar opp 

volden som ut av det blå, den treffer blindt og helt meningsløst. Da forteller han en helt annen 

fortelling om vold i utelivet, fra at den kan tolkes som naturlig, til at den plutselig er 

meningsløs og provoserende. To motstridende fortellinger som vitner om at fortellinger om 

vold i utelivet kan ha en tvetydighet. En slik tvetydighet har Sandberg m.fl. (2015) studert i 

deres narrative kriminologiske studie av fortellinger om vold. Her kritiserer de den etablerte 

kriminologiske tradisjon for å glemme fortellinger og deres fortellere sin flerstemthet. Selv 

om de mener at fortellinger om vold er vanlig og ofte blir referert til i forskningslitteraturen, 

fastslår de at forskningen fra forskjellige tradisjoner kan skape inntrykk av at 

voldslovbryteren diskuterer sin kriminalitet på en konsis måte. Fortellingene har samme 
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karakter eller uniform. De derimot argumenterer for at lovbryteres fortellinger er komplekse 

og foranderlige i henhold til situasjonelle forhold i deres fortellinger. Jeg gjorde det samme 

funnet i min analyse av Stian sine fortellinger hvor jeg fant ut at hans fortellinger var 

flerstemte og at han presenterte to ulike fortellinger som egentlig krasjer med hverandre. Han 

bruker de tilgjengelige rammene for å skape mening til sine fortellinger om erfaring med vold 

i utelivet.  

Mikkel presenterer også to ulike, motstridende fortellinger, om sin forståelse og erfaring med 

vold i utelivet. Begge blir presentert nedenfor:  

 

 Mikkel: Jeg har alltid slåss. Fra barnehagen til skolen, alltid en slåsskamp i uka hvert fall. 

Inn og ut av rektors kontor, familieterapeut greier og sånn BUP.. alt det der. Jeg har vært 

typen til å slå først og spørre etterpå, alltid. Alltid forsvart meg selv med vold framfor ord.   

 

Senere i intervjuet forteller han dette:  

 

Mikkel: Det har vært mye sånn på byen, det syke med det er at jeg har vært med i en del 

slåsskamper, men jeg hater å se det. Jeg blir dårlig inni meg, det knyter seg i magen, men 

allikevel så er det ett eller annet med at når jeg gjør det selv så føler jeg ikke den.   

 

Mikkel har brukt vold i hele sitt liv sier han. Fra han var liten gutt og gikk i barnehagen, opp 

igjennom skolen og til voksen alder hvor han ofte havnet i bråk og slåssing når han drakk og 

var ute på byen. Han forstår sin egen voldsbruk som utløp for følelser, det var hans verktøy 

som var tilgjengelig. Vold ble brukt først, ord etterpå. Samtidig skaper det mening for han å 

fortelle om det på denne måten, det gjør det lettere å forstå sin egen voldsbruk og gi den 

legitimitet. Han forteller denne historien på en slik måte at den rettferdiggjør handlingene 

hans. Slike typer accounts (Scott og Lyman 1968) har en lang tradisjon hvor det legges vekt 

på fortellingen i seg selv framfor dens innhold. I fortelling nummer to forteller han at når han 

selv er vitne til vold ut på byen eller generelt, så blir han dårlig innvendig og det knyter seg i 

magen hans. Volden er problematisk, til forskjell fra fortelling nummer en. Her er han ikke 
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opptatt av å legitimere volden, men heller presentere den som uakseptabel og ubehagelig. 

Forskjellen mellom disse to fortellingene er at Mikkel er selv subjektet for volden i fortelling 

nummer én, mens i fortelling nummer to er han ikke subjektet for volden i fortellingen. Her 

mener jeg vi ser enda en tvetydighet i Mikkel sine fortellinger. Slike tvetydigheter i 

fortellinger og hvordan lovbrytere legger frem motstridende fortellinger om vold «Makes 

clear-cut theoretical conclusions about the nature of violence difficult» (Sandberg m.fl. 

2015:1170).   

 

4.2.2 Damer, kø og knuffing 

Informantene delte sine erfaringer med vold i utelivet og trakk fram egne hendelser de hadde 

vært involvert i for å snakke om årsaker til at vold oppstår i den konteksten. I analyseringen 

av datamaterialet i etterkant var det flere fellestrekk mellom informantenes utsagn. Spesielt tre 

faktorer ble trukket fram som kunne begrunne årsaken til utelivsvold blant menn: Damer, kø 

og knuffing.  

 

Tobias: Utelivsvolden skjer på grunn av fremprovoserte årsaker da.  

Meg: På hvilken måte?  

Tobias: At du for eksempel har en vanlig samtale med ei dame da, så er det kanskje noen som 

ikke liker at du prater med hu og bruker da det som en grunn til å starte en slåsskamp.  

 

Damene trekkes frem som en sterk årsak til at utelivsvolden oppstår og utsagnet til Tobias kan 

knyttes til maskulinitet og seksualitet. Menns seksualitet har blitt forstått som en aktiv, viril 

og trygg seksualitet. De er alltid klare for sex og seksuelle relasjoner. Slike relasjoner er ikke 

nødvendigvis så enkelt å oppnå i hverdagen og utelivet kan tolkes som en attraktiv arena å 

utfylle sin seksualitet. Et annet aspekt som kan trekkes frem handler også om at den 

normative standarden for den hegemoniske maskuliniteten er en heterofil seksualitet. Ved å 

vise interesse for det motsatte kjønn ute på byen viser mennene også at de har en mer 

akseptert seksualitet og får vist andre menn og kvinner at de er «ekte menn». Dermed styrkes 
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min tidligere tolkning om at utelivet er en maskulin arena. Herz og Johansson (2011) sier at 

menns seksualdrift ofte har blitt sett på som noe iboende hos menn og selv om deres 

seksualitet eller forestillinger om seksualitet er positiv, finnes det også en motsatt tendens. 

Samtidig som en forestilling om mannlig seksualstyrt drift gir muligheter til nytelse innebærer 

også dette en risiko da mennene ikke har mulighet til å si nei til sex. Forfatterne definerer 

dette som den «farlige seksualiteten» fordi gutter blir lært under seksualundervisningen til å 

være tolerante og holde tilbake. Spesielt har dette blitt tatt opp i forhold til arbeidslivet. I 

yrker hvor man kan komme opp i intime situasjoner med det motsatte kjønn, som for 

eksempel i sykepleier, har den mannlige seksualiteten blitt problematisert. Uansett hvilken 

rolle mannen har i situasjonen, så har hans seksualitet alltid blitt sett på som problemet. Siden 

utelivet er avskilt fra det normale livet og har sine egne kulturelle normer og verdier, kan dette 

være en arena hvor mennene kan utforske sin seksualitet. I denne konteksten blir den ikke 

oppfattet som farlig og problematisk. Å komme opp i intime situasjoner mens man er ute på 

byen en kveld er mer normalt og kan forekomme ofte i løpet av en kveld, blant annet i forhold 

til det å stå i kø. Mye mennesker på utestedet gjør det trangt og vanskelig å komme seg unna 

at mennesker står tett opp til seg. Den farlige seksualiteten i hverdagen, er ikke like farlig og 

problematiserende fordi mange reiser ut på byen nettopp for å skaffe seg seksuelle relasjoner, 

målet og meningen er lik for mange gjester. Utøvelsen av seksualitet i utelivet kan tolkes på 

samme måte som Connell (2005) sitt begrep om protestmaskulinitet, noe han bruker når han 

skal beskrive maskulinitetsprosjekter til fattige og marginaliserte menn. I utelivet utfører 

menn en form for protestmaskulinitet mot samfunnets problematisering rundt den farlige 

seksualitet. Her kan de utøve en sterkere og mer framtredende mannlig seksualitet som både 

er under visse former akseptert, samtidig som de uttrykker en indirekte protest mot den den 

farlige seksualiteten som samfunnet har definert.   

Utelivet har av informantene blitt tolket som en pause fra hverdagen, en arena hvor 

samfunnets normer, verdier og holdninger ikke er like fremtredende. Det gir også mulighet 

for å utforske seksualiteten og driftene sine uten at det settes spørsmål ved det eller ansees 

som umoralsk. Med mange ukjente mennesker og kjente på et sted åpner det opp for nye 

interaksjoner og bekjentskaper, blant annet med det motsatte kjønn og dette viser hvordan 

maskulinitet gjennomsyrer menns liv. Idealene og forestillingene om maskulinitet er 

foranderlige, avhengig av den kulturelle konteksten. I enhver sosial setting menn entrer må de 

stadig overbevise seg selv og andre om sin mannlighet, den må alltid forhandles om. I en 

maskulin arena som utelivet oppleves dette som enda viktigere for menn og konkurransen om 
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damene er derfor sterk i denne konteksten. Informanten Andreas tar også opp damenes 

innvirkning på menn når de er ute på byen:  

 

Andreas: Damer. Mangel på … hahah. Jeg tror mange ganger at det har vært fordi gutten har 

gått på byen og forventet at det skulle bli noe på han, også går han tomhendt derfra og da 

bruser det over.  

