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Sammendrag 

Tittel: «Er du sikker på at du ikke likte det?»: Menn som forteller om seksuelle krenkelser: 

hendelse, åpenbaring og konsekvenser  

Av: John Evensønn Erlien 

Veileder: May-Len Skilbrei 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Det Juridiske fakultet 

Universitetet i Oslo 

Høst 2019 

Denne oppgaven handler om menn som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser og hvordan 

deres opplevelse har vært når de har fortalt om det.  

Seksuelle krenkelser har i denne oppgaven blitt benyttet som et samlebegrep for alle seksuelle 

uønskede handlinger. Begrepet favner mange former for krenkelser og begrenser seg ikke til 

lovbrudd. Å bli utsatt for en seksuell krenkelse kan være vanskelig å oppleve, og føles 

ubehagelig å fortelle noen om. Når menn forteller noen om hva de har vært utsatt tar de risiko. 

De kan oppleve å bli møtt med negative reaksjoner, møte stigma og stereotypier. Det er i 

etterkant av #metoo-kampanjen blitt et større fokus på seksuelle krenkelser i offentlig debatt 

og nyhetsoppslag. Likevel er det få saker om de mannlige utsatte. Det er også hevdet at tilbud 

til, og forskning på, mannlige utsatte henger etter. Mange menn forblir tause om hva de har 

opplevd, noen er redd for at de ikke blir oppfattet på samme måte dersom de forteller. Til 

denne oppgaven har jeg intervjuet fem menn som har blitt seksuelt krenket. De hadde 

forskjellige krenkelser, i forskjellige situasjoner i livet, men de har alle fortalt noen om 

hendelsen. Jeg anvender deres fortellinger for å gi et innblikk i følgende problemstilling: Hva 

kjennetegner fortellingene tilhørende menn som er blitt utsatt for seksuelle krenkelser, og 

hvordan opplever de utfordringene ved å åpenbare seg i forskjellige kontekster?  

For å analysere fortellingene benytter jeg begreper fra tidligere forskning på seksuelt 

krenkede, samt perspektiver fra viktimologi og maskulinitetsforskning. Fortellingene blir 
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forstått som konstruerte narrativer for hvordan fortelleren opplever sin livsverden. Slik settes 

fortellingen i sentrum, og blir grunnlag for å forstå menn som utsatte for seksuelle krenkelser, 

som et eget fenomen fra bunnen av. Mennene som er intervjuet forteller alle om ganger de har 

fortalt, eller forsøkt å fortelle, om det de har vært utsatt for til noen og interaksjonen mellom 

forteller og tilhører i ulike kontekster fortoner seg annerledes. Det er én fortelling om å bli 

trodd og akseptert som fortelles til de som står de utsatte nært, en annen om å minimere 

følelsen av skade som er blitt voldt ved å bagatellisere fortellingen. Når informantene har delt 

sine fortellinger med tilhørere som har det som jobb eller frivilligstilling å hjelpe seksuelt 

krenkede har fortellingene båret preg av å søke mer håndfast og direkte hjelp. Hvis 

fortellingen har blitt delt offentlig virker det som om en bredere aksept i samfunnet for 

mannlige ofre for seksuelle krenkelser var ønsket, eller en økt forståelse i det offentlige 

ordskifte. Mye av ubehaget i forkant av åpenbaringer virker som stammer fra en frykt om å 

ikke bli tatt alvorlig og at tilhører helt eller delvis ikke tror på fortellingen. Denne frykten kan 

stamme fra myter om mannlig offerskap og stereotypier om hvordan et legitimt offer skal 

være og at de ikke passer beskrivelsen av et ideelt offer.  
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Forord 

Den aller første takken går til mine informanter. Tusen takk for at dere ville dele deres 

historier med meg. Uten dere hadde det ikke blitt noen oppgave. Tusen takk for at dere trosset 

stereotypier og var modige nok til å snakke om hvordan dere har vært utsatte for seksuelle 

krenkelser. I forbindelse med å skaffe informanter vil jeg også takke Ole Nordfjell ved 

REFORM for å tro på studien og for å publisere om den på REFORMS Facebook-sider. En 

takk rettes også til de andre organisasjonene og sentrene som hjalp til med studien, men ikke 

publiserte noe offentlig, og derfor må forbli navnløse. Tusen takk. 

Tusen takk, May-Len. En veileder som deg er kanskje ikke meg forunt. Du har vært en 

uvurderlig pådrivende kraft for at jeg hele tiden jobbet med oppgaven, og at jeg hver gang 

etter et møte, følte oppgaven gikk fremover til tross for utfordringer. Dine innspill fikk meg til 

å fatte de riktige valgene, og gjorde at jeg følte en form for kontroll. 

 En takk må også rettes til gjengen på Domus Nova. Kullet jeg gikk med på 

masterprogrammet og Kre(n)kekroken spesielt, har stått for støtte, motivasjon og godt humør 

i uuttømmelige mengder. Dere har vært flinke til å snakke meg opp og sørge for at jeg bevarte 

troen på oppgaven og at jeg kunne fullføre. Ingen nevnt, ingen glemt, men dere vet hvem dere 

er.  

Mine andre venner som ikke har levd i den samme master-boble som meg fortjener også en 

takk for å ha hørt på all klaging over stress og skrivesperrer. En spesiell takk rettes til min 

gode venn Morten Moseng som tok tid ut av sin hverdag for å lese korrektur på oppgaven. 

Det var uvurderlig hjelp. Min far og min mor har i denne perioden også vært uunnværlige. 

Det er med støtten fra dere at jeg i det hele tatt har kunnet bo i Oslo og gjennomføre et så 

langt studieløp som jeg nå er i ferd med å avslutte. Tusen takk! 

En takk rettes også til Ragnhild Sollund som var min veileder i begynnelsen, for å ha satt meg 

på riktig kurs, og gitt gode råd i oppstarten. I oppstarten var jeg også i møte med Anja Kruse 

ved NKVTS og Kari Stefansen ved Voldsprogrammet ved NOVA. Takk for gode innspill i en 

tidlig fase i prosjektet.  

Oslo, november, 2019 

John Evensønn Erlien 
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1 Innledning 

Offerskap er ikke et objektivt fenomen (Christie, 1986). Det handler om ganske mye mer, og 

er et forskningsområde med mange utfordringer i hvordan stigmatisering, selvforståelse og 

opplevelsen av å være et handlende aktivt menneske er med på å forme opplevelsen av 

offerskap. Ved siden av disse utfordringene følger en rekke andre hvis man ser på det å være 

offer for seksuelle krenkelser. Stigmatisering er et svært sentralt aspekt ved forskning på ofre, 

og det er kanskje enda mer sentralt i forskningen som sentreres rundt å være offer for 

seksuelle krenkelser.  

Den offentlige debatt og mediebildet generelt ble i 2017 preget av et opprop fra de som var, 

eller støttet de som var ofre for seksuelle krenkelser i ulike alvorlighetsgrader gjennom 

#metoo-kampanjen. Systematiske seksuelle krenkelser, maktmisbruk og en klar 

kjønnsfordeling i rollebesetning var i fokus innen de ulike bransjer som kampanjen tok et 

oppgjør med. #metoo-bevegelsen preget medieoppslag og samfunnsdebatt lenge, både 

nasjonalt og internasjonalt med stort omfang. I kjølvannet av dette sprang en ny emneknagg 

frem i lyset, #mentoo. Hvor #metoo primært omtalte maktmisbruk fra mannlige overordnede 

mot kvinnelige underordnede, hadde den sistnevnte emneknaggen et klart annet fokus: Menn 

utsatt for lignende seksuelle krenkelser og maktmisbruk. Med #mentoo ble et offentlig forum 

å ta mennenes debatt i tilgjengelig. Seksuelle krenkelser, som helhet, har vært et mye omtalt 

tema i media i lang tid. Det er derimot noen fellestrekk ved de fleste saker om seksuelle 

krenkelser som omtales i aviser og lignende. I mange artikler er offeret enten kvinner eller 

barn, og i de fleste artikler er overgriperen en mann. Denne oppfatningen ble også ekkoet fra 

mine informanters opplevelse av mediedekningen. 

#mentoo-bevegelsen var langt fra like lenge i mediene, og hadde langt færre leserinnlegg, 

kronikker eller et like stort søkelys som #metoo. Begge disse emneknaggene har mistet en del 

av den oppmerksomheten de hadde i media på høyden. Deler av emneknaggene har i 

etterkant av at oppmerksomheten avtok mistet mye av sitt originale innhold på Twitter og 

blitt grobunn for vitser og sexistisk innhold. Likefult hadde #mentoo og #metoo stor 

oppslutning på sosiale medier, da med den sistnevnte som desidert størst. At den 

emneknaggen som fokuserte på kvinnelige ofre var mer omfattende kan skyldes at det er 

færre menn enn kvinner som er utsatt for en slik type krenkelse. Det kan også skyldes at 

kjønnsgapet er enda videre internasjonalt enn det er i Norge. Hvis vi ser på tall fra Statistisk 
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sentralbyrå (SSB) i kategorien «registrerte ofre for alle typer seksuallovbrudd» er 975 menn, 

mot 4462 kvinner (SSB.no, 2017). I 2017 økte de mannlige registrerte ofrene til 1135, mot 

4623 for kvinner (SSB.no, 2018). Disse tallene er på ingen måte en fasit for faktiske antall 

overtredelser, og sier ingenting om hvilke typer seksuallovbrudd det er snakk om. Det er 

derimot en indikasjon. Med forbehold om registreringspraksis, mørketall og andre kjente 

vansker med å samle inn pålitelige og representative tall for seksuelle krenkelser, viser 

tallene at tilnærmet en femtedel av de registrerte ofrene er menn. Det er også vist at voldtekt 

med menn som ofre er underrapportert (Hodge & Canter, 1998), og det har også blitt antydet 

at underrapporteringen er mer omfattende hos mannlige ofre enn hos kvinnelige (Sleath & 

Bull, 2010). 

17. august 2019 ble mannlig offerskap, i en veldig offentlig sak om seksuelle krenkelser, 

igjen tatt opp i mediene. The Independent tok da opp saken med den offentlige uttalelsen fra 

Josh Kloss om hvordan han hadde blitt seksuelt krenket av Katy Perry med spørsmålet: hva 

hadde skjedd hvis kjønnsrollene var reversert (Gagliardo-Silver, 2019)? I nyhetsartikkelen 

diskuteres flere tilfeller som involverer Katy Perry i tillegg til saken Josh Kloss selv sto frem 

med, hvor Gagliardo-Silver spør seg hvorfor ikke mediedekningen er større. Hvorvidt denne 

typen mediedekning er et blaff, eller en begynnelse på en bredere dekning av seksuelle 

krenkelser med hva nyhetsartikkelen beskriver som reverserte kjønnsroller fra det typiske blir 

bare spekulasjon. Det denne nyhetsartikkelen derimot viser, er et mannlig offer for seksuelle 

krenkelser som forteller sin historie offentlig.  I denne oppgaven blir fortellinger som denne 

satt i fokus. Offentligheten er en av arenaene som blir utforsket med tanke på hvordan det 

oppleves for de mannlige utsatte å fortelle sine historier. Før offentligheten som kontekst blir 

utforsket, er det to andre kontekster som utforskes. Den første er å fortelle i kontekst av de 

nære. Denne konteksten er venner, familie eller romantiske partnere. Den andre konteksten er 

de formelle interesserte, og består av alle med en stilling eller rolle som frivillig i 

organisasjoner, sentre og liknende. I tillegg kommer de som er ansatt i politiet eller jobber 

som terapeuter eller psykologer. Som nevnt over er den siste konteksten offentligheten, og 

med det menes her alle arenaer hvor fortellingen er tilgjengelig for de som søker den. Dette 

tar mange former, fra aviser, internett med lukkede eller åpne grupper, andre medier, eller å 

fortelle foran et publikum på et offentlig sted.  

Oppgaven baserer seg på dybdeintervjuer med fem menn som alle har vært utsatt for en eller 

flere seksuelle krenkelser og omhandler den fortellingsprosess de har gjennomgått. Mennene 

ble rekruttert ved at informasjon om prosjektet ble sendt til organisasjoner og sentre som 
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arbeider med utsatte for seksuelle krenkelser og de videreformidlet informasjon til sine 

brukere. Det var så opp til de som hadde mottatt informasjonen å ta kontakt.  

1.1 Problemstilling 

For å gi et innblikk i seksuelt krenkede menns utfordringer med å åpenbare seg for andre 

foregår arbeider jeg med utgangspunkt i følgende problemstilling: 

Hva kjennetegner fortellingene tilhørende menn som er blitt utsatt for seksuelle 

krenkelser, og hvordan opplever de utfordringene ved å åpenbare seg i forskjellige 

kontekster? 