 

Andreas mener også at damer er gjenstand for bråk mellom menn på byen, at dette er en arena 

hvor mennene reiser til i håp om å initiere relasjoner med kvinner seksuelt. Informantene til 

Maclean og Moore (2014) fortalte også at en kveld på byen ga spennende muligheter for nye 

sosiale og seksuelle møter. Videre fortalte Andreas at det ikke er nok damer ute på byen i 

forhold til menn og når konkurransen blir så stor er det noen som går tomhendt og frustrert 

hjem. Utsagnet til Andreas vitner om at mennene står i fare for å bli frustrerte og at denne 

frustrasjonen utvikler seg til å bli vold. Frustrasjonen kan tolkes som at det er en ripe i 

maskulinitetslakken, en mislykket en som ikke oppnådde ønsket om en seksuell relasjon med 

det motsatte kjønn. Kimmel (1996) mener at den moderne mannligheten handler om et evig 

strev for å vise at man mestrer mannlighetskravene, fordi mannlighet er noe man kan miste. 

Frykten for å miste denne er så stor blant menn at de er villige til å strekke seg langt for å 

oppnå en akseptert maskulinitet ovenfor seg selv og samfunnet, den lovpriste maskuliniteten 

Connell (2005) kaller hegemonisk maskulinitet. Wells m.fl. (2009) fant ut i sin studie at 

seksuell konkurranse og mannlig rivalisering ble definert som en av årsakene til aggresjon 

blant menn. En av deres informanter sa: 

 

Everybody goes to the bar for sex whether we want to say it or not (Ibid s. 1438). 

 

Seksuell konkurranse og mannlig rivalisering støtter under min tolkning om at utelivet er en 

maskulin arena, hvor bekreftelsen og oppnåelsen av mannlighet står sterkere og er viktigere 

for menn. Mennene står ovenfor mannlighetsutfordringer og disse utfordringene kan løses ved 

bruk av vold. Volden beskrives som sentripetal vold, en voldstype som i en bestemt kontekst 

hjelper menn å komme inn i sentrum av den kulturelle forståelsen av mannlighet (Kolnar 
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2006). Mannlighetsdiskursen åpner opp for å legitimere voldshandlingen, i mennenes 

forståelse tolkes ikke handlingene som vold fordi den inngår i praksisen om mannlighet og 

oppnåelse av den.  

Frustrasjonen over damer og/eller mangelen på damer var ikke den eneste årsaken som var 

fremtredende i menns fortellinger om utelivsvold. Informantene tolket volden som utløp for 

frustrasjon på flere måter, også i forhold til det å stå mye i kø. Reguleringen av gjestene er det 

virksomhetene og deres ansatte som har ansvar for, måten de utformer lokalene og hvordan de 

jobber trekkes fram som en viktig faktor å påpeke. Når mange mennesker skal inn på et sted 

må aktørene regulere gjestene på en slik måte at de har kontroll. Å stå i kø for å komme inn 

på et utested er ikke et ukjent fenomen for noen. Det er heller ikke det eneste stedet du 

risikerer å møte på kø. Mange opplever kø situasjoner i forbindelse med kjøp av alkohol i 

baren, i forhold til toalettet og kanskje i garderoben der man skal henge fra seg ytterjakka. 

Finney (2004) trakk fram at vold oppstod ofte på slutten av kvelden når alle skal ut av 

utestedet og mange skal ta taxi hjem. Kø og venting på taxi var høyrisikofaktorer for vold. 

Mine informanter beskrev også irritasjon over kø og venting som en potensiell voldsfaktor.  

 

Truls: Det skjer ofte i forbindelse med kø. Enten du står i kø for å komme inn, i baren eller på 

do. Så bruker folk så jævlig langt tid og det er irriterende, da blir du forbanna.  

 

Å stå i kø utpekes som en stor frustrasjon hvor tålmodigheten settes på prøve. Kø har i 

tidligere studier om utelivsvold blitt tolket som en spesifikk del av kvelden hvor sjansen for at 

konflikter oppstår er mer sannsynlig (Shepherd og Brickley 1996). Utelivsbransjen styres av 

lover og regler innenfor alkoholloven, men hver enkel kommune har også egne forskrifter 

som regulerer disse virksomhetene. Blant annet i forhold til skjenketider hvor min 

hjemkommune har skjenkestopp kl. 01.30, mens det i hovedstaden er lengre skjenketider. I en 

kontekst som dette er tid forstått som essensiell, en kveld på byen varer ikke evig og vi ønsker 

å ha det gøy hvor tiden ikke sløses bort på det som er kjedelig. Kø situasjoner oppleves som 

frustrerende og irriterende, spesielt hvis det snart er skjenkestopp og du har lyst på en øl til 

eller du er tissetrengt og det er lang kø på toalettet. Frustrasjonen i slike situasjoner øker og 

skaper ifølge Stian:  

 



59 

 

Stian: Dytting og klaging i køa fordi ting går for treig og det er dårlig køsystem hvor folk 

sniker.  

Begge informantenes uttalelser vitner om at svært mange av årsakene til vold i denne 

konteksten er spontan. Det skjer på det tidspunktet, i det øyeblikket. Årsakene er utenfor vår 

kontroll, det er vanskelig for oss å unngå kø på et utested hvis det er mange gjester der én 

kveld. En slik type interaksjon kan sies å være omtrent fraværende i livet vårt ellers. Det er 

sjeldent du står i kø for å komme inn på jobb og det er ikke lang do kø hjemme hvis du er 

tissetrengt. En annen faktor som er viktig å trekke fram i dette samspillet er alkoholen. Som 

tidligere nevnt ble den utpekt som en følelsesforsterker, både i forhold til de positive følelsene 

og de negative. Dette viser også at alkoholen ikke er den eneste grunnen, den står ikke frem 

som den ensomme faktoren som er rot til alt vondt. Det er et stort samspill og opplevelsen av 

hendelsene i det øyeblikket det skjer er avgjørende for hvordan interaksjonen utvikler seg 

videre. Enkelte velger å ta til tale og si ifra når det dyttes, klages og snikes. Andre lar det gå 

og biter tennene sammen til de har kommet seg igjennom køa. For menn kan en slik 

opplevelse føles som en trussel eller en ydmykelse mot sin identitet som mann, den kan bli 

skadet. Image og rykte er sosiale begreper som er utenfor menneskers egen kontroll (Katz 

1988). Å oppleve en offentlig forringelse av sin identitet kan bære med seg stigmafrykt som 

er vanskelig å kvitte seg med. I følge Katz kan ydmykelse bli ervervet passivt og man trenger 

ikke å ha gjort noe nytt for å bli ydmyket. I tillegg kan andres oppførsel ydmyke deg, det 

trenger ikke nødvendigvis å være deg selv som har gjort noe ydmykende. Ydmykhetsfølelsen 

er en følelse som står i motsetning til det å være mann. Det er kvinner som blir degradert og 

ydmyket, det er en feminin egenskap og ikke mannlig. Ydmykelse innebærer en skjev 

maktbalanse, det er noen som dominerer over deg. Spesielt for menn er dominanse vanskelig, 

det er oppfattet at det er menn som dominerer og kvinner som blir dominert. Kimmel (1996) 

fant ut gjennom sitt arbeid at mannlighet ikke handlet om at menn hadde behov for å 

dominere, men heller frykten for at de skal bli dominert. Å bli dominert er umandig og skaper 

tap av sin identitet som ekte mann. Dytting, sniking og klaging kan tolkes i et 

mannsperspektiv som en trussel mot mannligheten og en overføring til umannlighet. Hvis 

interaksjonen utvikler seg til vold kan den forstås som legitim for gjerningspersonen i den 

forstand at det er en del av den mannlige voldsbalansen. Volden er en motreaksjon på en 

trussel eller frykt for å bli dominert.    
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4.2.3 Jeg slo ikke først 

I mennenes fremstillinger av hendelser de selv hadde vært en del av i forhold til vold i utelivet 

var det interessant å se hvordan de posisjonerte seg selv i interaksjonen. Det var lett for dem å 

komme i tale om hendelsene, volden i konteksten utelivet ble sett på som uproblematisk å 

snakke om. En grunn til dette kan være deres forståelse av deres egen delaktighet i volden, 

svært få av informantene oppga å ha vært den som slo først. 