1.2 Sentrale begreper 

Oppgaven bruker begreper fra foreliggende forskning på feltet gjennomgående. Noen 

begreper kommer fra forskningen og har deretter blitt anvendt i media og hverdagstale, men 

vi finner også eksempler på det motsatte, hvor hverdagslige ord har blitt adoptert av 

forskningslitteraturen, men har blitt tildelt relativt spesifikke definisjoner. Definisjonene kan 

også utvikle eller forandre seg med tidens løp og det er derfor jeg her skal introdusere noen 

av de sentrale begrepene som benyttes og gi en klar definisjon i denne konteksten. 

Åpenbaring er min oversettelse av det som i engelskspråklig litteratur kalles disclosure 

(Larsen, Buss, & Wismeijer, 2013, s.507). Jeg har valgt å oversette begrepet slik fordi «å 

avdekke» synes for passivt som begrep, og «avsløre» kan være preget av mediers bruk av 

begrepet og tilsynelatende hinte om at utøveren av en åpenbaring selv har begått en 

klanderverdig handling, heller enn å åpenbare seg som en som har blitt utsatt for en 

klanderverdig handling. Seksuell krenkelse er et begrep som både er toneangivende for 

oppgavens utgangspunkt, og går igjen gjennom hele oppgaven. Dette begrepet er å betrakte 

som et samlebegrep for alle seksuelle uønskede handlinger. Det vil si at det beskriver et 

kontinuum av seksuelle krenkelser, fra seksuell trakassering og uønsket seksuell 

oppmerksomhet til fysiske seksuelle overgrep, som voldtekt. Seksuelle krenkelser er alle 

handlinger som er av en seksuell karakter som er uønsket av de som er utsatte for dem. Menn 

som utsatte for seksuelle krenkelser blir ved flere anledninger i oppgaven benyttet som en 

samlebetegnelse. Dette er å forstå som navnet på kategorien for ofre. Denne betegnelsen 

benyttes med tanke på å gi en klar kontekst for hva fokuset i oppgaven er. Det er en tydelig 
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kjønnsinndeling ved at det er de som tilskriver seg en mannlig identitet som er fokuset. Utsatt 

blir benyttet for å beskrive mine informanter fremfor offer, fordi offer-status kan virke 

stigmatiserende, eller tilskrive for mye av noens identitet til én enkelt hendelse eller periode 

av livet (Graham, 2006). Offer som begrep blir derimot benyttet i omtale av tidligere 

forskning eller litteratur hvor offer er blitt benyttet som begrep. Narrativer forstås her som 

fortellinger som påvirker og strukturerer menneskers handlinger og forståelse av handlinger 

(Presser & Sandberg, 2019, s.131). I denne oppgaven blir narrativene, eller fortellingene, de 

gjengivelser av sine opplevelser som informantene gir i intervjuet med meg. Hvor mye av 

narrativ kriminologi fokuserer på narrativer som strukturerende for fortellinger om lovbrudd 

eller avvik, blir de her strukturerende for å minimere negative effekter av hendelsen som det 

fortelles om (Presser & Sandberg, 2019, s.131). På den måten blir narrativene og tolkninger 

av disse en måte å få forståelse av hvordan informantene har strukturert livshendelser på en 

meningsfull måte for seg selv, og dermed hvordan de har reflektert for at historien har blitt 

slik som den har. Hvordan informantene har valgt å strukturere sine narrativer for 

livshendelser er en rik informasjonskilde til deres indre sjelsliv, ved at det viser hva de har 

reflektert seg frem til, samtidig som det gir indikasjoner på hva som er utelatt, glemt eller viet 

mindre oppmerksomhet (Presser og Sandberg, 2015, Riessman, 2008). 

1.3 Oppgavens struktur 

I det neste kapittelet, kapittel to, gjennomgår jeg faglitteratur som har fokusert på seksuelle 

krenkelser, vanskelige livshendelser og fortellinger om traumatiske opplevelser. I tillegg, for 

å videre gi kontekst til analysen, blir noe litteratur som tar for seg maskulinitet og offerskap 

gjennomgått. Dette kapittelet setter opp rammene for hvordan datamaterialet blir analysert, 

og blir dermed perspektivsettende for hvordan mannlige utsattes opplevelser av å fortelle om 

seksuelle krenkelser som fenomen blir behandlet.  

I kapittel tre, som omhandler metode, gjør jeg rede for hvordan jeg har rekruttert informanter, 

kontaktet sentre og organisasjoner som kunne sitte på kunnskap, innsikt inn i feltet, og 

kanskje potensielle informanter. Videre i kapittelet gjennomgår jeg etiske problemstillinger 

knyttet til behandling av informanter, personopplysninger og ivaretakelse av informantenes 

fortellinger. Kapittelet struktureres etter arbeidsprosessen og begynner derfor med forarbeidet 

med å kontakte sentre og rekruttere informanter, deretter ser jeg på gjennomføringene av 
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intervjuene, etterfulgt av etterarbeidet med materialet. Kapittelet avsluttes med refleksjoner 

om hvilke styrker og svakheter materialet har, og hva det er anvendelig til. 

Kapittel fire, fem og seks er kapitlene som analyserer og drøfter den informasjonen 

informantene har delt. De er adskilte med den tanke på at det et tre kontekster informantene 

kan ha fortalt om de seksuelle krenkelsene i. Kapittel fire tar for seg de sentrale aspekter med 

å fortelle sin historie til de nære. Disse er venner, romantiske partnere og familie. Altså de 

man typisk har et nært personlig forhold til. Kapittel fem omhandler informantenes erfaringer 

med å fortelle til de formelle interesserte. Eksempler på de som inngår i dette kapittelet er 

politiet, sentre, organisasjoner, en samlebetegnelse for denne type tilhører er hjelpeapparatet. 

Kapittel seks er det avsluttende analysekapittelet og holder fokuset på de fortellinger 

informantene har gjort overfor de fjerne. I betegnelsen de fjerne legges det at 

mottagergruppen er de som har minst personlig tilknytting til fortelleren. Dette er da 

offentligheten, storsamfunnet eller de udefinerbare andre. Her er det fokus på informantenes 

fortellinger om hvordan de har åpnet seg med sin historie via for eksempel medier som aviser 

og leserinnlegg, eller postet innlegg på nett. Også her inngår erfaringer fra å aktivt ha arbeidet 

med organisasjoner eller sentre for å få økt oppmerksomhet rundt mannlige ofre, og gjøre 

allmenheten mer bevisst. 

Kapittel syv, det avsluttende kapittelet i oppgaven, oppsummeres poengene fra analysen og 

ser på hvilke konklusjoner som kan trekkes på bakgrunn av funnene. Videre i kapittelet ser 

jeg på hva disse funnene forteller om de utsattes opplevelser av å åpenbare seksuelle 

krenkelser og hvordan de har blitt fortalt om. Jeg kategoriserer de forskjellige typene 

fortellinger, og viser hvilke særtrekk som gjør at de kan skilles fra hverandre og viser 

hvordan ulike fortellinger er anvendelige i ulike kontekster. Jeg ser også på hvordan frykten 

for ikke å bli trodd fortoner seg som vanskelig i en åpenbaringsprosess, og hvordan myter og 

stereotypier påvirker informantenes fortellinger. Avslutningsvis reflekterer jeg rundt hvilke 

aspekter oppgaven ikke er anvendelig til, samt indikerer hva som kan belyses med forskning i 

fremtiden med bakgrunn i hva som har blitt belyst her. Til sist ser jeg på hva denne 

oppgavens innvirkninger kan være på forskning og samfunn. 
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2 Litteraturgjennomgang 

Forskningen på seksuelle krenkelser har en del forskjellige vinklinger og perspektiver både 

når det gjelder forskningsmetodikk og fokusområder. Hva metodiske forskjeller angår er det i 

hovedsak kvantitative studier som ser på utbredelse av fenomenet i form av 

offerundersøkelser, og i kvalitative studier hvor intervjuer av ofre har til hensikt å forstå 

fenomenet som fortolket og opplevd av de som selv har opplevd det. Begge disse avenyene 

har stått sentralt i kunnskapsutvikling, begrepsdannelse og gitt plattform for forståelse av 

dette fenomenet. Den første har malt et bilde av hvor mange som rammes, hvilke typer 

seksuelle krenkelser som har høyest prevalens og hvilken utvikling som har skjedd i 

omfanget. Den andre viser hvem personene er, hvordan de fortolker, lider og mestrer, og 

hvordan de opplever den øvrige verden rundt seg med henblikk til offerskap. Om blikket 

kastes tilbake over historien, ser vi at forskningsområdet med fokus på seksuelle krenkelser 

er relativt ungt (Bevacqua, 2000). Dette gjelder i den forstand vi i dag ser fenomenet. 

Feminismen har øvet stor innflytelse for å både «oppdage» og sette den sosiale agenda for 

seksuelle krenkelser, og det er blitt sett som en kampsak å endre det arkaiske blikket levnet 

av historien om dette tabubelagte og betente tema (Chasteen, 2001).  

For ikke å svartmale fremgangen som er gjort hva angår seksuelle anliggender, og især 

krenkelser, er det viktig å anerkjenne at samfunnets ideer og oppfatninger, lover og syn har 

endret seg mye de siste tiår. Seksuelle krenkelser har i stor grad vært preget av at 

utbedringskravet er blitt fremmet av feminismen og kvinner (Chasteen, 2001). Fokuset tidlig 

i forskningshistorien på dette feltet har vært på kvinnelige ofre. Dette kan muligens skyldes at 

majoriteten av ofrene var kvinner, men også at de som var pådrivere på feltet også var 

kvinner. Ifølge statistikken er det en desidert flest kvinnelige ofre, men statistikken viser også 

at gruppen menn som har anmeldt seksuallovbrudd har vokst. I feltets utvikling ble ikke alle 

ofre for seksuelle krenkelser like belyst da forbedring, opplysning, og endring var satt på 

agendaen. Den oppmerksomheten og politiseringen av blant annet voldtekt av kvinner som en 

feminist-kampsak, kan ha bidratt til den isolerte opplevelsen mannlige utsatte for seksuelle 

overgrep har følt (Mezey & King, 1989). Menn som ofre for seksuelle krenkelser møter i dag 

fremdeles mange fordommer, stereotypier, og andre faktorer som kan være med på ytterligere 

å vanskeliggjøre en helningsprosess i etterkant av en krenkelse. I dette kapittelet blir tidligere 

forskning og litteratur om seksuelle krenkelser og offerskap presentert, og hvordan de kan 

anvendes og sees i lys av en «ny» gruppe utsatte. Begreper og rammeverk fra den 
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eksisterende forskning blir bakteppet for avhandlingen. Med kunnskapen fra den tidligere 

forskningen på feltet, blir det mulig å belyse den mannlige offerrolle og videre utforske dette 

fenomenet. Er offerskap annerledes på noen måte for menn? Hva vektlegger menn når de 

forteller om sine utfordringer i møte med andre i etterkant av en seksuell krenkelse? Med 

verktøy og begreper fra tidligere forskning kan det skapes et innblikk i hvordan menn 

opplever seg og sin livsverden med henblikk på det å snakke om seksuelle krenkelser.  

2.1 Å åpenbare: hvordan narrativene forstås 

Informanter som deltar i intervjuundersøkelser deltar i en formålsstyrt samtale (Kvale og 

Brinkman, 2017). I et semi-strukturert intervju er formen tilrettelagt for å få fortellinger om 

informantens livsverden og deres virkelighetsforståelse. For å få en forståelse av nettopp den 

livsverden og opplevelse informantene hadde i forbindelse med den seksuelle krenkelsen de 

ble intervjuet om, vil fokuset være på nettopp fortellingen om den seksuelle krenkelsen. 

Forståelsen av fortellingene blir lest gjennom «disclosure-litteraturen» og fortellingene i seg 

selv forstås som handlinger ut fra narrative begreper om fortellinger som handling (Presser og 

Sandberg, 2015, Riessman, 2008). Det å fortelle er en handling. Det er også en samhandling, 

ettersom narrativene som informantene konstruerer både er igangsatt av spørsmål fra 

intervjuer, og potensielt påvirket av intervjueren underveis. Denne påvirkningen kan være 

informantenes antagelse om hva intervjuer vil høre, hvordan intervjuers kroppsspråk er eller 

forandrer seg gjennom fortelling, og oppfølgingsspørsmål, med mer. Narrativer har ofte en 

oppbygging som strukturerer hendelsen eller handlingen som blir fortalt om, og hvor 

utformingen av narrativet er påvirket av publikum, i dette tilfellet intervjuer (Presser og 

Sandberg, 2015, Presser & Sandberg 2019). Fortellinger skapes for å formidle en gitt måte å 

oppfatte innholdet på. Kanskje er fremstillingen for å se aktørene som hardhauser, ofre, 

overlevere? Det er en rekke roller som kan fremstilles fra en og samme hendelse, alt etter 

fortellers ønske om hvordan den skal oppfattes (Riessmann, 2008).  

Et av de mest sentrale aspektene ved denne avhandlingen er hvordan menn forteller om sine 

seksuelle krenkelser til andre. Det å fortelle om traumer, krenkelser og liknende er 

internasjonalt betegnet som disclosure. Larsen m.fl. definerer det som en handling hvor man 

forteller noen om et privat anliggende ved en selv, tilknyttet emosjonell uttrykkelse (2013, 

s.507). En oversettelse av dette begrepet kan være avdekke eller avsløre. Det førstnevnte 

alternativ virker dog for passivt. Enten avdekker en selv noe om andre, eller noen andre 
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avdekker noe ved deg. Det er med andre ord en passivitet over begrepet som passer dårlig på 

beskrivelsen av at noen aktivt forteller til noen om, i dette tilfellet, seksuelle krenkelser. 

Avsløre er heller ingen god oversettelse, ettersom avsløring bærer preg av at det er et aspekt 

av klanderverdighet tilknyttet begrepet. Om man avslører noe ved seg selv, eller noen andre 

avslører noe ved en annen, synes ordlyden a implisere at det enten er noe skamfullt eller noe 

galt ved det som blir oppdaget. Seksuelle krenkelser er klanderverdige, men i kontekst av 

begrepsfestingen kan avsløre feste noe av den klanderverdigheten til han som har blitt utsatt, 

heller enn gjerningspersonen. Skam er også et sentralt aspekt ved seksuelle krenkelser, og 

som kan føles av de som er utsatte for det (Fisher & Pina, 2013). Det er likevel verdt å unngå 

å bruke «avsløre» som begrep for å forsøke å ikke tillegge mer skamfølelse i beretningene for 

informantenes del. I denne avhandlingen blir derfor oversettelsen åpenbare brukt. 

Betydningen denne oversettelsen er ment å ha er at man åpenbarer seg selv for noen, i 

meningen av å gjøre noe tidligere ukjent ved seg selv kjent. «Å åpenbare» har også noen 

religiøse og overtroiske konnotasjoner som i min bruk av begrepet ikke er tilstedeværende.  

Seksuelle krenkelser, på samme måte som seksualitet for øvrig, er bundet av en del sosiale 

normer. Simon og Gagnon (1984) fremmet begrepet seksuelle skript som setter en teoretisk 

ramme på hvordan seksuell kontakt skal foregå etter noen enkle regler. Pedersen (2005) 

oppsummerer at dette skriptet sier noe om er hvem man kan ha sex med, når og hvor det er 

passende, hva som kan gjøres og hvorfor. Med inspirasjon fra det seksuelle skriptet og 

hvordan den betinger visse faktorer når det kommer til gjennomføring av sex, kan de samme 

betingelsene være til nytte videre i oppgaven. Seksualitet er et tema som man ikke snakker 

med alle om, og ikke til alle tider. Når det legges til et overgrep eller en annen form for 

krenkelse til temaet seksualitet blir det ytterligere begrensende i når det er «riktig» å snakke 

om. I tillegg til når det er riktig å snakke om kommer de andre delene av skriptet. Hvem som 

forteller om seksuelle krenkelser kan også bære en mengde med informasjon som setter sitt 

preg på fortellingen, og ikke minst til hvem. Hvordan en seksuell krenkelse fortelles om gir 

også en unik innsikt i hvordan fortelleren ser på historien sin, hva den kan brukes til for eget 

eller andres formål.  
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2.2 Om hva åpenbarer de seg?  

Den kriminologiske litteraturen om åpenbaringer har ikke en lang og fyldig tradisjon innen 

menn som utsatte for seksuelle krenkelser. Dens røtter har sprunget fra mange tilstøtende 

felter, og det er solid grunn for å hente de begreper og høste de erfaringer som der er blitt 

gjort. Fra forskning på kvinner som utsatte eller ofre for en rekke forskjellige former urett 

kan mye innsikt hentes, og spesielt den forskning som der fokuserer på seksuelle krenkelser, 

seksuell vold og voldtekt. Det ene forenende særtrekk som stikker seg ut i litteraturen om 

åpenbaringer er at det er traumefokusert. Svært enkelt sagt er det en kausal sammenheng i 

dette utsagnet, uten en form for traumatisk hendelse kan man ikke åpenbare seg for noen. 

Hvorvidt hendelsen oppleves traumatisk eller ikke, krever definisjonen som ligger til grunn 

for å åpenbare, som jeg benytter, at en handling som er seksuelt krenkende er begått. Stanko 

og Hobdell (1993) benytter åpenbaringsperspektivet på menn som er utsatt for vold, og 

hvordan de forteller om og takler det. Ullman (1996a, 1996b, 1999, 2002) ser på seksuelt 

misbruk og hvordan kvinner og barn åpenbarer seg om det å overleve misbruk. I hennes 

forskjellige artikler er det forskjellige fasetter som vektlegges, som når hendelsen de 

åpenbarer om skjedde og når de forteller om det, men fellesnevneren er hvordan sosiale 

reaksjoner påvirker de utsatte. Sylaska og Edwards (2013) tok utgangspunkt i vold i nære 

relasjoner, og med fokus rettet til uformelle sosiale støttegivere, som familie, venner og 

romantiske partnere. Deres artikkel er en oversikt over mye av den eksisterende 

åpenbaringslitteraturen om vold i nære relasjoner, og i sin gjennomgang finner de blant annet 

at det er størst sannsynlighet for at en venn er den man åpenbarer seg for, og deretter en 

kvinnelig slektning. De har ikke ekskludert vold som inneholder en seksuell komponent, men 

det er voldsaspektet som var kriterium for innlemmelse i studien. Del Castillio og Wrights 

(2009) studie ser på kvinners åpenbaringer i voksen alder av seksuelle overgrep som de 

opplevde i barndommen. Med en eksplorerende tilnærming i en kvalitativ studie har de 

fokusert på hvordan prosessen med å åpenbare seg om et traume i så lang tid etter det 

skjedde. Ved siden av tidsaspektet fokuserer denne studien også på hvordan prosessen er 

gjennom det å åpenbare seg, både i forkant, under og etter at de åpenbarer seg. Orchowski, 

Untied, og Gidycz (2013) har sett på kvinner i høyere utdanning (college) som har vært utsatt 

for overgrep. Deres studie tar høyde for at ikke overgrepene har blitt begått mens de var 

innrullert på høgskole, men fokuserte på denne aldersgruppen i USA, fordi denne gruppen 

løper størst risiko for å bli utsatt for overgrep (Orchowski m.fl., 2013).  
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 Et mindretall av studiene på feltet har sett på menn som ofre for seksuelle krenkelser, men 

gjerne innenfor andre teoretiske rammeverk og retninger, og ofte med psykologibakgrunn. 

Blant disse studiene finner vi blant andre Menns opplevelse av å bli utsatt for seksuelt 

overgrep i voksen alder fra Evensen, Fluge, Kjoberg og Bye (2019). Som tittelen tilsier har 

de særegent fokus på menn som har opplevd seksuelle overgrep i voksen alder. Deres 

metasyntese oppsummerer 12 studier og kumulerer funnene for å gi et inntrykk av 

forskningsfeltets status quo. Der har de blant annet funnet og systematisert stereotypiske 

oppfatninger om overgrep mot menn, og disse stereotypiene kan være toneangivende for 

åpenbaringene, og hva de inneholder. Javaid (2017) har tatt utgangspunkt i et snevrere og 

svært spesifikt felt; menn utsatt for voldtekt og hvordan de forholdt seg til HIV. Hans 

tilnærming er todelt, men med et hovedfokus på maskulinitet og identitet, og fokuserer ikke 

på hvordan de åpenbarer seg om voldtekten, men finner likevel at det er en motvilje mot å 

åpenbare, i det hele tatt, at de har HIV (Javaid, 2017).   

I ulike konstellasjoner av kjønn, legning, hva de har vært utsatt for, når de har vært utsatt for 

det, når de har åpenbart seg, og hvem som har stått for krenkelsen, så har en del forskning 

med fokus på åpenbaringer gitt innsikt i hvilke utfordringer ulike forutsetninger bringer med 

seg når de utsatte gir sine fortellinger. Videre er det også en variabel med hva de åpenbarer til 

hvem. 

2.3 Til hvem åpenbarer de utsatte seg? 

Presumptivt for undertittelen over er at utsatte åpenbarer seg. Dette er sant og usant, alt målt 

etter hvem som er tilhører. Bare fordi en utsatt har fortalt om sin krenkelse til en tilhører er 

det fremdeles ikke slik at krenkelsen er fortalt. Å åpenbare seg er en prosess, potensielt uten 

ende, for det vil alltid være en eller annen som er uopplyst om den utsattes forhistorie og at 

han har vært seksuelt krenket. Tidligere forskning på hvem som har vært mottagere av 

åpenbaringer har blitt sett på av Bicanic, Hehenkamp, van de Putte, van Wijk og de Jongh 

(2015). Bicanic m.fl. har sett på kvinners åpenbaringer av voldtekt, men flere av faktorene 

kan ha stor overføringsverdi. De finner blant annet at nærhet til overgriper er et hinder for at 

man forteller til offentlige hjelpeinstanser. Dette gjelder forhold som i romantiske partnere 

eller vennskapelige forhold. En annen faktor som ser ut til å spille negativt inn på om det 

åpenbares for det offentlige er hvorvidt den utsatt var under påvirkning av alkohol eller 

narkotiske stoffer under overgrepet. Begge disse faktorene senker sannsynligheten for at 
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åpenbaringene skal bli gjort for hjelpeapparat. Bak disse og andre faktorer som omtales ligger 

antagelsen om at det ikke er hjelp å få i disse instanser (Bicanic m.fl., 2015). Bakgrunnen for 

mistro er opplevelsen av at deres beretning ikke vil sammenfalle med den stereotypiske 

fortellingen om voldtekt (Resnick m.fl., 2000, Wolitzky-Taylor m.fl., 2011). Denne 

stereotypien er en fremmed mann som tvinger seg til sex med en kvinne som stritter imot. 

Voldtektsmannen angriper en uskyldig, som gjør alt i hennes makt å avverge voldtekten.  

Denne stereotypiske fortellingen som jeg i korthet har gjengitt er jo på ingen måte 

uttømmende eller i alle tilfeller feil. Likefult påpeker Bicanic m.fl. (2015) at denne 

samfunnsbefestede ideen, om hvordan seksuelle overgrep skal være, er innflytelsesrik på de 

utsattes forestilling om hvilken hjelp de kan få. Disse ideene har også innflytelse på de som 

skal hjelpe og deres evne til å kategorisere ulike typer seksuelle overgrep forskjellig, og 

dermed begrenses evnene de har til å hjelpe de som ikke passer i kategorien. Ved at dette 

påpekes blir det overtydelig at menn faller utenfor. Ikke bare faller de utenfor den 

stereotypiske offerrollen, men de nevnes ikke som unntak i artikler som påpeker hvem som 

faller utenfor. Bicanic m.fl. (2015) bidrar på den måten med en god innsikt for hvordan disse 

ikke-stereotypiske faktorene innvirker på de utsattes søken etter hjelp og hvorvidt og hvordan 

de eventuelt forteller om overgrepene de har blitt utsatt for.  

 Det er også helt andre tilhørere som blir åpenbart for. De nære og kjære, og i en særstilling 

her finner vi de romantiske partnerne. Del Castillio og Wright (2009) ser på kvinner som har 

blitt utsatt for seksuelt misbruk i barndommen, og hvordan det arter seg når de åpenbarer seg 

for sine romantiske partnere. Deres studie har, i motsetning til mange av de andre bidragene 

som er diskutert her, en kvalitativ studie på et lite utvalg (n=7). Ved å fokusere på få 

fortellinger fra de utsattes side, og en spesifikk gruppe tilhørere har de fått et innblikk i en 

spesifikk dynamikk. De anser den romantiske partnerens respons som viktig i mestring- og 

helningsprosessen. Fortellinger som mottar positiv respons fra de romantiske partnere synes å 

være svært innflytelsesrik i prosessen, og mer enn andres positive respons. Den er derimot 

også mest ødeleggende hvis den er negativ. Et funn som er annerledes enn hva intuisjonen 

tilsier er at en «over»-positiv reaksjon kan føre til at den som åpenbarer seg fører seg 

offerliggjort, og tvinges inn i en rolle de ikke er bekvem med. Del Castillo og Wright (2009) 

påpeker en begrensning i at de kun har fortellinger fra de utsatte om hvordan tilhører har 

reagert, og ikke fortellinger fra tilhører selv. Altså er fortellingen ensidig. Et annet 

problematisk område er at den romantiske partnerens respons kan ha vært positiv eller 

negativ ved første fortelling, og deretter ha endret seg. Responsen kan enten endre seg i 
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styrke, eller i mening. Tilhører kan være positiv og senere bli negativ, eller ha en minkende 

respons. Hvis en slik utvikling er tilfellet kan det farge informantenes syn på hvilken respons 

de har fått, og fortalt om slik det er nå, eller slik det var mot slutten av forholdet. Dette fordi 

det var slik det opplevdes sist de fortalte om det, heller enn første reaksjon. 