  

Jonas: Jeg pleier ikke å by opp, jeg blir som regel bydd opp da.  

Meg: Hva er det som gjør at du velger å slå tilbake og ikke gå unna situasjonen?  

Jonas: Fordi det føles som det eneste riktige i den situasjonen der og da. Det moralsk riktige 

ville jo vært og gått unna, men det er mannlig feigt.  

 

Jonas erkjenner å ha vært en del situasjonen, men plasserer skylden hos den andre parten. Han 

er ikke initiativtakeren til slaget og kan dermed posisjonere seg som et moralsk menneske 

som vanligvis ikke bruker vold. Skylden plasseres hos den som utdeler det første slaget, det er 

den personen som er umoralsk og gjør noe feil. Volden fremstilles som rettferdig i selve 

hendelsen, retten til å forsvare seg selv og gir dermed sterke moralske implikasjoner. Det gir 

mulighet for Jonas å se seg selv som et moralsk vesen selv om hendelsens karakter kan 

oppfattes som umoralsk. Han vet at det absolutt riktige ville vært og gått unna situasjonen, at 

det er det moralsk rette, men frykten for å tape ansikt som mann og oppfattes som feig av 

andre er større. Jeg tolker det også som beskyttelse av sin mannlige ære, noe Tomsen (1997) 

også trakk fram i sin observasjonsstudiet om alkohol, vold og mannlig identitet. De voldelige 

hendelsene han var vitne til tolket han som beskyttelse av mannlig ære i drikkekontekster. 

Hendelser som juksing under biljard, interaksjoner med andres kjærester, dytting og sølte 

drinker var blant annet hendelser som ble trukket fram som faktorer som kunne skape 

voldelige situasjoner fordi den mannlige æren ble truet.  

Jonas sin fortelling kan knyttes til det Isdal (2016) kaller overforenkling, som betyr å vurdere 

handlinger ut fra en ramme hvor man bare ser to alternativer. Alternativet som velges 

rettferdiggjøres gjennom at det andre alternativet er et dårligere et. Jonas benytter seg av 

alternativet å slå tilbake framfor å gå unna fordi han mener dette alternativet er det beste i 
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situasjonen. Han slår for å stadfeste og beskytte sin maskulinitet eller mannlig ære, som er 

viktigere enn å gå unna og tape ansikt. Volden oppfattes som uproblematisk og passer 

innenfor den sentripetale (Kolnar 2006) voldsrammen. Den blir beskrevet slik Messerschmidt 

(1993) presenterer kriminalitet blant menn, den handler om å gjøre kjønn. Jonas sin tolkning 

er ikke fremmed eller ukjent, flere av informantene definerer seg selv som den som blir slått 

mot og ikke den som slår først. Samtidig åpner det opp for muligheten til å unnskylde sin 

handling med at det var selvforsvar.  

 

Mikkel: Jeg mener at alle har rett til å forsvare seg og hvis noen slår meg så synes jeg at jeg 

har rett til å gjøre det samme tilbake.  

 

Denne typen rettferdighetsbetraktninger fant også Andersen (2012) og Wollheim Nygård 

(2013) i sine studier om vold og menn. Å benekte ansvar gjør deg skyldfri, volden har en 

rettmessighet. Mikkel slo for å forsvare seg, volden er ikke et aktivt valg fra hans side 

normalt, men i denne hendelsen valgte han det som en moralsk markering (Katz 1988). Ved å 

presentere vold i en selvforsvarsramme gir det mulighet for å legitimere den, det gjør også at 

man stiller seg innenfor rammen til samfunnets konvensjonelle verdier og holdninger. Menn 

skal være kapable til å slåss og de skal kunne forsvare seg, det er en del av den mannlige 

kompetansen. Å forsvare sine handlinger som moralske gror ikke kun ut fra rammen om 

selvforsvar, men også å forsvare de du er glad i.  

 

Truls: Jeg har ofte havnet i bråk fordi andre menn ikke respekterer eller aksepterer at dama 

mi har kjæreste. De nekter å gi seg, da blir man jo provosert og vil si ifra. Ofte tåler dem ikke 

dette og det eskalerer til slåssing.  

 

Igjen så trekkes det motsatte kjønn fram som en faktor som er årsak til utelivsvold. For Truls 

er det provoserende at noen prøver seg på dama hans, at de ikke respekterer at hun er hans eie. 

Han føler at han har rett til å si ifra, rett til å forsvare sitt territorium. I forhold til utelivet kan 

dette oppleves som spesielt viktig fordi utelivet har blitt knyttet til jakten på seksuelle 

relasjoner, konkurransen om det motsatte kjønn. Truls kan oppfattes som initiativtakeren til 
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konflikten, men han vedkjenner seg ikke ansvar eller skyld fordi han aldri slår først. Den som 

slår er den som går over streken, han har bare satt et standpunkt ved å bryske seg og skjelle ut 

den andre mannen. Han beskytter dama si og markerer det han føler er et overtramp. Han 

forteller videre at han opplever at svært mange av mennene ikke tåler at han sier ifra. Da 

eskalerer det til vold, men han vedkjenner seg ikke noe skyld i denne sammenhengen fordi å 

beskytte sine egne ansees som en del av den mannlige diskursen. Volden sees på som et 

forsvar både fordi han beskytter dama si, men også fordi han må beskytte seg selv fra å bli 

slått. Den oppfattes som lite problematisk i denne type diskurs. Både Stian og Tobias fortalte 

tidligere om episoder hvor de hadde blandet seg inn i en slåsskamp for å forsvare noen andre. 

Stian forsvarte kameraten da en gjeng briter banket han opp, mens Tobias gikk imellom når 

eieren av en kebabsjappe ble banket opp av en gjeng. Ingen av informantene anså handlingene 

sine som umoralske ei heller problematiserte de dem. Kameraten og kebabsjappe eieren ble 

utsatt for vold i informantenes fremstilling, men Stian og Tobias uttrykte ikke at deres egne 

handlinger i disse situasjonene var vold. Det var forsvar, for å beskytte andre og kan tolkes 

innenfor preferansene til en helt og har dermed sentripetale aspekter. Man gjenoppretter 

rettferdighet i en situasjon som ble oppfattet som urettferdig. Samtidig stiller mennene seg i 

en posisjon innenfor det Slottemo (2009) kaller ansvarlighetens menn. Ansvarlighetens 

normer inngikk i en diskursiv hegemonisk maskulinitet og skapte føringer til hvordan en 

mann egentlig skulle være. Dette kan også være et av grunnlagene til at ingen av 

informantene bruker ordet vold i sine fremstillinger, de bruker aktivt ordet «å slå» eller 

«slåss». Ingen vedkjenner seg å ha benyttet seg av vold, heller ikke blind vold. Begge disse 

begrepene kan oppfattes som brutale, meningsløse og idiotiske. Vold er uakseptabel og 

peripetal, men å slå eller slåss kan tolkes som mildere former og lettere å begrunne.  

Samtlige informanter var opptatt av sin egen delaktighet i situasjonene de hadde vært 

involvert i, ingen oppga å ha vært den som slo først. Flere av dem hadde også vanskeligheter 

med å finne årsaksforklaringer til hvorfor volden ble utøvd mot dem. Noen mente at det 

kunne komme av deres rykte om at de hadde et voldstemperament, mens noen forklarte at de 

trodde det bunnet i hvordan de så ut.  

 

Andreas: Jeg har bare tatt igjen når andre har slått meg først. På grunn av at jeg er så høy 

som jeg er, bredskuldret og har skjegg så tror jeg …. at det alltid har vært en sånn greie at 

man skal prøver seg på den høyeste og største fyren.  
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Andreas knytter sine opplevelser med vold i utelivet til hvordan han ser ut. Siden han er høy 

og bredskuldret tolker han at dette er en trussel for andre menn. Utsagnet til Andreas passer til 

våre hverdagsbilder og forestillinger om maskulinitet og kropp (Herz og Johansson 2011). 

Mannen har blitt knyttet til muskler, styrke og fysisk vold. Disse hverdagsforestillingene om 

maskulinitet har også blitt forstått innenfor vold, krig, helter og aggressivitet. Spesielt innen 

film med skuespillere som Bruce Willis og Sylvester Stallone. De er viljesterke, har mye 

muskler og er tøffe. De opplever vold og utfører selv vold uten å omtrent blunke med øyet. 

Slik har dette bilde av maskulinitet satt sine dype røtter i vår kultur. Når det er vanskelig å 

finne mening til at Andreas havner i potensielle voldssituasjoner, er det eneste fornuftige i 

hans tankegang å trekke frem hans utseende. Utseendemessig er han definisjonen på en mann 

i vår kulturs bilde. Han er høy, sterk og ser tøff ut med masse skjegg og en bred 

kroppsbygning. For andre menn kan han oppfattes som truende, samtidig må hans 

maskulinitet utprøves. Han må bevise at han er sin egen karakter verdig, for å fortsette å være 

tøff må han vise dette når andre menn tester han ut. Velger han å trekke seg tilbake kan han 

tapte ansikt og miste sin status, spesielt fremtredende blir det når han besøker utelivet. Igjen 

så ser vi hvordan mannlig identitet og ære kommer frem i forhold til voldssituasjoner 

(Tomsen 1997). Den maskuline arenaen hvor presset blant menn til å måle krefter og vise seg 

fram er stor. Informantene beskrev dette tidligere som hverdagsvolden. Det er guttestrekene, 

den uskyldige volden som har forflyttet seg fra skolegården og innenfor sporten, til den 

voksne verden hvor utelivet er den mest passende arenaen å gjøre dette på. Tidligere 

generasjoner opplevde ikke utelivet i byene på samme måte, og flere av informantene snakket 

om hvordan den eldre generasjon snakket om alkohol og slåssing fra da de var unge. Blant 

annet Morten sier følgende: 

 

Morten: Det har liksom eksistert i lang tid og du hører ofte historier fra før i tida fra dem som 

er eldre. Da møttes de for å drikke og slåss.   

 

Beskrivelsene til Morten passer godt innenfor en bygdekultur. Bye (2010) skrev om «bygdas 

unge menn» i sin doktorgradsavhandling hvor hun gjennomførte dybdeintervjuer med unge 

menn fra bygda på Vestlandet. Der fant hun ut at bygdemenn møttes på fritiden hvor de 
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plasserer seg selv i det maskuline hierarkiet i bygda ved å måle krefter fysisk og vise hvem 

som kan drikke mest alkohol. I de senere år har det vært en utvikling av bybildet som 

tilgjengelig 24/7 for samfunnet, hvor den endrer karakter fra dag til natt. Utviklingen av 

underholdning og skjenketilbud har gjort at mennesker trekker til byene i søken etter spenning 

og moro (Hadfield m.fl. 2001).  

 

4.2.4 Menn og offer – to motpoler  

Diskursen rundt mannlighet og offerskap har i lang tid vært problematiserende. Siden 1970-

tallet med kvinnebevegelsens arbeid med å synliggjøre privat vold, har offerbegrepet blitt 

problematisert (Jon 2017). Arbeidet til kvinnebevegelsen handlet ikke bare om å få 

kvinnemishandling og seksuelle overgrep frem i søkelyset, men det var også et 

verdighetsprosjekt ifølge Ericsson (2007). Kvinner hadde i lang tid måtte kjempe for å ha 

retten til å være offer for seksuelle overgrep og mishandling. De hadde ofte blitt kalt 

forførende og provoserende, men når husbråk ble omdefinert til voldskriminalitet og 

forførende kvinner til kriminalitetsofre, ble kvinnene løftet frem fra skyggen. Problemet med 

dette var at det skapte føringer på hvem som var ofre og hvem som ikke var ofre. 

Offerbegrepet ble kjønnet, relatert til passivitet, hjelpeløshet og noe stakkarslig. Jon (2017) 

trekker blant annet fram Hans Bonde sitt utsagn «Kvinner er ofre, menn er tapere» (Ibid s. 

182) for å trekke frem hvordan menn og gutter som ofre ofte overses. Å påta seg rollen som 

offer er problematisk, men den er enda mer problematisk for menn fordi den ikke passer til 

bildet av den kulturelle definisjonen «en skikkelig mann». Flere av mine mannlige 

informanter fremstilte sine erfaringer med vold i utelivet i den forstand at situasjonen hadde 

skjedd mot dem. De hadde blitt utsatt for slag, framprovosert til slåssing og forsvart seg selv i 

situasjonen. Gjerningspersonen var den andre parten, den som initierte slaget eller 

slåsskampen. Med andre ord kan man forstå det som om de er ofrene. I de 

kriminalitetskategoriene hvor kriminaliteten gjøres mot et annet menneske, er det vanlig å 

tolke at det eksisterer én gjerningsmann og et offer. Slik var det ikke i informantenes 

fremstilling. De var ikke gjerningsmannen, men de var heller ikke noe offer. Ingen av dem 

brukte begrepet offer i fremstillingene sine, ei heller begrepet vold. Det var slåssing eller slag. 

Informantene til Jackson-Jacobs (2009) definerte slåssing som victimless crime. Det var ingen 

gjerningsmenn eller ofre, det var vinnere eller tapere. En av Tomsen (1997) sine informanter 
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sa allikevel at det nødvendigvis ikke handler om å vinne, men heller vise at du har en villighet 

til å respondere kjapt på utfordringer. Involvering i seg selv ble forstått som en markering av 

mannlighet i forhold til slåssing i naturlige drikkesettinger. Jackson-Jacobs tolket denne 

forståelsen av vold som slåssing ved at «Characterizing violence as a «fight» can be a 

rhetorical device for neutralizing the potential culpability of committing a violent act or even 

deny the shame of being passively victimized» (Ibid s. 94). Jackson-Jacobs tolkning kom 

tydelig fram blant mine informanter også. Framfor å definere seg selv som ofre, var de heller 

tapere i situasjonene. Ved å forstå hendelsene som slåssing og ikke vold, er det lettere å se seg 

selv utenfor offerdiskursen. Slåssingen ble også tolket som en del av mannlighetsperspektivet 

siden utelivet ble tolket som en maskulin arena. Innenfor dette perspektivet eksisterer det ikke 

ofre, fordi menn ikke er regnet som det Nils Christie (1986) kaller det ideelle ofre. De faller 

heller under kategorien som ikke-ideelle ofre fordi de opplever vold i utelivet. Christie 

eksemplifiserer det ikke-ideelle ofre som en mann som blir slått ned når han er på en bar og 

blir fratatt pengene sine av en bekjent. En mann er sterk og burde kunne klare å beskytte seg i 

en slik situasjon da han har samme forutsetninger som gjerningspersonen grunnet sitt kjønn. I 

konteksten utelivet kan informantene mine tolkes som det Ericsson kaller «Medskaper i sitt 

eget offerskap» (2007:40). De har på en eller annet måte deltatt selv i situasjonen framfor å gå 

unna, de har hatt muligheten til å fjerne seg fra situasjonen og ta et bedre valg. Informantene 

kan tolke det som om at de er selv skyldige i situasjonen og at de har selv satt seg i denne 

situasjonen fordi de har valgt å reise ut på byen. Alkoholen er også en faktor som gjør det 

vanskelig å forstå seg selv som et offer, samt tolke hendelsene som slåssing og ikke vold. 

Siden alkoholen skaper større hemningsløshet er den også en risikofaktor i seg selv, den gjør 

deg mer utsatt for å havne i en voldelig konfrontasjon. Offerdiskursen har også vært preget av 

at det er et stort forhold mellom gjerningspersonen og ofret, hvor maktrelasjonen og tvangen 

er ujevn. Gjerningspersonen har mer makt, bruker tvang og er fysisk overlegen sitt offer. I 

forhold til utelivsvold så passer ikke denne forståelsen inn. Informantene oppga at hendelsene 

de hadde vært involvert i hadde vært med andre menn og den andre parten hadde hverken 

brukt mye tvang eller var fysisk overlegen. Med andre ord var det en maktbalanse og ikke 

maktskjevhet tilstede i deres fremstillinger. Det vanskeliggjør det å tolke seg selv i bildet av et 

offer, både på grunn av sitt kjønn, men også på grunn av hvor hendelsen fant sted og hvem 

den andre parten var. Problemet med dette er at voldsofre som «medskaper i sitt eget 

offerskap» kan gi assosiasjoner tilbake til usynliggjøringen av maktforhold og tidligere tiders 

oppfatning av volds- og voldtektsutsatte kvinner, ifølge Ericsson.  
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Offerdiskursen er i utgangspunktet et kjønnsnøytralt begrep, men når det ikke gir indikasjoner 

til å gjelde menn også, gir det sterke konnotasjoner til det stereotypiske bilde av offeret som 

enten kvinne eller barn (Sahlin 1999). Våre kulturelle forestillinger om mannlighet bidrar til 

at menn holdes utenfor offerdiskursen, også når de først føler at de har blitt viktimisert så 

distanserer de seg fra offerdiskursen fordi det kan skade deres maskulinitet ved at de påtar seg 

en offerrolle. Det passer ikke inn i deres selvforståelse og selvbilde som en mann, de har brutt 

reglene. De mannlige informantene til Herlof Anderson (2012) beskriver også om følelsen av 

å ha brutt reglene. Selv om forskningen til Herlof Anderson handler om menn som har vært 

utsatt for seksuelle overgrep, har utsagnene til hans informanter flere likhetstrekk med mine i 

forhold til det å være mann og offer. Alle har brutt den normative mannlighetsdiskursen. Kun 

en av mine informanter hadde valgt å anmelde opplevelsen sin. Johan fortalte at han valgte å 

anmelde forholdet fordi:  

 

Johan: Jeg ble nærmest instruert til å gjøre det på legevakta.  