En annen fasett ved mottagere av åpenbaringer finner vi i graden av hvor formell settingen 

det åpenbares i er, og hvordan de som på vegne av formaliserte institusjoner responderer. 

Stanko og Hobdell (1993) hevder at menn utsatt for vold kan møte både positive og negative 

responser hos blant annet politi, rettsvesen, sykehus og hos arbeidsgiver. De negative 

reaksjonene hevder de kan virke som en sekundær-offerliggjøring, i tillegg til å underbygge 

eksisterende traumer eller vanskeligheter de utsatte har som følge av sin krenkelse. Stanko og 

Hobdell (1993) tar utgangspunkt i mannlige voldsofre uten den seksuelle komponenten som 

er kjernen i denne studien. Likefult er deres funn av viktighet, fordi de kan gi perspektiv på 

fenomenet som her søkes belyst, ettersom menn som utsatte for vold også befinner seg i en 

posisjon hvor maskuliniteten og dens tilknytting til deres identitet blir satt på prøve. I tillegg 

til innsikten tidligere nevnt har de pekt ut en annen fasett ved åpenbaringer til formelle 

institusjoner, nemlig at menn mottar både positiv og usympatisk eller upassende respons fra 

samme type tilhører (Stanko og Hobdell, 1993). De finner med andre ord ikke systemfeil som 

sådan, men en viss prevalens av menneskelige feil i systemet som skal ivareta de utsatte.  

2.4 Hvordan utspiller åpenbarelsen seg? 

Ullman (1999) setter fokus på hvordan de sosiale reaksjonene de utsatte møter når de 

avdekker sine krenkelser spiller en avgjørende rolle for den videre mestringen av hendelsen. 

Ullman deler inn i tre hovedkategorier av reaksjoner: støttende adferd, ikke-støttende adferd 

og handlingsspesifikk adferd (1999, s.344). De to første er etter ordlyden svært deskriptive 

angående hvordan tilhøreren reagerer, men den tredje kan trenge en oppklaring. 

Handlingsspesifikk adferd som en tilhører kan utføre er, potensielt, en utømmelig liste 

ettersom reaksjonene kan samvariere med de forskjellige fortellinger om seksuelle 

krenkelser. Derimot er et kjennetegn her at denne kategorien ikke tar et negativt eller positivt 

fortegn med henblikk til støtte. Den utsatte kan oppleve handlingsspesifikke reaksjoner slik 

som at tilhører distanserer seg, emosjonelt eller fysisk fra forteller, eller at den generelle 

adferden de vanligvis har hatt endres, uten at den er intendert fra tilhører som støttende eller 

ikke-støttende.  



25 

 

 

Videre er det nødvendig å presisere at negative sosiale reaksjoner både kan være intenderte 

og ikke intenderte. De intenderte vil være å legge skylden på den utsatte, ofte uttrykt som «du 

skulle ikke vært så full», eller «du kunne ha handlet sånn eller sånn for å unngå […]». Dette 

er en aktiv øvelse utført av en tilhører i å flytte ansvar eller skyld for den seksuelle krenkelsen 

over på den som har blitt utsatt for den. Den andre versjonen negative sosiale reaksjoner er 

også aktive handlinger, for eksempel fra støttesentre eller liknende. Tilbudet deres kan være 

utilstrekkelig, eller de kan på annen måte komme til kort når det gjelder å møte den utsattes 

forventninger. På den måten oppleves det som fra senterets side er et godhjertet forsøk på 

hjelp, som en negativ reaksjon (Ullman, 1999). 

2.5 Når de åpenbarer seg: to sentrale spørsmål 

Et sentralt aspekt med når de åpenbarer seg er om de åpenbarer seg. I Sylaska og Edwards 

(2014) studie som har gjennomgått litteratur omhandlende vold i nære relasjoner ser de på to 

studier som har undersøkt menn som åpenbarer seg til venner, familie og romantiske 

partnere. Uformelle støttegivere er i dette tilfellet venner, slekt eller andre nære. Her finner de 

at 57% av menn har åpenbart seg til minst én uformell støttegiver, kontra kvinnenes 81%. I 

en annen studie finner de at 77% har åpenbart. Sistnevnte studie kan ha høyere prosentandel 

grunnet sitt rekrutteringsgrunnlag, da det ble rekruttert fra menn som hadde søkt hjelp 

(Sylaska og Edwards, 2014). Hvorvidt det er fornuftig å konkludere med at nesten en 

fjerdedel, eller til og med opptil halvparten menn som er utsatt for denne typen vold forblir 

tause, er lite trolig. Det er et tynt grunnlag å basere seg på en oppsummering av to studier. 

Likefult har en studie funnet at det er 24% i differanse mellom kvinner og menn, i favør 

kvinner, om de utsatte åpenbarer seg for minst en uformell støttegiver (Ansara og Hindin, 

2010). Kanskje skal ikke disse tallene skrives i stein for kjønnsdifferansen i alle kontekster i 

alle samfunn, men det er et tankekors at det eksisterer en differanse. Svært sentral her er 

nettopp det studiene har funnet, at potensielt halvparten av menn forblir tause. Det gjør igjen 

at de ikke har et tilfelle å vise til hvor de har åpenbart og dermed ei heller kan tidfeste det. 

For de som forteller kan man enten velge å se spørsmålet om når som i tid etter krenkelsen 

ble begått. For begge kjønn samlet er den gjennomsnittlige tiden mellom overgrep og å bryte 

tausheten 17,2 år (Steine, Winje, Nordhus, Milde, Bjorvatn, Grønli, og Pallesen, 2016). Det 

er også her store variasjoner, hvor noen forteller relativt kort tid etter overgrepet, mens andre 

igjen bærer sin historie lenge, og kanskje noen ut livet. Del Castillio og Wright (2009) finner 

interessante aspekter ved bakgrunnen for å fortelle om misbruket til sine romantiske partnere. 
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Når de valgte å fortelle til sine romantiske partnere var det etter et resonnement om hvordan 

forholdet var, om det var verdt risikoen, og verdien av dette sammenlignet med andre de 

kunne åpenbare seg til, slik som sentre, profesjonelle eller lignende. Det er her en annen tupe 

når, hvor det ikke handler om at det er den kronologiske tiden fra overgrepet skjedde som er 

viktig. Det handler ikke om at det trengs en gitt mengde tid til å jobbe med seg selv, før man 

åpenbarer til noen andre. Det Del Castillio og Wright peker ut er at når er et prosessavhengig 

fenomen. Det kan ifølge dem synes irrelevant hvor lang tid som har gått fra overgrepet, men 

at relasjonen til de nære som ble åpenbart for i deres studie er sikker og at det blir sett på av 

den utsatte som mer gagnlig å fortelle om det, enn å la være. Del Castillio og Wright finner at 

relasjonen til den romantiske partneren må være robust nok til at det å åpenbare ikke 

ødelegger relasjonen, og at det ikke vil koste den utsatte noe i form av tap av anseelse i 

partners øyne eller lignende.   

2.6 Maskulinitet og seksualitet  

Innen kriminologi som helhet har det i lang tid vært vanlig å se på menn som normalen for alt 

fra lovbrytere til fangebefolkning, mens kvinner har blitt sett som de unormale om de skulle 

begå eller bli straffet for kriminalitet (Messerschmidt, 1993). Jon (2017) hevder i forlengelse 

av et skjevt kjønnsperspektiv i kriminologien at menn er det ekstreme kjønn. Med ekstrem 

mener hun at menn besitter topposisjoner i samfunnet og flest goder, men også at menn 

utgjør alle de nederste posisjonene som fangebefolkning, hjemløse, narkomane og at de begår 

flest selvmord (Jon, 2017). Det er altså kvinnene som er kjønnede i kriminologien, og menn 

er standarden som kvinner blir/har blitt målt mot. Det er, ifølge Jon, grunn til å se menn som 

kjønnede i langt større grad enn det som tidligere er blitt gjort. For hvis menn også sees som 

kjønnede heller enn en slags standard, kan muligheten for å se hvordan menn blir 

marginalisert, i en kontekst som seksuelt krenkede, bli tydeligere. 

Først bør maskulinitet under lupen. Maskulinitet er et begrep som inneholder og beskriver de 

praksiser, normer og idealer som er sett som mannlige til en gitt tid i et gitt samfunn (Jon, 

2017). Det er naturlig at maskulinitetsbegrepets innhold endres i et samfunn som endrer syn 

på hva det er å være mann. Når den «ideelle mannen» endrer karakter så blir fokuset på 

hvilke trekk som er maskuline også forandret. Endringene er tydelige over tid, ved at man 

ikke i dag har de samme mannlige idealer som før andre verdenskrig, eller enda lengre 

tilbake i historien. Kanskje like viktig er skillet fra et samfunn til et annet, eller selv mellom 
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grupper. Det kan være forskjeller i hva som er maskulint «gode» trekk fra bygda og inn til 

byen, eller kanskje fra en side av byen til den andre. Nå skal ikke Chicagoskolens 

subkulturteorier gjennomgås nøye her, likefult er det verdt å ta med seg tanken om at den 

enkeltes subkultur inneholder et sett normer og idealer, også angående maskulinitet, som kan 

variere vesentlig fra en subkultur til en annen (Cohen, 1980). Og disse variasjonene finner vi 

som kulturelle forskjeller mellom samfunn og land, men også som subkulturelle forskjeller 

innad i samme samfunn, land, eller til og med by. Hvorvidt disse variasjonene har overlapp 

med hverandre eller ikke er ikke like viktig som det faktum at de eksisterer. De er 

foranderlige, men til enhver tid er det enkelte trekk som er maskuline og idealiserte. Noe den 

enkelte mann er i større eller mindre grad klar over, og i større eller mindre grad ønsker å 

oppfylle. Poenget er uansett at menn forholder seg til disse idealene uansett om det er i søken 

etter å nå dem, eller om det er å ta avstand fra dem. Den regjerende formen for maskulinitet 

er det som Connell (1995) kalte hegemonisk maskulinitet. I forbindelse med denne 

avhandlingen er et enda viktigere poeng at andre også er klar over disse idealene. Dette blir 

synlig når en mann er utsatt for en seksuell krenkelse, for da blir den adferden den utsatte 

utøver sett gjennom hvorvidt den adferden er i tråd med det å være maskulin, eller mannlig. 

Som Javaid (2017) fant, er det vanskelig for menn utsatt for voldtekt å forene det de har vært 

utsatt for med hegemonisk maskulinitet.  

2.7 Det ideelle offer 

Hvis noen blir bedt om å forestille seg et offer for kriminalitet, og særlig seksuallovbrudd, 

ville kanskje de fleste se for seg kvinner, eller barn. Hva overtreder angår er forestillingen 

ofte mannlig. Så vanlig er forestillingen at det har hengt ved i språket i lang tid: 

gjerningsmann, overfallsmann, og så videre. Hvem som innehar de forskjellige rollene i disse 

kriminelle historiene som fortelles er svært idealiserte. Nils Christies kapittel «The Ideal 

Victim» (1986) retter tydelig søkelyset mot hvilke trekk eller egenskaper som er kjernen for 

rollene. Christies seks punkter for å oppfylle rollen som et ideelt offer er ikke utelukkende 

fokusert rundt offerrollen, men i tillegg til den forholdsmessige posisjon offeret er i, målt mot 

overtreder. For det første må offeret være svakt. Om offeret er sykt, svært ungt, gammelt, er 

forklaringer på hvorfor offeret kan sees som svakt, men kjernen er at offeret kan bli sett som 

svakt i sammenligning med en overtreder. Videre må offeret ha uklanderlig prosjekt å utføre. 

Offeret kan ikke være involvert i noen uærlig, eller umoralsk ærend som kriminalitet eller 
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annen avvikende adferd, da dette vil kunne hindre offerets legitimitet. Det tredje Christie 

poengterer er at offeret befant seg på et sted hvor det ikke kunne lastes for å være.  

De tre første punktene relaterer i hovedsak til offeret ene og alene, mens de neste tre viser til 

mer relasjonelle forhold mellom rollene. Overtrederen er stor og slem. Det at overgriper er 

stor, eller i alle fall større enn offeret, plasserer rollene i en fysisk under- og overlegenhet 

kontra hverandre. Videre må offer og overtreder være fremmede for hverandre. Siste aspekt 

er at offeret må være ressurssterk nok til å gjøre seg, og sin sak kjent, og være i stand til å 

hevde sitt offerskap. Det ideelle offer eksemplifiseres av Christie (1986) som en liten gammel 

dame på vei hjem fra sin syke søster som hun har pleiet, og blir utsatt for en veskenapper som 

slår henne. Denne beskrivelsen er idealisert i den forstand at mye kriminalitet ikke passer alle 

disse kriteriene. I tillegg er skylden i denne idealtypen slik fordelt at klanderverdigheten 

ligger helt og holdent på den store, skumle, fremmede. Når det kommer til faktiske, i 

motsetning til idealtypiske, offer-overtreder interaksjoner, er det ikke slik at offeret faktisk 

eier en del av klanderverdigheten, men heller at offeret gis den når en tredjepart ser på 

situasjonen. Hvem tredjepart er kan variere, men kjente eksempler er blant andre domstoler, 

rettsapparat, politi, medier, eller samfunnet ellers.  

Det er i krysset mellom Christies idealtypiske offer og møtet med faktiske ofre at en 

realitetsorientering trengs. Hvis det ikke hadde vært annet i verden enn veskenappere som 

plaget gamle damer ville problemet vært enkelt. Idealtypen ville passet gang og gang igjen. I 

den virkelige verden er ikke roller og hendelser så strømlinjeformet som i teorien. Hvordan 

oppleves det for menn, når offerrollen de er tildelt står så i diametral motsetning til 

virkeligheten? Menn er ikke små gamle damer. De befant seg kanskje ikke på feil sted, og de 

bedrev kanskje et respektabelt prosjekt, men ofte er de ikke (betydelig) mindre enn sine 

overgripere. Ei heller er det sikkert at de var fremmede for sine overgripere, og i mange 

tilfeller skjer seksuelle krenkelser i en relasjon. Til sist kommer det som er kritisk for 

(ideal)offeret, å være ressurssterk nok til å gjøre seg og sin historie kjent, og hevde sitt 

offerskap. Hvordan kan menn som utsatte for seksuelle krenkelser hevde sitt offerskap, når de 

fleste andre kriterier for å være et offer er så mistilpasset dem? Og i enkelte tilfeller av en 

kvinnelig overtreder, når overtreder er såpass mistilpasset ideen om hvordan en overtreder er? 

Hva står de så igjen med for å «overbevise» tredjepart om det de hevder er legitimt?  

Fortellinger om seksuelle krenkelser skal analyseres ut ifra begreper og perspektiver fra 

åpenbaringslitteraturen. Som tidligere definert er denne litteraturen sentrert rundt å gjøre et 
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aspekt ved seg selv kjent, for noen som ikke hadde kjennskap til dette fra før av. I litteraturen 

som omhandler seksuelle krenkelser og det å åpenbare de, refererer det oftest til når den som 

har blitt utsatt for krenkelsen forteller sin historie til andre. Det ligger noe implisitt i begrepet 

at det er frivillig fra fortellers side å åpenbare sin historie om krenkelsen(e), men det betyr 

ikke nødvendigvis at det er slik i alle tilfeller. Hvilke aspekter ved informantenes forståelse 

av sin situasjon, posisjon, og opplevde livsverden spiller inn på hva de forteller, til hvem de 

forteller, hvilken reaksjon de har fått på fortellingene, og hva de oppnår med å fortelle om 

sine opplevelser. Det er et forbehold om at dette er fortalt fra informantens ståsted, noe som 

gir et innblikk i hvordan det å berette om hendelsen har vært opplevd fra deres side. Det er 

således en subjektiv beskrivelse, og det innebærer at fortellingen er ensidig og kun sett fra 

deres synspunkt. Det er ikke sikkert at reaksjonen de har fått av andre på sin fortelling var 

intendert slik fra de som fikk fortelling fortalt for seg. Det synes også uproblematisk, 

ettersom dette ikke skal forsøke å gjengi en objektiv sannhet, heller å vise den subjektive og 

opplevde virkelighet informantene har blitt møtt med i forbindelse med sin historie.  
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3 Metode 

I denne avhandlingen er jeg interessert i menns fortellinger om seksuelle krenkelser, og mer 

spesifikt spørsmålene som kretser rundt valget av å (ikke) fortelle om det. For å belyse 

hvordan menn som utsatte for seksuelle krenkelser opplever sine erfaringer og hvordan de 

forteller, benyttes en kvalitativ tilnærming med fenomenologisk fokus (Kvale og Brinkmann, 

2009). Jeg ønsket derfor å intervjue menn som har opplevd å bli utsatt for seksuelle 

krenkelser og samle inn deres fortellinger og videre analysere dette datamaterialet. Med 

dyptgående intervjuer og beretningene som disse gir, vil en kvalitativ undersøkelse av 

intervjuene kunne gi ny innsikt i hvordan fenomenet oppleves. Spørsmålene som intervjuet 

består av er strukturert etter ønske om at fortellingene skal falle seg naturlig for informantene. 

Datamaterialet skal så sees i lys av en tematisk analyse, med et fokus på de aspektene ved å 

fortelle om seksuelle krenkelser som informantene selv vektlegger. Dette vil ikke gi objektivt 

verifiserbare fakta, men heller gi fortolkninger og fremstillinger fra informantene om 

hendelsen og livsløpet. Dette blir da som en linse for å få bedre grep om deres opplevde 

livsverden i forbindelse med krenkelsen. Avhandlingen sikter dermed på å føre seg inn i en 

tradisjon hvor virkeligheten ansees som konstruert gjennom fortellinger og den virkelighet 

som oppleves for den enkelte forstås gjennom det subjektive standpunktet fra fortelleren. Den 

kunnskapsteoretiske utgangsposisjon er (sosial)konstruktivistisk, med en fenomenologisk 

analysestrategi.  

For å ivareta informanter, ivareta god vitenskapelig praksis og sørge for at studien er redelig 

og etterrettelig har de forskningsetiske retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske 

komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) vært en underliggende bjelke for hele 

prosjektet. De har hatt en stor innvirkning på arbeidet med studien fra starten av, og gjør seg i 

særlig grad gjeldende med tanke på informantene. Mye av innholdet i retningslinjene har en 

stor innvirkning på de etiske overveielsene som må gjøres i et håndverk som det å produsere 

kunnskap er. I denne studien hvor intervjuene handlet om potensielt svært sensitive temaer 

ble likevel ivaretagelse av informantene (punkt nummer tre i listen under) det som ble viet 

mest tid og refleksjon. NESH publiserte disse retningslinjer for å sikre at 

forskningsaktiviteten skal være forsvarlig: 

1) Normer for god vitenskapelig praksis, knyttet til forskningens søken etter sikker, 

dekkende og relevant kunnskap (akademisk frihet, åpenhet, etterprøvbarhet etc.) 
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2) Normer som regulerer forskersamfunnet (redelighet, etterrettelighet, habilitet, kritikk 

etc.) 

3) Forskningens forpliktelse overfor dem som deltar i forskningen (respekt, 

menneskeverd, konfidensialitet, fritt og informert samtykke etc.) 

4) Forskningens relasjon til resten av samfunnet (uavhengighet, interessekonflikter, 

samfunnsansvar, forskningsformidling etc.) 

(De forskningsetiske komiteene, 2016) 

Det er mange etiske overveielser i forbindelse med dette prosjektet, noe som også setter 

enkelte begrensninger. Det ble vurdert hvordan informert samtykke skulle bli oppnådd, og i 

samråd med de forskningsetiske retningslinjene forfattet av NESH og etter å ha konsultert 

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), ble det valgt å ta opp samtykket med digital 

opptaker i starten av hvert intervju. Informasjonen fikk informantene gjennom to 

informasjonsskriv, og i samtale både via e-post og en personlig samtale i forkant av 

intervjuet. Det ble også ettertrykkelig kommunisert hvordan lagring av opptaket skulle 

foregå, samt hvordan datamaterialet skulle anonymiseres, og slettes. Dette for å sikre 

ivaretakelse av mine kommende informanter og deres personvern, i tråd med punkt tre, om 

forskningens forpliktelse overfor deltagerne. Nå er det ikke deres personlige data, eller 

person som sådan som er av interesse, men heller deres meninger og perspektiver på egne 

erfaringer, og derfor ved hjelp av anonymisering lar dette seg løse. Likefullt måtte disse 

avgjørelsene om personopplysninger og anonymisering være underbygget av 

forskningsetiske retningslinjer. Slik sikres det at avgjørelsene er blitt fattet med fokus på 

ivaretakelse av den enkelte informant. De få personopplysninger som var nødvendig å 

innhente med henblikk til å opprette kontakt i utgangspunktet, som navn og 

kontaktinformasjon, ble slettet etter kommunikasjonen med informanten opphørte. Navnene 

på informantene, samt andre navn som ble nevnt under intervjuet, ble erstattet med 

pseudonymer i transkripsjonsprosessen.  

I dette kapittelet skal jeg først beskrive forarbeidet som ble gjort i forbindelse med 

datainnsamlingen. Her er det fokus på rekruttering, samtaler med sentre og de etiske 

problemstillinger som ble reflektert over i forbindelse med denne prosessen. Deretter blir 

gjennomføring av intervjuene beskrevet, samt hvilke avveininger som ble fattet mellom 

intervjuene og hvordan prosessen med selve datainnsamlingen foregikk. Etter dette blir 

utvalget som jeg da står igjen med presentert, før etterarbeidet med datamaterialet blir 

gjennomgått, fra transkripsjonsvalg til begrensinger og utfordringer med intervjuer. Mot 
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slutten av kapittelet beskriver jeg analyseramme og presentasjon av sensitive fortellinger. 

Avslutningsvis gjennomgås konfidensialitet og konsekvenser av deltagelse.   

3.1 Forarbeid - Rekruttering 

Målet for avhandlingen er å gi et innblikk i menns forståelser av å være utsatt for seksuelle 

krenkelser. Med dette målet er populasjonen som kan være informanter innskrenket av 

forskjellige kvalifikasjoner. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2016 viser at av 

registrerte ofre for alle typer seksuallovbrudd er 975 menn (SSB.no, 2017). Tilsvarende 

statistikk for 2017 viser 1135 (SSB.no, 2018). Den årlige målte gruppen med utsatte for 

seksuallovbrudd er en brøkdel av den norske innbyggermassen. Videre er det kun menn som 

er fokuset i denne avhandlingen, og dermed er den største delen av de registrerte utsatte også 

utelukket, med tanke på at de er kvinner. Alle de mannlige utsatte i denne statistikken er 

potensielle informanter, ettersom avhandlingen ikke legger føringer for at det skal være 

seksuallovbrudd av en særegen art. I tillegg til de registrerte mannlige utsatte kommer de som 

aldri har anmeldt eller på annen måte blitt innlemmet i statistikk. Det har blitt estimert at det 

begås et sted mellom 8000 til 16000 voldtekter og voldtektsforsøk i Norge per år (NOU 

2008:4, 39). Voldtekt og voldtektsforsøk er kategorier som er snevrere enn kategorien alle 

seksuallovbrudd, men selv målt mot denne kategorien som favner flere anmeldelser blir de 

ikke-rapporterte hendelsene en stor andel. I 2017 viser SSB at det var i alt 2308 anmeldte 

voldtekter og 107 anmeldte voldtektsforsøk (SSB.no, 2018). Dersom estimatene nevnt 

tidligere stemmer, gir det en anmeldelsesprosent på 15-30%. I motsatt fall er det altså 70-

85% som ikke anmelder. Dette gir et klart bilde av at svært mange ikke anmelder. Når det 

kommer til menns andel, som er kjernen her, er det vanskelig å gi noen eksakte estimater på 

mørketall. Derimot viser en studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk 

stress at over 70% av mennene i deres studie ikke hadde snakket med helsepersonell i 

etterkant av sin opplevelse om det eller sine reaksjoner (Thoresen og Hjelmedal, 2014). Dette 

estimatet er i overenstemmelse med funn fra USA, hvor Weiss (2010) fant at 30% av kvinner 

rapporterte seksuelle krenkelser til myndighetene, mens kun 15% av menn rapporterte. Det er 

dermed ingen grunn til å tro at mørketallene er lavere hos menn enn kvinner.   

For å få bredest mulig innblikk i fenomenet som her blir undersøkt defineres begrepet 

«seksuell krenkelse» på en slik måte at det ikke ligger til grunn brutte lovparagrafer for at 

man kan regnes som utsatt. Poenget med dette er at man kan føle seg seksuelt krenket uten at 
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det har blitt begått en straffbar handling etter norsk lov. Avveiningen om at målpopulasjonen 

skulle innbefatte et så vidt spenn ble gjort med et henblikk til at det i utgangspunktet ville 

være en antatt vanskelig oppgave å rekruttere informanter. I tillegg vil det vide spennet kunne 

gi et bredere perspektiv, med flere fortellinger og dermed gi et mer nyansert bilde av 

fenomenet. Det er knyttet mye sosialt stigma til å være et mannlig offer og i særegenhet for 

seksuelle krenkelser, og enda et lag stigma kan legges på om man har blitt utsatt for seksuelle 

krenkelser av kvinner (Evensen m.fl., 2019). Det er, i korthet, mange utfordringer som må 

overkommes for å rekruttere informanter til en studie som omhandler menn som 

kategoriseres som ofre og i kontekst av seksuelle krenkelser er dette særskilt utfordrende. 