 

Han tok ikke valget selv om å anmelde, valget ble nærmest tatt for han. Jeg synes utsagnet til 

Johan viser til det faktumet at hans opplevelse ikke ble opplevd som alvorlig av han selv. Det 

gjør også at det blir vanskelig å se seg selv som et offer. Videre fortalte Johan at motivet for 

anmeldelsen var økonomisk. Siden det ble en del utgifter på grunn av ødelagte klær og 

medisinske utgifter mente legevakten det var lurt å anmelde det for å få kompensasjon, slik at 

han ikke måtte dekke alle utgiftene på egenhånd. Når legevakten snakker i disse termene er 

det lett å forstå hvorfor Johan ikke ser seg selv som et offer. Hvis ingen andre anerkjenner deg 

som et offer blir det vanskelig å selv anerkjenne seg selv som et.   
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4.2.5 Oppsummering  

Ordet vold kan tolkes på flere måter. Alle har en formening om ordet. For noen er vold fysisk 

eller psykisk, kanskje begge deler. Innenfor disse kategoriene finnes det ulike tolkninger også. 

Et slag med flat hånd kan oppleves som et overtramp, men ikke vold. Media påvirker vår 

kulturelle formening om ordet også. Slik kom det fram blant mine informanter, de hadde alle 

ulike defineringer av vold. Stort sett ble volden definert som noe fysisk, enkelte av 

informantene var såpass konkrete at de nevne ulike typer vold. Jonas mente vold var å påføre 

noen vesentlig skade, det inneholdt blod, brudd og slag. Å fike til noen var ikke vold etter 

hans mening. Vold ble forklart innenfor brutale rammer. Giertsen (2004) mener også at vold 

er et vanskelig ord å definere og den blir ofte snakket om i generelle vendinger. Samtidig sier 

hun at det er omtrent umulig å ha en universal definisjon, den må forstås ut i fra vårt 

dagligdagse språk. Dette så jeg også i informantenes definisjon når de snakket om vold i 

utelivet. Historiene de fortalte relaterte seg ofte til de mer brutale episodene, små 

bagatellmessige hendelser var nesten utelukket. Slåssing var den vanligste formen for vold i 

utelivet. Vold er allikevel ikke en handling som er lett å utføre, man må overkomme sterke 

fysiske reaksjoner som spenning og frykt for at vold skal finne sted (Collins 2008). Vår 

kulturelle forståelse om at vold er enkelt å utføre er feil.  

Utelivsvolden har gråsoner og tvetydigheter. Ofte ble den tolket som vanlig og uproblematisk 

fordi den oppstod i en naturlig drikkesetting. Allikevel fant jeg motstridene fortellinger, blant 

annet hos Stian. Først snakket han om volden som noe vanlig, folk dro ut på byen i jakten på 

voldsspenning. Senere snakker han om volden i samme kontekst som meningsløs og blind. 

Fortellingene hans har en tvetydighet, den samme tvetydigheten fant Sandberg m.fl. (2015) i 

sin studie av innsatte i norske fengsler. Ifølge dem fortelles ikke historier på en konsis måte, 

de er heller komplekse og foranderlige i henhold til situasjonelle forhold. Mikkel uttrykte den 

samme tvetydigheten i forhold til hans erfaring med vold og uteliv. Når han ser andre slåss 

knyter det seg i magen hans, men denne følelsen eksisterer ikke når han selv havner i en 

slåsskamp.  

Seksuelle relasjoner, kø og knuffing var interaksjoner som ble nevnt i informantenes 

fortellinger. Utelivet var en passende arena for seksuelle relasjoner med det motsatte kjønn 

mente Andreas, men Tobias mente at dette også kunne skape potensielle voldssituasjoner. 

Spesielt hvis man la an på dama til en annen fyr. Det var et overtramp og da måtte man si ifra. 

I slike situasjoner ble det ofte fysisk. Å utforske sine seksuelle lyster kunne også forstås 
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innenfor det Connell (2005) kaller protestmaskulinitet. Mennene protesterte mot seksualiteten 

som ofte ble definert som «farlig» i hverdagen av samfunnet. I utelivet var seksualiteten og 

utforskningen av den mer akseptert og derfor ble den også utforsket. Maskulinitet og 

seksualitet har ofte blitt sterkt knyttet sammen og viser hvordan menn kontinuerlig må 

overbevise sin maskulinitet i forskjellige situasjoner. De ga grobunn for konkurranse om 

damene blant mennene, noe som igjen skapte frustrasjon og vold. Informantene til Wells m.fl. 

(2009) sa også at alle reiser ut på byen for å få seg sex. Seksuell konkurranse og rivalisering 

ble tolket som mannlig og volden var dermed sentripetal (Kolnar 2006).  

Å stå i kø er en frustrerende ting, noe også informantene fortalte om. Utelivet bestod mye av 

køer og venting, enten det var på vei inn på utestedet, i baren, på do eller når du skulle ta taxi 

hjem. Finney (2004), Shepherd og Brickley (1996) beskrev kø situasjoner som toppunkter 

hvor risikoen for vold var høy. Slik fremstod det også for mine informanter. Blant annet fordi 

tid er essensielt siden utestedet har skjenkeregler og stengetid, de fleste ønsker å utnytte tiden 

på best mulig måte. I køer kunne det forekomme knuffing og dytting fordi folk var 

utålmodige, i tillegg til at de fleste har konsumert alkohol og derfor oppfatter utsagn og 

kroppsspråk feil. Det kan oppfattes som en trussel mot mannligheten, hvor den kan bli skadet. 

Rykte og imaget må gjenopprettes, noe som viser at dette er begreper som er utenfor vår 

kontroll (Katz 1988).  

De fleste informantene presenterte historiene med vold hvor de selv hadde vært involvert 

innenfor en selvforsvarsramme. Ved å ikke slå først var de ikke umoralske og skylden kunne 

plasseres hos den andre. Det skapte også rettferdighetsaspekter ovenfor sine egne handlinger, 

samtidig som man oppretthold sin mannlige ære ved å vise at man er villig til å ta igjen 

(Tomsen 1997), det blir også en moralsk markering (Katz 1988) ved at man får vist at man 

ikke aksepterer slik. Volden kan forstås innenfor Messerschmidt (1993) sin teori, det handler 

om å gjøre kjønn, ikke bevisst å begå et voldslovbrudd. Selvforsvarhistorier eller beskyttelsen 

av andre var fortellinger som ofte kom fram hos informantene. Hva som var grunnen til at de 

ble slått etter var ofte vanskelig å definere, men Andreas tolket det på bakgrunn av hvordan 

han så ut. Han passet inn i rammen til en «ekte» mann og kunne derfor oppfattes som en 

trussel eller at han måtte utprøves for å stadfeste dette ryktet. Da kunne han gi mening til 

hendelsen og skape en forståelse til seg selv.  

Menn og offer er to motpoler. Det kom også fram i informantenes fortelling. Ingen var den 

parten som slo først, men de tolket seg heller ikke som et offer. Offerbegrepet har ofte blitt 
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tolket innenfor feminine rammer, på grunn av kvinnebevegelsens arbeid siden 1970-tallet med 

å anerkjenne kvinnen som et offer. Det skaper føringer til hva samfunnet definerer som et 

ideelt offer og menn var ikke innenfor denne kategorien. Dermed kunne volden tolkes som 

victimless crime (Jackson-Jacobs 2009) hos informantene. Det var ingen gjerningsperson og 

offer, det var en vinner eller taper. Samtidig ble det forstått som en mannlig markering hvor 

man fikk vist sin villighet til å ta utfordringer fra andre. Man ble en «medskaper i sitt eget 

offerskap» slik Ericsson (2007) beskriver det. Våre kulturelle forestillinger om mannlighet 

gjør at menn havner utenfor offerdiskursen, som i utgangspunktet er et kjønnsnøytralt begrep. 