Intervjuguiden (Vedlegg 1) ble satt opp i et semi-strukturert format (Kvale og Brinkmann, 

2009). Dette slik at jeg kunne være sikker på at de interessante temaer, som jeg på forhånd 

hadde fokusert på, kunne bli belyst, samtidig som det var rom for informanten til å utdype, 

eller fortelle en del utenom. Intervjuguiden (Vedlegg 1) var satt opp med en «myk» åpning 

og avslutting. En «myk» åpning eller avslutning er det Kvale og Brinkmann (2009, s.163) 

kategoriserer som det dynamiske ved spørsmål i en intervjuguide. Poenget med å fokusere på 

det dynamiske aspektet tidlig i intervjuet er å fremme et positivt samspill i intervjuet og 

stimulere til at intervjupersonen kan åpne seg og fortelle om sine følelser. Årsaken til at jeg 

benytter denne typen spørsmål er at kjernetemaet kan være såpass sensitivt at det var antatt 

lettere å få informantene til å åpne seg og begynne å fortelle om mer dagligdagse ting som 

utdanning og lignende. Når samtalen så dreide naturlig, eller ved hjelp av spørsmål fra 

intervjuguiden, inn på de seksuelle krenkelsene som informantene hadde opplevd, var det 

opprettet en forbindelse mellom meg og informanten. Det kan være essensielt for å få 

gjennomført et godt intervju at informanten har blitt trygg på intervjueren, og at de sammen 

har snakket seg varme (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette bidro til å senke terskelen for å 

snakke om de mer ubehagelige temaene. Det var enkelte forskjeller mellom informantene i 

hvor tidlig de ville gå inn på dette, og samtidig hvor lett det var for dem å snakke om det. Når 

de potensielt ubehagelige temaene har blitt tilstrekkelig snakket om, legger intervjuguiden til 

rette for å avslutte på en mer optimistisk tone ved å se på hvordan hverdagen er nå og trekke 

informanten tilbake til nåtiden, i håp om at det de har fortalt ikke skal tynge sinnet i etterkant. 

Dette ble gjort ved oppfølgingsspørsmål som gikk fra hvordan selve hendelsen hadde vært, til 

hvordan de hadde håndtert det, og videre inn på hvordan hverdagen var nå. Når samtalen 

handlet om hverdagslige spørsmål som nytt tema er det kanskje mer naturlig å snakke om 

mestring av noe vanskelig heller enn å dvele ved årsaken til det vanskelige eller om man 
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kunne gjort noe annerledes i den gitte situasjonen. Slik blir fokuset rettet mot hvordan de kan 

handle i nåtid for bedre fremtid, heller enn å se på hvordan fortid har innvirkning på nåtid. 

Når dette er blitt utdypet er det en naturlig overgang å spørre om hvordan de ser for seg 

fremtiden. Hvilke planer de måtte ha, og om de har noe de ser frem til? Denne typen 

spørsmål åpner for at de kan snakke om noe de gleder seg til og kanskje positive aktiviteter, 

eller lignende som da blir et sluttpunkt i intervjuet som bærer preg av å være positivt. 

Hvordan studien best skulle rekruttere informanter ble tenkt nøye gjennom. Med henblikk på 

de etiske retningslinjene ble det å ikke utøve noen form for press på en potensiell informant 

sentralt. Dette ble da løst ved å kontakte sentre og organisasjoner som potensielt hadde 

seksuelt krenkede menn som brukere, eller på annen måte hadde en kontakt med denne 

gruppen. Det ble i alt kontaktet åtte sentre/organisasjoner, hvor to av disse var de mest 

positive til studien. De som ble kontaktet og responderte positivt ble videre spurt om de 

kunne videreformidle informasjon om studien til den enkelte bruker. Dette ble vurdert til å 

være den beste fremgangsmåten med tanke på å ivareta brukerne fra organisasjonenes side og 

gi de muligheten til å avstå fra deltagelse uten at de følte press, eller på noen måte ufrivillig 

ga seg tilkjenne. Med henblikk på punkt tre i NESH sine retningslinjer ble brukerne i så måte 

ivaretatt og de kunne takke nei, uten å miste anonymitet. Å rekruttere gjennom et senter eller 

en organisasjon medførte imidlertid at ikke bare den enkelte informant måtte gjøres trygg på 

studiens seriøsitet, men også de sentrene eller organisasjonene som potensielt skulle 

videreformidle denne informasjonen måtte også gjøres trygg. Prosessen med å kontakte 

sentre og organisasjoner, ha en god dialog og gjøre de trygge på prosjektet varte i litt over tre 

måneder fra første senter ble kontaktet, til siste senter publiserte min info. Det var enkelte 

potensielle informanter som kontaktet meg med reservasjoner. Jeg besvarte disse 

henvendelsene ved å sende informasjon om studien og forklarte hvordan det eventuelt ville 

foregå. Det var noen som da ikke ønsket å være med, og disse ble takket for interessen de 

hadde vist, med full forståelse for valget de hadde tatt.  

Hvilke organisasjoner eller sentre som ble kontaktet vil ikke bli navngitte, med unntak av de 

sentre som på sosiale medier har delt informasjon om studien. Bakgrunnen for å ikke navngi 

sentre eller organisasjoner som ikke publiserte i et offentlig forum er med hensyn til mine 

informanter som potensielt har blitt rekruttert via noen av disse. Dette med tanke på at miljøet 

er begrenset i størrelse og at dette kan øke risikoen for at noen blir gjenkjent. Jeg vil heller gi 
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en beskrivelse av hva disse organisasjonene og sentrene har som mål og fokus, samt at de alle 

arbeider innen hjelp og støtte til mennesker utsatt for vold og/eller seksuelle krenkelser.   

Det er noe forskjell blant de som fikk infoskrivet. Enkelte opererer som organisasjoner, hvor 

de arbeider mest med et overordnet blikk. Det er da holdningsendringer hos offentligheten, 

sette fokus på likestilling og seksuelle krenkelser i medier, og forsøke å påvirke politikk. 

Andre hadde samtidig et snevrere fokus med å gi målrettede tilbud til personer utsatt for 

seksuelle krenkelser av alle varianter, og noen hadde også spesifiserte tilbud til menn. 

Enkelte organisasjoner satte menn som det ledende premisset og jobbet i liknende former 

deretter, og noen var mest basert på at menn som hadde vært igjennom den type prosess 

kunne være til hjelp, en til en, overfor andre menn som søkte støtte hos dem. Enkelte steder 

jeg var i kontakt med hadde et tilbud som kunne fysisk oppsøkes, og de kunne ha samtaler 

der av forskjellige typer. To av tilbudene var terapeutiske samtaler med fagfolk, eller 

samtaler myntet på aktiv lytting hvor terapi ikke var fokus.  

Tidligere forskning har vist til både praktisk og etisk krevende aspekter ved å rekruttere og 

intervjue denne typen informanter (Corbin & Morse, 2003, Nielsen & Snare, 2006, s.57). Jeg 

ville i utgangspunktet holde alle rekrutteringsmåter åpne, i håp om å få informanter, men 

rekrutterte målrettet gjennom å kontakte sentre og organisasjoner som er opprettet og drevet 

med tanke på denne interessegruppen.  

En viktig avveining som måtte gjøres var ordlyden i henvendelsen. Med upresis ordlyd ville 

det være fare for at menn som var ønsket i utvalget ikke tok kontakt, enten på grunn av at de 

ikke trodde sin opplevelse var innenfor definisjonen av begrepet som ble brukt i 

informasjonsskrivet, eller at ordbruken var misvisende eller støtende. Valget falt derfor på 

uttrykket: «menn utsatt for seksuelle krenkelser». Det er tydelig at det er kjønnsspesifikt, det 

er heller ingen innsnevring til type seksuell krenkelse. Dette ble presisert i infoskrivet 

(Vedlegg 5, vedlegg 6) ved at det gjelder alle former for uønsket seksuell kontakt. I tillegg 

unngår jeg det potensielt belastende begrepet «offer». Konnotasjoner til «offer» er gjerne 

passivitet, livsdefinerende, og en rekke andre negative aspekter, som gir for mye av 

identiteten til en enkelt periode eller handling, som mange ikke kjenner seg igjen i. 
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3.1.1 Fritt og informert samtykke. 

Intervjuundersøkelse har som utgangspunkt at det er nødvendig å gi informantene 

tilstrekkelig informasjon om hva studien innebærer i forkant av intervjuet, slik at de er i 

besittelse av nok informasjon til å velge eller velge vekk deltakelse på et godt grunnlag. 

Samtykket ble innhentet muntlig, men tatt opp på digital opptaker i tråd med NSD og de 

forskningsetiske retningslinjene. Det er informantene selv som gir samtykket, siden 

personene jeg ønsker å intervjue faller utenfor NSDs definisjon av personer med redusert 

eller manglende samtykkekompetanse (nsd.uib.no). 

En avveining måtte likevel gjøres om hvor mye informasjon, vedrørende det spesifikke 

fokuset studien har, som skulle bli gitt i forkant av intervjuet. NESHs retningslinjer tilsier at 

informasjonen som kreves gitt for informert samtykke skal være nøytral slik at en potensiell 

informant ikke føler seg presset (NESH, 2016, s.13) Informasjonen som er gitt er også 

tilstrekkelig til å belyse hva som er fokuset med studien, og hvilke deler av mennenes 

livsverden som vil bli forespurt i intervjuet. Det som er problematisk med å gi den spesifikke 

informasjonen om at studien har narrativer som fokus på hvordan de opplevde å fortelle om 

de seksuelle krenkelsene, er at historiene da kan bli tilpasset et forestilt ønske. Altså kan 

informantene anta hvilke vinklinger og svar intervjueren ønsker, for deretter å gi disse, enten 

overlagt eller utilsiktet. Dette søkes da unngått ved at det blir gitt full informasjon i forkant av 

intervjuet til at informantene kan ta et informert valg om deltagelsen, uten at de kjenner til 

fokusområdet for analysen. Hva temaet er, og hvilke deler som de blir intervjuet om ble gjort 

ettertrykkelig klart, men at det er de spesifikke fortellinger om hvordan det var å åpenbare 

seg for de nærmeste, fagkyndig hjelp eller fortelle sin historie til offentligheten, ble presentert 

i debrifingen. Dette er i tråd med det tredje unntaket som NESH (2016, s.14) fremsetter. Det 

spesifikke unntaket er myntet på å tilbakeholde langt mer informasjon om studien enn det 

som her blir gjort, og det var kun det analytiske fokuset i etterarbeidet med intervjuet som ble 

holdt tilbake, og det ble deretter presentert i debrifingen. I etterkant av intervjuet ble 

informantene fortalt at det er disse historiene som blir fokus. De ble også informert om at 

grunnen til at dette ble fortalt i etterkant, handlet om at historiene skulle fremstå naturlig, og 

ikke bli fortalt med en forutinntatt predisposisjon.  I håpet om å få reelle beskrivelser, 

genuine svar og inntrykk var det ønskelig å gi informantene fullstendig avklaring om temaet 

og hva som kunne bli snakket om i intervjusituasjonen, men at perspektivet om åpenbaringer 

og fokuset på hvordan de fortalte til meg ble presisert i etterkant, i tråd med Kvale og 

Brinkmann (2009 s.105). På den måten kan informert samtykke innhentes uten fare for at 
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fortellingene til informantene ble preget av svar som er unaturlig styrt av informant i 

retninger de antok jeg ønsket. Debrifingen inneholder også informasjon om informantenes 

rettigheter, som de ble presentert i informasjonsskrivet, angående retten til å trekke sitt 

samtykke, uten konsekvenser, i alle steg av prosessen. De fikk også gjenopplest de øvrige 

rettigheter om innsyn og hvordan datamaterialet skulle behandles og lagres, samt hvem andre 

enn intervjuer som hadde tilgang til ikke-anonymisert materiale, i dette tilfellet ingen. 

Hva et fritt samtykke angår er det mest kritiske å ikke øve press overfor potensielle 

informanter. Rekrutteringsmåten må således gjennomføres på en slik måte at enhver form for 

slikt press blir unngått. Dette løses ved at sentre og organisasjoner mottar min 

kontaktinformasjon og videreformidler den. Det blir dermed opp til den enkelte å ta kontakt 

med meg, om deltakelse i, eller informasjon om studien. Når dette følges utelukkes i det 

minste muligheten for at denne studien direkte vil utøve press overfor de potensielle 

informantene. Det presset som potensielt kan falle på informantenes skuldre kan komme fra 

sentrene eller organisasjonene jeg kontakter. Med tanke på de ellers ærverdige og gode 

idealer og intensjoner disse sentre og organisasjoner har kan det tenkes at ønsket om 

oppmerksomhet rundt dette temaet, forskning på feltet, eller ønsket om samfunnsendring kan 

komme til å spille en rolle for hvor aktivt de opplyser om studien. Hvorvidt det er sannsynlig 

at disse vil utøve press er en annen sak. Likefult er det viktig at dette potensielle svake 

punktet i rekrutteringen blir redegjort for. Disse sentrene og organisasjonene har alle 

seksuelle krenkelser og liknende tematikker som sine virkeområder, og det synes derfor 

rimelig å anta at det ikke er en overhengende fare for at de ønsker eller kommer til å utøve 

press. Det er likevel utenfor min innflytelse, annet enn de andre forhåndsregler som sikrer 

fritt og informert samtykke, slik som at informantene har fått tydelig informasjon om sine 

rettigheter og studien. Når de i tillegg blir møtt med forståelse for alle avgjørelser angående 

deltakelse og at de i intervjusituasjonen får gjenopplest sin rett til å trekke seg på et hvilket 

som helst stadium, øker tryggheten for at informantene ikke har blitt utsatt for press.  

3.2 Gjennomføringen av datainnsamling 

Etter at tidligere nevnte avveininger hadde blitt vurdert med hensyn til rekruttering, ble seks 

sentre og organisasjoner kontaktet, i håp om at de kunne bidra til rekrutteringen. De fikk 

tilsendt et fyldig informasjonsskriv (Vedlegg 5) om studien, og et kort sammendrag (Vedlegg 

7) med en forespørsel om de kunne videreformidle det korte skrivet til personer som kunne 
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passe i studien. Skrivet inneholdt kontaktinformasjonen som var nødvendig for å komme i 

kontakt med meg. På den måten ble det opp til den enkelte informant å ta kontakt med meg, 

slik at det ikke ble øvet noe press på dem for å delta i studien. De som tok kontakt med meg 

fikk deretter tilsendt et informasjonsskriv tilsvarende det som ble sendt til sentrene, men 

myntet på den enkelte (Vedlegg 6). Samtidig ble det gitt annen informasjon dersom de 

forespurte dette. Dermed er det to nivåer med sikring som sørger for at de som til slutt ble 

med på studien ønsket det selv og anså seg selv som skikket, og at det ikke ble øvet noe press 

over informantene til å delta. Dette er igjen i tråd med punkt tre, fremsatt tidligere, om 

ivaretagelse av deltagerne (De forskningsetiske komiteene, 2016). I noen grad var dette 

preget av at de sentre og organisasjoner som kontaktet potensielle informanter direkte hadde 

en avveining på om de trodde det var forsvarlig, og dernest informanten selv som valgte å ta 

kontakt med meg. Noen av de sentrene og organisasjonene jeg kontaktet ville heller publisere 

mitt korte infoskriv (Vedlegg 7) åpent på deres internettplattformer, som da ville kunne nå 

menn som ikke direkte var i kontakt med senteret for hjelp eller støtte, men var en del av 

følgermassen deres. Enkelte av informantene som tok kontakt oppgav hvor de hadde fått høre 

om studien, og andre gjorde ikke det. Hos de som ikke gjorde det lot jeg være å spørre, 

ettersom jeg ikke ville trenge inn i en potensiell trygg havn, dersom de ønsket at studien og 

institusjonen de hadde kontakt med skulle være adskilt.  

Etter at informasjonen ble publisert på nettsider hos organisasjonene og sentrene, noe som 

ikke skjedde samtidig, var det mest respons innen 24 timer. Dette skjedde i to omganger. Alle 

informantene hadde kontaktet meg innen 48 timer etter at det ble publisert på internett. 

Dernest besvarte jeg de enkelte informanter, med å takke for at de ønsket å stille opp, og 

besvarte eventuelle spørsmål de hadde til meg eller fortalte hva det ville innebære å delta, 

samt at de fikk tilsendt et fyldigere informasjonsskriv enn det som ble lagt ut. I begge 

skrivene gikk det frem at informantene måtte være over 18 år. Dette ble satt som grense for 

deltagelsen, selv om krenkelsen kunne ha skjedd tidligere. Grunnen for denne avveielsen er at 

man da er myndig, og besitter informert samtykkekompetanse. En annen avveining går på at 

barn og unge kanskje ikke har vært igjennom en modningsprosess mentalt, slik at det kunne 

vært en forhastet beslutning å delta i studien.  
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3.2.1 Intervjusituasjonen 

I den praktiske gjennomføringen av intervjuene varierte bruken av intervjuguiden betraktelig. 

En av informantene var veldig direkte og tok styringen fra start, og lot være å ha en «myk» 

åpning. I den andre enden hadde opptakeren passert 20 minutter med prat om hverdag før 

samtalen nærmet seg temaet som sto i sentrum. Noen tilsvarende tendenser var det ved 

avsluttingen av intervjuet, men dette varte som regel mellom 20 og 40 minutter, siden enkelte 

av informantene gav inntrykk av at hverdagens mestring var av stor viktighet for dem. Flere 

av de konkrete spørsmålene i intervjuguiden ble ofte ikke stilt i det hele tatt, ettersom 

informantene naturlig, gjennom sin fortelling, besvarte mange av de momentene de var 

myntet på, bare oppmuntret av naturlig stilte oppfølgingsspørsmål. Dette er en av de desiderte 

fordelene ved en semi-strukturert intervjuguide, som i tillegg ikke ble fulgt rigid. Dette 

muliggjør nettopp at de temaer, synspunkter og perspektiver som informanten selv trekker 

frem og viktigheten av dem kommer tydelig frem i datamaterialet. Den semi-strukturerte 

intervjuguiden ble i enkelte tilfeller til relativt ustrukturerte intervjuer. Informantene fortalte 

om de fleste emner i intervjuguiden uoppfordret, men i en annen rekkefølge, og som deler av 

en mer helhetlig historie om deres liv. I alle fall de deler av livet de trodde hadde en 

sammenheng med sin hendelse, og min tematikk. Intervjuene bar således et preg av å være 

livshistorieintervjuer, hvor informanten forteller relativt fritt om seg selv, men med relevans 

til hvem de var når hendelsen inntraff, og hvordan den har vært med på å forme dem i 

etterkant.  

Selve intervjuene hadde ulik lengde, det korteste var på om lag en og en halv time, mens det 

lengste var på over tre timer og 30 minutter. De tre resterende intervjuene plasserte seg 

mellom to timer og opp mot det lengste intervjuet. Dette gjelder selve lydopptaket. Fra jeg 

møtte informanten til vi igjen skilte lag var det om lag 20 minutter i forkant med småsnakk 

og organisering, og fra 10 til 40 minutter i etterkant. Ett intervju skilte seg mer ut, i og med at 

det foregikk over Skype. Lengden på intervjuet var relativ lik de andre, men praten i forkant 

gikk mest på å få på plass det tekniske, mens i etterkant var tonen tilnærmet lik de andre. 

Selve intervjuet over Skype ble gjennomført uten vesentlig problematikk, med unntak av ett 

brudd i samtalen hvor internett ble borte i noen få minutter. Samtalen startet lett opp da det 

problemet var løst.  

Mellom intervjuene reflekterte jeg over hvordan det foregående hadde vært. Hvilke spørsmål 

hadde fungert godt? Hvilke hadde fungert mindre godt? Hva hadde ledet til nye innsikter som 
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jeg ikke hadde tenkt på? Hvilke oppfølgingsspørsmål var fruktbare? Selv om disse 

refleksjonene gav verdifull innsikt i forbedringen av enkelte spørsmål og rekkefølgen på 

disse spørsmålene, forble intervjuguiden som helhet relativt uendret. Et viktigere inntrykk 

som presenterte seg i intervjuprosessen som krevde en del refleksjon og overveielse var 

informantenes forventninger og følelse av investering i studien. Uten unntak beskrev 

informantene studien eller dette arbeidet som viktig. Flesteparten av informantene takket i 

etterkant av intervjuet for at noen setter fokus på dette temaet. På forhånd hadde jeg forutsett 

at informantene kanskje kom til å kjenne en grad av personlig utlevering. At de forteller om 

noe svært nært, smertefullt og vanskelig var allerede klart, men når deres poengtering av 

viktighet gjaldt fokusområdet, men også hvordan de håpet på en endring av holdninger og 

stereotypier i samfunnet for øvrig ble jeg omhyllet av en ansvarsfølelse. Det presiserte på 

mange måter noe jeg allerede antok. Avhandlingen skal ta for seg et ømt og stort tema og 

bidra til å fylle et kunnskapshull og med dette var ansvarsfølelsen allerede stor, men med de 

enkelte informanters reaksjon i etterkant av intervjuet, ble denne ansvarsfølelsen også 

overført til dem. Å bidra til kunnskapsforbedring om temaet hadde et langt mindre personlig 

preg enn den ansvarsfølelse som bredte seg i meg på grunn av det synet jeg opplevde at 

informantene fikk om hva som kunne utrettes. Deres syn var realitetsorientert, men omgitt av 

optimisme. Mellom intervjuene reflekterte jeg også over dette. Jeg besluttet derfor å 

informere enda nøyere om hvilken realistisk endring som var søkt med prosjektet. I tillegg 

ble det viktig med oppfølging av informantene i etterkant av sine intervjuer. Mail ble utsendt 

til den enkelte hvor de igjen ble informert om sine rettigheter og at de ikke måtte nøle med å 

kontakte meg hvis de lurte på noe. Det ble også avtalt at de ville få høre fra meg igjen når 

intervjuet de hadde vært med på var ferdig transkribert og at det lydopptaket som tilhørte dem 

var slettet. I ett enkelt tilfelle ble intervjutranskripsjonen forespurt, og deretter ble ønsket 

imøtekommet så snart transkripsjonen var ferdigstilt. I et annet tilfelle forespurte en 

informant om han kunne bli oppdatert om progresjonen når prosjektet nærmet seg slutten, 

også dette ble imøtekommet. En informant stilte seg til disposisjon for å intervjues igjen. 

Etter noe samtale om dette ble en avtale om å møtes til en mindre formell samtale gjort. Dette 

ble også gjennomført. Grunnet den tidligere nevnte ansvarsfølelsen på et mer personlig plan 

ønsket jeg å strekke meg langt for å imøtekomme mine informanters ønsker, og forsikre meg 

og dem om at de og deres historier og syn ble godt ivaretatt i større grad enn det som er 

strengt foreskrevet av forskningsetikk, retningslinjer, og personvernombud. Retningslinjene 

til NESH er grunnsteinene for forsvarlig behandling av informantene og deres historier, men 
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jeg forsøkte i tillegg å gi en betryggende følelse overfor informantene ved at jeg viste dem 

hvor alvorlig jeg tok oppgaven med å yte dem, og deres historier, rettferdighet.  

3.3 Etterarbeidet: transkripsjon, tolking og analysemåter   

Etter forberedelser og gjennomføring av intervjuer satt jeg igjen med lydopptak som måtte 

transkriberes fra mitt utvalg, et utvalg som baserte seg på frivillig deltagelse av de som hadde 

sett mine henvendelser og valgt å besvare dem. Jeg har altså et strategisk 

tilgjengelighetsutvalg (Bukve, 2016). Det vil si, de som gjorde seg tilgjengelig, innenfor et 

sett kriterier, som diktert av studiens formål. Dette setter noen begrensninger på studiens 

generaliserbarhet. Utvalget er for lite til å gi noen statistisk signifikante funn ved hjelp av 

kvantitative undersøkelser, men intervjudataene undersøkes kvalitativt og med en tematisk 

analyse med fokus på fortellingene om å fortelle. Denne tilnærmingen gir et eksplorerende 

innblikk i en lite utforsket tematikk. Avhandlingen blir så med på å gi en dyptgående 

forståelse for hvordan den enkelte snakker om, forklarer og ser den seksuelle krenkelsen han 

har vært utsatt for. Like viktig er innblikket i hvordan den som er utsatt for en seksuell 

krenkelse opplever å bli sett av de(n) han åpenbarer seg for. Opplevelsen av å være mann, og 

ha vært utsatt for noe som truer nettopp den identiteten.  

Når de påfølgende analysekapitler ser på hva informantene har fortalt, er det utdrag fra 

transkripsjonen som har blitt sitert i teksten. For at sitatene, hentet fra fortellingene til 

informantene skal forstås som intendert er det derfor gitt en del kontekst enten i forkant eller i 

etterkant av sitatet, men også i sitatet selv kan det være meningsbærende innhold som bør 

vies oppmerksomhet for å forstå hvordan noe blir sagt, slik at det kan forstås på riktig måte. 