Påtar man seg rollen som offer står man i fare for å miste sin mannlighet fordi man bryter 

reglene. Brudd på reglene beskrev også informantene til Herlof Andersen (2012) i forhold til 

det å være seksuelt misbrukt og mann, de hadde brutt den normative mannlighetsdiskursen.   
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4.3 Kontroll og konsekvens 

Ser vi på Oslo politiets voldsrapport fra 2.halvår i 2009 var utearenaer, etter bopel, de 

hyppigst angitte gjerningsstedene for voldsanmeldelser (Oslo Politidistrikt 2011). Andelen 

utgjorde 26,7% på offentlig sted, mens restaurant/utested var på 13,1 %. I tillegg viser 

rapporten deres at sentrumsvolden skjedde i stor grad på offentlig sted eller i tilknytning til 

utelivet, der var hele 44,1% av anmeldelsene registrert på offentlig sted som gjerningssted, 

mens utested/restaurant utgjorde 7,1%. Slik som tidligere forskning viser var også menn her 

de som var oftest offer for fysisk vold på utearenaer som restaurant og uteliv. Som i all annen 

kriminalstatistikk har også denne rapporten mørketall, altså tall som ikke har gjort seg til 

kjenne og som ligger i mørket. Den har ikke latt seg tallfeste, selv om vi vet at den eksisterer. 

Det finnes ulike grunner til at for eksempel voldslovbrudd ikke blir anmeldt, blant annet kan 

et voldslovbrudd som objektivt sett kan betegnes som vold, ikke bli opplevd som det av 

subjektet. Eller at man av diverse grunner ikke tørr å anmelde voldshendelsen selv om man 

oppfatter det som et voldslovbrudd. Av mine informanter har kun én anmeldt voldsepisoden 

han ble utsatt for, mens to andre informanter selv har fått anmeldelse mot seg. Begge to ble 

henholdsvis anmeldt av politiet og ikke de/den andre involverte parten(e). Mikkel er den 

informanten som skiller seg mest ut når det kommer til konsekvenser av utelivsvold. Som 

tidligere nevnt fikk han fengselsstraff for voldsepisoden han var involvert i, altså en 

voldsdom. Truls er den andre informanten som har opplevd å bli anmeldt, han har i tillegg 

overnattet utallige ganger i den såkalte «fyllearresten» som han kaller det. Det som skiller han 

ut fra Mikkel er at Truls ikke har blitt anmeldt for vold, men for ordensforstyrrelse. Dette kan 

blant annet være med å forklare noe av mørketallene i forhold til utelivsvold, ikke bare det at 

mennene svært sjeldent anmelder forholdene selv, men når politiet velger å anmelde 

hendelsene kategoriseres de ofte som ordensforstyrrelse og ikke vold. Vanlig praksis er også 

en bortvisning fra sentrum i 24 timer, hvis den ikke overholdes blir man tatt med inn og må 

overnatte på glattcelle. Moralsk sett blir ikke et slagsmål i fylla ansett som noe kriminelt 

(Larsson m.fl. 2014). I politiets forståelse av «ordentlig politiarbeid» og «drittjobb» faller 

fylleslagsmål under «drittjobb». Dette er noe politiet bruker mye ressurser på, spesielt i 

helgene. I disse tilfellene er det ofte svært vanskelig å identifisere hvem som er 

gjerningspersonen og hvem som er et offer. Det kan føre til få pågripelser eller pågripelser 

hvor det ikke fører til noe straff. Stian snakker også om denne uoversiktligheten når det 

kommer til utelivsvold. 
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Stian: Det er vanskelig å få god oversikt, konkrete bevis … de fleste er beruset og ja, ting skjer 

fort og folk får ikke med seg det som skjer.  

 

Utelivet tiltrekker seg mye mennesker og når så mange mennesker er samlet på et sted fører 

dette til at arenaen ofte er uoversiktlig. I tillegg er de fleste menneskene intoksikert og 

hukommelsen er ikke den skarpeste på grunn av alkoholen. Når ting skjer så fort er det også 

vanskelig å få med seg hva som egentlig skjedde i alt kaoset. Uten å ha en klar formening om 

hva som skjedde eller vitner som kan bekrefte hva som skjedde, er sjansen liten for å få noe 

oppklart. For de som da føler at de har blitt viktimisert og vil anmelde hendelsen, kan det 

føles poengløst fordi troen på at anmeldelsen skal føre frem til noe er liten. Problemet med 

denne uoversiktligheten er at den også gjør det attraktivt å begå voldskriminalitet i utelivet 

fordi sjansen for å bli tatt for det er såpass liten. Anonymitetsaspektet som ble tatt opp 

tidligere muliggjør vold, samtidig som at erfaringene med slike voldshendelser i utelivet også 

gjør at de involverte bekymrer seg lite for konsekvenser de kan få i ettertid. Truls uttrykker 

dette når han sier:  

 

Truls: Det burde jo vært mer konsekvenser egentlig. For man får jo som regel bare beskjed 

om å gå hver deres vei.  

 

Få juridiske konsekvenser, få bekymringer. Med andre ord oppfatter flere av mine 

informanter det som at utelivsvold er en voldsform som er lett å komme unna med. Det er 

heller ikke noe de har grublet stadig over i ettertid, hvis de har grublet over det har basert seg 

på det fysiske skadeomfanget. Blant annet Stian har i ettertid av hendelsen han var involvert i, 

tenkt mye på saken. Han forklarer dette med at han sparket den andre parten i ansiktet og får 

ofte brutale bilder i hodet i forhold til skaden det ga eller kunne gitt. Heller ikke Johan som 

faktisk anmeldte forholdet han opplevde, gjengir å ha tenkt mye på voldsepisoden i ettertid, 

det som har kvernet mest i hans hode i ettertid er måten politiet behandlet han på når han 

skulle føre erstatningssak mot gjerningsmannen. Dette gjenspeiler også hvordan tillit til 

politiet og systemet er avgjørende for om det er verdt å anmelde forholdet. Andreas 

poengterer dette når han sier: 
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Andreas: Hvis vi sier dem har brekt nesa da eller fått et blått øye, hvem er det som gidder å 

investere måneder av livet sitt på en rettssak som kan ta to år før den i det hele tatt begynner.  

Meg: Så det er for tidkrevende?  

Andreas: Ja, det er det. Så får du ofte lite igjen for det.  

 

Det krever mye å investere i en anmeldelse som kan føre til en sak. Det krever både tid og 

penger, samtidig som Andreas uttrykker at man ofte får for lite igjen for det. Når det tar så 

lang tid og man egentlig ikke vet utfallet av saken, skaper dette også mistillit til politiet. En 

brekt nese gror og et blått øye forblir ikke for alltid blått. Dette kan vitne om at det er lettere å 

forsone seg med opplevelser med vold i utelivet, så fremst det ikke har vært en brutal og 

blodig opplevelse, uten at man må trekke inn politi og rettsvesen. Ifølge Leer-Salvesen (2009) 

er forsoning en reparerende og helende prosess, samtidig som den er frigjørende. Samtidig 

kan det trekkes frem at mine mannlige informanter tenker at de visste risikoen ved å reise ut, 

ved å drikke alkohol og hva det kan føre til. De har selv satt seg i denne posisjonen og hvis de 

skulle havne i en voldelig konfrontasjon er det en del av gamet og dermed oppfattes det som 

uaktuelt å anmelde hendelsen. Slik som Burns så treffende sier «You can’t play the game 

unless you know the rules» (1970:279). Da forsoner de seg med seg selv og at de var der, samt 

hva de opplevde. De var en del av spillet.  

 

4.3.1 Dørvakter  

Dørvakter er ikke forpliktet til å sikre offentlig sikkerhet i utelivet og metodene de bruker for 

å forebygge vold viser seg å gjøre lite for å redusere risiko og frykt i miljøet (Winlow m.fl. 

2006). Faktisk mener Winlow m.fl. at på mange måter så er dørvaktene et integrert element i 

å konstituere og reprodusere frykt og risiko. Enkelte av mine informanter mente også det at 

dørvakter ofte kunne være med på å fyre opp under potensielle voldelige konfrontasjoner 

både i måten de utøvde sitt arbeid på, men også på grunn av hvordan de oppførte seg mot 

utelivets gjester. Spesielt Johan var svært kritisk i sine uttalelser angående dørvakter.  
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Johan: Altså jeg har sett et par episoder hvor det på en måte er overstadig berusede folk på 

utestedene og de som jobber der ser seg jævlig lei av dem, istedenfor og liksom bare roe ned 

situasjonen så oppfører de seg surt og tar deg i armen før de kaster deg ut. Ja, jeg tror at i 

disse type situasjonene så er det folk som jobber på utestedene som står for mye av de 

grunnene til at det blir voldelige episoder da.      

 

Å bli tatt i armen og dratt ut av utestedet kan oppfattes som et overtramp, som nevnt tidligere 

gjør alkohol at du oppfatter signaler feil og tolker kroppsspråk feil. Johan mener dørvaktene i 

sitt arbeid ofte opptrer for hardt og brutalt, framfor å ha mykere tilnærminger bruker de harde. 

Deres oppførsel kan gjenspeiles hos den de kontrollerer og kan framprovosere en potensiell 

voldelig konfrontasjon. Slik maktmisbruk kan igjen føre til en avmaktsfølelse hos de 

involverte og Isdal (2016) sier at vold som oftest er et motsvar på en avmaktsfølelse. Mikkel 

fortalte også om episoder hvor han føler dørvaktene gjør jobben sin på feil måte, spesielt når 

det kommer til hva slags klientell de ønsker å ha på utestedene. Dørvaktene dømmer eller 

velger på bakgrunn av utseende.  

 

Mikkel: De må slutte å stigmatisere sånn. Ikke utelukke noen grupper utfra hudfarge, hvor de 

kommer fra, hvordan man går kledd, hvordan man ser ut eller hvordan man prater. Alle skal 

være velkomne og bli møtt med respekt.  

 

Slik Mikkel forteller det har dørvakter, på lik linje med politiet, et blikk som er avgjørende for 

hvem som får tilgang til utestedet og ikke. Finstad (2003) definerer politiblikket som et blikk 

som er konsentrert og årvåkent. Blikket skal oppdage, avsløre, være til hjelp for publikum og 

gripe inn mot straffbare forhold. Det er både inngripende, kontrollerende, beskyttende og 

hjelpsomt. Dørvakter ser ut til å ha det samme blikket i reguleringen av utestedets gjester slik 

Mikkel beskriver det. De skiller ut dem de ønsker å ha som gjester og dem de ikke ønsker å ha 

gjester, de gjør en risikovurdering ut fra personlig ståsted for å forebygge vold og bråk. Dette 

kan bli problematisk hvis deres arbeid blir oppfattet som urettferdig av en beruset person som 

ikke klarer å tolke kroppsspråk og signaler på samme måte. Også Jonas tar opp temaet 

angående dørvakter og han mener at dørvakter har en ganske viktig posisjon i forhold til 

hvordan ting forløper seg ute på byen. Hvis de står i døra og møter på en kranglete person så 
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kan de på en måte være med på å framprovosere en voldelig konfrontasjon hvis de for 

eksempel nekter å slippe han inn. Det kan gjøre situasjonen verre, men samtidig så kan det 

være riktig i forhold til andre gjester. I Oslo i mai 2003 holdt professor Kathryn Graham 

hovedinnlegget ved Sosial – og helsedirektoratets konferanse om alkoholrelatert vold i 

utelivet (Øiern 2003). Der fortalte hun at hennes forskning om barer i Canada hadde vist at 

flere dørvakter avviser folk på en altfor tøff måte og når barer blir anmeldt til politiet handler 

det oftest om unødvendig bruk av vold. Allikevel begrunner hun at det er vanskelig som 

observatør og bedømme når fysisk makt er unødvendig. Wells m.fl. (2009) sine informanter 

definerte åtte faktorer som kunne være med på å fremme aggressive hendelser hvor ansatte på 

barene var én av disse faktorene. Både fordi de av og til er for trege til å respondere på 

aggressive situasjoner som er i ferd med å eskalere, men også fordi de kan være sure og 

frustrerte som går utover gjestene. En av informantene sa dette:  

 

«One thing that really pisses like my friends off is that the bouncers sometimes they’re dicks 

man, and they’ll piss you off by the time you get in there like “man that bouncer pissed me 

off” you know “he’s treating me like, you know, like whatever,” so, so by the time you’re in 

there you’re already pissed off. “I don’t want to dance no more. I don’t want to pick up 

chicks. I want to go beat that bouncer up” you know»   

  

Informanten til Wells m.fl. (2009) uttrykker det samme som enkelte av mine informanter gjør. 

At dørvakter kan være med å fremme aggresjon og vold. Tomsen (1997) konkluderer også 

med at vold i denne settingen var sterkt knyttet til sosiale variabler som aggressive og 

urimelige dørvakter. At de enkelte ganger feiler i utførelsen av sitt mandat og misbruker sin 

posisjon ved overbruk av makt.  
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4.3.2 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg tatt for meg kontroll og konsekvens. Først presenterte jeg statistikk 

fra Oslo Politidistrikt som viste voldstendenser i Oslo siste halvår av 2009. Som gjerningssted 

utgjorde restaurant og uteliv 13,1 % av volden. Tidligere forskning har vist at menn 

dominerer statistikken for utelivsvold både som gjerningsperson og offer.  

Av mine informanter har to av dem blitt anmeldt for utelivsvold, mens én informant har lagt 

inn en anmeldelse. Anmeldelsen Johan la inn ble ikke beskrevet som et aktivt valg fra han 

side, men heller noe som legevakta instruerte han i å gjøre på grunn av økonomiske utgifter. 

Han ønsket kompensasjon for ødelagte klær og lege utgifter. Mikkel er den av informantene 

som har fått den strengeste straffen for utelivsvold, en fengselsdom. Truls har overnattet flere 

ganger i fyllearresten og blitt anmeldt for ordensforstyrrelse for volden han har vært involvert 

i. Likhetstrekkene i sakene til Mikkel og Truls er at de ble anmeldt av politiet, ikke de/den 

andre parten(e). Det viser at det mest sannsynlig eksisterer mørketall på området og slik 

informantene beskrev det i et tidligere kapittel kan volden forstås som uproblematisk og ikke 

som et lovbrudd. Larsson m.fl. (2014) sier at slagsmål i fylla moralsk sett ikke blir forstått 

som noe kriminelt. Kategoriseres utelivsvolden som ordensforstyrrelse og ikke vold, fanges 

den heller ikke opp i voldsstatistikken. Politiet kaller ofte fylleslagsmål for «drittjobb».  

Stian definerer utelivet som oversiktlig, noe som gjør at det er vanskelig å finne ut av hva som 

egentlig har skjedd og hvem som har vært involvert. Anonymitetsperspektivet muliggjør vold 

og gjør den tiltrekkende fordi man frykter få juridiske represalier. Mistillit til politiet ble også 

trukket fram og hvordan en sak er krevende økonomisk og tidsmessig i forhold til hva du får 

igjen. Opplevelser med vold i utelivet var lettere å forsone seg med og de visste risikoen ved å 

reise ut på byen.  

Siste del i kapittelet tok for seg dørvakter. Svært få av informantene hadde mye positivt å si 

om dem. Dørvaktene ble trukket fram som en årsak til at vold oppstod på grunn av deres 

oppførsel og overdreven bruk av makt til tider. Dette samsvarer med studien til Winlow m.fl. 

(2006) som fant ut at dørvakter er et integrert element i å konstituere og reprodusere frykt og 

risiko. Ifølge Mikkel var det blikket til dørvaktene som avgjorde om du fikk innpass på et 

utested eller ikke. Han mente de dømte på bakgrunn av utseende eller væremåte. 

Informantene til Wells m.fl. (2009) definerte også dørvakter som én av totalt åtte 

risikofaktorer som kunne være med på å fremme aggressive hendelser på et utested.     
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5 Avslutning 

Denne oppgaven har vist hvordan menn selv forteller og forstår vold i utelivet. 

Problemstillingen oppgaven har svart på er: «På hvilken måte fremstiller mennene sine 

erfaringer og opplevelser med vold i utelivet, og kan disse overføres til samfunnets generelle 

forestilling om vold og maskulinitet?». Mennene fremstiller sine erfaringer og opplevelser 

med vold i utelivet som maskulinitetsfortellinger. Ikke bare én fortelling, men svært mange 

ulike fortellinger. Både i etterrasjonaliseringen av interaksjonene og dynamikkene kommer 

maskulinitetsperspektivet frem. Det viser at vold i utelivet blant menn kan forstås innenfor 

teoriene til Connell (2005) og Messerschmidt (1993), noe som har blitt gjort i denne 

oppgaven. I tillegg har også oppgaven benyttet seg av mikro-sosiologisk teori ved Collins 

(2008). Volden forstås som å gjøre kjønn og nå opp til den hegemoniske maskuliniteten. En 

maskulinitet som er kulturelt lovprist og glorifisert av menn. Alkohol, anonymitet, forførelse, 

moralsk forventning om vold, selvforsvar, damer, kø og knuffing ble direkte eller indirekte 

koblet opp mot maskulinitet. Når vold i tillegg ikke har noen universal definisjon gjør det 

også at fortolkningsrammene er store, men vold ble i stor grad forstått som brutalt og 

meningsløs av informantene. Det var noe man så på film og tv, vold var fraværende i deres 

liv. Volden har ikke bare én karakter, dens karakter er mangfoldig og har flere gråsoner. 

Opplevelsene i utelivet ble tolket som slåssing, hvor det var en vinner eller taper, ikke 

gjerningsperson og offer. Slåssing blir oppfattet som mer sosialt akseptert og legitim.  

Når kvinnebevegelsen på 1970-tallet begynte arbeidet med at kvinner skulle anerkjennes som 

ofre, skapte dette også føringer til diskursen (Jon 2016, Ericsson 2007). Et offer er svakt, 

passivt, hjelpeløs og forbundet med kvinnen. Dette var tydelig i informantenes fremstillinger. 

De fleste definerte seg selv som den andre parten, den som ikke initierte slåssingen, noe som 

skapte moralsk forståelse fordi handlingene deres var selvforsvar. Selv om mennene ikke var 

den som slo først, var de heller ikke offeret. Ingen av mennene ga implikasjoner til dette. I 

situasjonene var de enten en taper eller en vinner, men man fikk allikevel beskyttet sin 

mannlige ære ved å vise at man var villig til å ta en utfordring. Det viser hvordan samfunnets 

generelle forståelse av hvem som er offer og ikke, står sterkt hos informantene også. Menn 

kan forstås som utelatt i den debatten og derfor blir det vanskelig for mennene å se seg selv 

innenfor disse rammene. I utelivet slåss mennene som regel med andre menn, noe statistikk 

fra SSB (2016) også viser. Det tolkes også som en maktbalanse ved at begge har samme 
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utgangspunkt, de er menn. Da forstår man seg heller ikke som et offer, hverken for seg selv, 

samfunnet eller helse- og rettsapparatet. Man er en medskaper i sitt eget offerskap, jamført 

Ericsson (2007).   

Tidligere forskning om vold og uteliv har i stor utstrekning blitt knyttet til alkohol. Collins 

(2008) sier at selv om det er bevist at det er en sammenheng mellom alkohol og vold, handler 

det for det meste om overberuselse. Alkohol er derfor en for enkel og ikke god nok forklaring 

på hvorfor vi har vold i utelivet. Dette stemmer overens med funnene i min undersøkelse, selv 

om informantene tok opp temaet om alkohol, ga fortellingene deres uttrykk for at den egentlig 

bare ble brukt som en nøytraliseringsteknikk for å skape legitimitet og mening. Bak denne 

forklaringen lå det heller fortellinger om maskulinitet. Wells m.fl. (2009) har intervjuet menn 

hvor de fremlegger åtte risikofaktorer ved utelivet som kan skape vold. Flere av disse 

faktorene var dekkende for mine informanters fortellinger. Blant annet i forhold til 

anonymitet, seksuelle relasjoner og dørvakter. Utelivet passer innenfor beskrivelsene til 

Collins (2008) og moral holidays, utelivet er en frisone fra det hverdagslige liv hvor 

frihetsfølelse er stor og begrensningene fra hverdagen små. Katz (1988) sier at når en voldelig 

situasjon bryter ut på bakgrunn av søken etter spenning, skiller den seg ut fra våre vanlige 

tanker om at vold skjer på bakgrunn av frustrasjon og aggresjon. Denne forklaringen 

samsvarer på mange områder med informantenes fortellinger. Utelivet var en tiltrekkende og 

forførende arena for å søke voldsspenning på. Det ga muligheter for å teste seg selv og 

realisere myter om seg selv, skape fortellinger som er verdt å prate om i senere tid (Jackson-

Jacobs 2009).  

Videre forskning på feltet uteliv burde fokusere mindre på alkoholens betydning og heller se 

på utelivets dynamikk og interaksjon. For å gjøre dette må bakgrunnsfaktorer hos individene 

legges til side. I tillegg kan ikke alkoholen ha en så fremtredende plass i forklaringene på vold 

og uteliv, den er rett og slett for simpel. Alkohol og vold har en sammenheng med uteliv å 

gjøre, men det betyr ikke at de har en sammenheng med hverandre å gjøre. Volden må forstås 

ut ifra alle sider, ikke bare én. Det åpner opp for at volden kan forstås fra alle perspektiver, 

enten det er gjerningsmann, offer, retts- og hjelpeapparat eller samfunnet sitt. I den forståelsen 

må vi trekke inn muligheten for at vold ikke alltid er vold, eller handler om vold. Blant annet 

innenfor maskulinitetsteori og spesielt med Messerschmidt (1993) sin teori om det å gjøre 

kjønn. Vi må trekke inn kjønnets betydning i større grad i forskjellige kontekster, som uteliv. 

Hva vil det ha å si å være mann når man reiser ut på byen? Hva slags forventninger, 



78 

 

holdninger og verdier eksisterer innenfor denne konteksten som gjør at menn på ulik måte og 

i ulik grad engasjerer seg i vold. Det å være mann på et utested er ikke det samme som å være 

en mann i et årslag. Naturlige drikkesettinger har ulike sosiale normer og regler som 

mennesker forsøker å etterstrebe, derfor må de forskes på fra sin egen individuelle posisjon og 

miljø. For å få til dette må vi bruke aktørene i disse sosiale settingene og deres fortelling i 

større grad. Eller utføre etnografiske studier i deres miljø og kontekst hvor vi har mulighet for 

å observere interaksjoner og dynamikker. Hvor fokuset retter seg inn på kjønnets betydning 

og sosial posisjon framfor alkohol, bakgrunnsfaktorer, aggresjon og frustrasjon.  

Mye kan tyde på at maskulinitet og uteliv i seg selv skaper tilbøyelighet for vold. Oppgaven 

har i hvert fall gitt implikasjoner til dette, noe som burde studeres videre. Samtidig ser vi at 

offerdiskursen fortsatt den dag i dag utelater menn på enkelte områder. Det kom tydelig fram 

hos informantene jeg intervjuet i forhold til opplevelser med vold i utelivet. En rimelig 

konklusjon synes å være at vi har behov for mer forskning rundt temaene offerskap og menn i 

relasjon til utelivet.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

Bakgrunnsinformasjon om informantene 

- Navn 

- Alder 

- Bosted 

 

Spørsmålene 

- Hva legger du i ordet vold? 

- Hva slags erfaringer har du med vold? 

- Kan du huske ditt første minne med vold i utelivet? 

- Hva slags type episoder har du vært involvert i på byen, har det vært en eller flere?  

- Hva slags årsaker trekker du frem som avgjørende for voldshendelsene? 

- Har du noensinne fått konsekvenser for volden du har utført?  

- Har voldshendelsene preget deg i ettertid?  

- Hadde du kjennskap til den/de andre som var involvert? 

- Føler du at alkoholen var en viktig faktor i hendelsen?  

- Hvorfor dominerer menn voldsstatistikken på offentlig sted både som gjerningsperson 

og den utsatte?   

- Mener du det er en større allmenn aksept å slåss på byen?  

- Hva mener du definerer om en voldshandling er en bagatell eller en alvorlig hendelse? 

- Hva slags forventninger har du til utelivet når du reiser på byen?  

- Hva slags forventninger har du til det selv når du reiser ut på byen?  

- Er du selv ofte vitne til vold de gangene du reiser ut på byen?  

- Er utelivsbransjen med på å påvirke forekomsten av vold på byen, i så fall hvordan? 

 

 

 



86 

 

Vedlegg 2: Godkjennelse fra NSD 

 

 

  

Sebastien Tutenges 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi Universitetet i Oslo 

Postboks 6706 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

  
Vår dato: 22.06.2017                         Vår ref: 54349 / 3 / AH                         Deres dato:                          Deres ref:  

  

  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 07.05.2017. Meldingen gjelder 

prosjektet: 

54349 Menn og utelivsvold 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

Daglig ansvarlig Sebastien Tutenges 

Student Charlotte Ree 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil 

være regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet 

gjennomføres. 

  

Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene 

gitt i meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 

personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 

personopplysninger kan settes i gang. 

  

Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de 

opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et 

eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html. Det 

skal også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til 

ombudet. 

  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, 

http://pvo.nsd.no/prosjekt.  

  

Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.10.2017, rette en henvendelse angående 

status for behandlingen av personopplysninger. 



87 

 

 

Vennlig hilsen 

Kjersti Haugstvedt 

Åsne Halskau 

Kontaktperson: Åsne Halskau tlf: 55 58 21 88 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Charlotte Ree charlotte.ree@student.jus.uio.no 