Informantenes åpenbaringer, som denne avhandlingen baserer seg på, ble etter transkribering 

fra lydopptak til tekst. Når formatet på åpenbaringen endrer seg på en slik måte er det en del 

informasjon som går tapt, dersom man ikke tar noen grep for å sørge for at deres mening også 

bæres over. Når innskutte sitater fra transkripsjonen blir presentert i avhandlingen, blir 

symboler benyttet for å presisere stemning, toneleier, uttale, eller handlinger som samtidig 

blir gjort. Etterfølgende er en oversikt over symbolenes mening: 

[…] –  tekst er utelatt. 

*Tekst* – handlinger. 
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[Tekst] – toneleie, informantens fremtoning, eller merknader.  

… – Pauser, flere punktum betyr lengre pauser. 

3.3.1 Utvalget og datamaterialet 

Avhandlingen baserer seg på dybdeintervjuer med fem menn med et aldersspenn fra midten 

av 20-årene til sent i 50-årene. Det er relativt jevnt fordelt, med unntak av at det ikke er noen 

i 40-årene med i studien. Det gir et innblikk i fortellermåter om hendelsene fra menn i ulike 

stadier av livet, og med ulik tid fra krenkelsen skjedde til de ble intervjuet om det. Hva det 

skyldes at spennet ble så stort i denne studien er det ikke grunnlag for å si noe om, annet enn 

at det tyder på at menn som utsatte for seksuelle krenkelser finnes i alle aldre. Mennene er fra 

ulike steder i Norge, med flest fra Østlandet. Ingen av mennene har lik hendelse, hverken 

med tanke på kategorisering av hva de ble utsatt for, ei heller hvem som var overgriper. To av 

mennene hadde hovedsakelig mannlige overgripere, og tre hadde kvinnelige. Alle 

informantene definerte seg som heterofile. 

Krenkelsene de har blitt utsatt for har skjedd fra tidlig barndom til midten av tjueårene. For 

samtlige var det mer enn 5 år siden overgrepet og for noen opp mot 40-50 år. Tidsrommet 

mellom krenkelse og intervjuet kan påvirke fortellingen de åpenbarer for meg på en rekke 

forskjellige måter. Blant annet kan hva de vektlegger nå være forskjellig fra tidligere, 

hvordan de har jobbet med mestring og hvor lang tid de har hatt til å jobbe med hendelse og 

mestring kan også spille inn. Samtidig kan det tenkes at måten historien fortelles på har 

variert fra tiden rett etter krenkelsen, forutsatt at de åpenbarte seg i den perioden, til nå. Dette 

avhenger også av om tidsrommet er på 5 eller 40 år. I tillegg spiller informantenes 

hukommelse en rolle. Det kan tenkes, uten at det nødvendigvis kan fastsettes, at enkelte deler 

av historien er glemt, mens andre deler er detaljert memorert. I tillegg vil kanskje de som har 

mottatt hjelp fra fagkyndige i denne perioden, avhengig av lengde og andre faktorer, ha en 

mer innøvd fortelling, eller en som er preget av et institusjonalisert syn.  

3.3.2 Intervju: intervjudata og narrativer 

Det å fortelle noen om noe er i første instans overføring av informasjon. En handling for å 

gjøre den andre klar over informasjon som fortelleren besitter. Den sosiale utfoldelse er utført 

og fortalt, og er en opptreden. Denne opptredenen er handlinger, og er forståelige fordi de 

kan bli snakket om eller fortalt (Atkinson og Coffey, 2003). I en intervjusituasjon som denne 
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studien baserer seg på, er det en handling å fortelle om seksuelle krenkelser, og ikke minst er 

det samhandling mellom informanten og intervjuer, i dette tilfellet, meg.  

Når det kommer til seksuelle krenkelser av den type som informantene har fortalt om til meg, 

sine nærmeste og andre, så er det i tillegg strukturerende for forteller (Riessman, 2008). Ikke 

bare skal informasjon om hendelsen overleveres, men fortelleren strukturerer hendelsen ut 

ifra de antatte forventningene han tror publikumet har. Og med et varierende publikum har 

fortellingene kanskje blitt fortalt med forskjellig vektlegging eller utdyping på ulike punkter. 

Slik skapes en fortelling mer i tråd med publikums forventning, eller for å gi mer tyngde eller 

sette mer fokus på enkelte deler av fortellingen som er ansett som «passende» for publikum. I 

tillegg til at fortellingen blir strukturert av fortellers forventning av lytter, så er lytteren, og i 

intervjuenes tilfelle, jeg en strukturerende aktør ved oppfølgingsspørsmål og lignende 

(Presser og Sandberg, 2015). Med utgangspunkt i forskningsintervjuet og de tema jeg tror 

kan være av interesse for oppgaven, har også mine innspill og spørsmål vært med på å gjøre 

at den historien som blir fortalt får en egen og unik oppbygging.  Det interessante her er at 

samtlige av mine informanter har snakket om sine hendelser tidligere. Noen med flere enn 

andre. Noen med fagkyndige, støttespillere eller helsevesen. Noen med venner, kjærester, 

koner, eller bekjente. Og noen med andre statlige aktører, eller et overlappende lappeteppe av 

de tidligere nevnte.  

Datamaterialet som er samlet inn til denne analysen er innholdsrikt, både med tanke på 

forskjeller mellom informantene og i mengde informasjon de har delt. Det er fortellinger om 

den enkelte informantens liv, både før, under og etter det de har blitt utsatt for, som de selv 

har definert som seksuell krenkelse. Av mine fem informanter er det seks forskjellige 

fortellinger om hendelser som de har tenkt kunne passe til å bli intervjuet om. De handlinger 

de har beskrevet har få likhetstrekk med hverandre om kun handlingene sammenlignes.  

3.3.3 Konfidensialitet 

I intervjusituasjonen ble samtalen etter hvert dreiet fra den myke åpningen mot temaet 

seksuelle krenkelser og de omliggende temaer, noe som NSD klassifiserer som sensitive 

opplysninger (nsd.no). Dette krevde at en rekke forhåndsregler ble tatt for å sikre 

informantenes anonymitet og at informasjonen ble behandlet konfidensielt. Det er viktig her å 

presisere at informasjonen som ble innhentet via lydopptak kun var tilgjengelig for intervjuer, 

inntil transkripsjonen var ferdig, hvorpå lydopptaket ble slettet. Den digitale lydopptakeren 
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ble låst inn i skap og minnepenn med sikkerhetskopi ble kryptert. Under 

transkripsjonsprosessen ble alle de øvrige detaljer som er indirekte identifikatorer 

anonymisert, slik at den ferdige transkripsjonen var anonymisert og navn var erstattet med 

pseudonymer. For å redusere identifiserbarheten ytterligere ble deler av historiene enten 

utelatt eller omtrentliggjort i gjengivelsen i oppgaven, spesielt med tanke på omstendighetene 

rundt selve hendelsen, eller hvor de fant sted. Hadde en hendelse funnet sted på et lite tettsted 

ville ikke dette blitt navngitt. Spesifikke detaljer som informantene nevner er også utelatt hvis 

detaljen kunne tjene til å identifisere personene ut ifra beskrivelsen av hendelsen. Disse 

utelatelsene eller omtrentliggjøringene blir gjort på en slik måte at det ikke ødelegger 

meningen i fortellingen, men kun med hensyn til anonymiteten til informanten. Forøvrig er 

det ingen personopplysninger som er av interesse og disse skal ei heller innhentes fra andre 

steder. Hovedfokus er narrativet som informanten konstruerer, og de indirekte opplysninger 

som fremkommer ellers i intervjuet er enten utelatt, omskrevet eller omtrentliggjort slik at 

informanten forblir anonym.  

3.3.4 Konsekvensene 

Seksuelle krenkelser som tema vil muligens føre til en grad av ubehag hos en informant, og 

hvordan de føler rundt det vil være et viktig moment å dvele ved. Det er ikke sikkert at det er 

utelukkende enkelt eller problemfritt for en informant å fortelle om en krenkelse han har vært 

utsatt for. En foranstaltning her er at jeg i rekrutteringen ikke la press på eller tok kontakt 

med informanter som ikke kontaktet meg først, som beskrevet over, og at jeg gikk gjennom 

sentre og organisasjoner som har innsikt i feltet. Dette gjelder ved henvendelse til 

krise/ressurs-sentre og lignende, at de kunne varsle om mitt prosjekt og at det ble opp til den 

utsatte å ta kontakt dersom de ønsket å være med. På den måten kunne de som ikke ønsket å 

snakke om hendelsene, og de som kjente med seg selv at det kunne bli en påkjenning, selv 

ekskludere seg fra prosjektet. En annen overveielse er hvordan en velvillig informant reagerer 

og kjenner på hvordan det er å gjenfortelle sin historie i intervjusituasjonen. For å bevare 

informantens ve og vel, informerte jeg i forkant om at han kunne trekke seg fra studien til 

hvilken som helst tid og uten å oppgi grunn, i tråd med NSDs retningslinjer. I tillegg var det 

rom for å ta pauser underveis og det var opp til informanten hvor mye han ønsket å fortelle.  

Hvis vi vender blikket mot de potensielle konsekvensene av å være med i studien så kan det 

tenkes at både positive og negative erfaringer eller utfall kan følge. Det kan tenkes at det 

oppleves positivt for en informant å strukturere og fortelle sin historie. Historien er kanskje 
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blitt fortalt før til venner, bekjente eller fagpersonell, noe som kan prege fortellingen, men 

også begrense eventuelle negative konsekvenser av intervjuet, så vel som minske eventuelle 

positive konsekvenser. Det var heller ikke et selvstendig mål at samtalen skulle virke 

terapeutisk på informanten. Skulle en informant få en individuell positiv effekt av 

intervjusituasjonen er det først og fremst et ikke-skadelig biprodukt av samtalen og som sagt 

ikke en tilsiktet effekt. Det er heller viktigere å ta høyde for at personer kunne ha en negativ 

reaksjon til intervjuet og sørge for at de ble informert om profesjonell hjelp. Dette ble løst i to 

steg. Det første steget er ved hjelp av et spørsmål i løpet av intervjuets gang om de har vært i 

kontakt med profesjonelt hjelpeapparat. Dersom de har vært eller er i kontakt med 

hjelpeapparat, så er det allerede en god indikasjon på om de trenger å bli satt i kontakt med 

profesjonell hjelp, eller ikke. Dersom de ikke hadde vært i kontakt med et slikt tilbud så ble 

de opplyst om tilbud som finnes i nærheten av der de bor, og/eller tilbud som er tilgjengelig 

via internett av pålitelige aktører. Grunnen til å opplyse om internettbasert hjelp eller 

samtaletjeneste, er at det er en potensielt lavere terskel for å ta kontakt på en slik måte, hvis 

de ikke har vært i kontakt med et slikt tilbud tidligere. Alle informantene ble opplyst om disse 

tjenestene uavhengig av om de svarte bekreftende eller avkreftende på spørsmål om de er 

eller har vært i kontakt med hjelpeapparatet.   

Fra et overordnet perspektiv kan de positive konsekvensene av informantenes deltakelse være 

at de bidrar til kunnskapsutvikling på feltet. Dette kan være ny kunnskap, styrking av gammel 

kunnskap, strykning av utdatert kunnskap, eller økt forståelse. I siste instans kan prosjektet 

bidra til et bedre tilbud for de mennesker som opplever seksuelle krenkelser i fremtiden. 

Med det som bakgrunn skal jeg i de neste tre kapitler analysere disse fortellingene. Dette er 

strukturert etter tre kontekster for åpenbaringene, de nære, de formelle interesserte og de 

fjerne. Innad i kapitlene i den analytiske delen av oppgaven setter jeg fokus på flere områder 

av informantenes fortellinger. Hva fortelles, hvem blir det fortalt til, hvordan fortellingene 

blir åpenbart, hvorfor fortelles det, og når blir det fortalt? Dette er de sentrale og 

strukturerende spørsmålene, som alle interagerer med hverandre. De kan ikke skilles helt fra 

hverandre, men de mest fremtredende spørsmålene for hver av de tre kontekstene vil bli mest 

vektlagt. For å belyse opplevelsen av å åpenbare, blir sitater fra informantene viet mye plass. 

Sitatene blir presentert på en helhetlig måte og sees i sammenheng med hvordan 

informantene forteller og hvordan de konstruerer sine narrativer. Det er da viktig med riktig  

kontekst, slik at forståelsen av fenomenet bygger på den meningen som informantene ønsket 

å formidle da de fortalte om sine åpenbaringer. 
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4 De nære - Nære venner, romantiske 

partnere og familie   

Et viktig spørsmål i en åpenbaringsprosess er hva de utsatte åpenbarer seg om. I definisjonen 

av åpenbaring jeg har benyttet i denne avhandlingen ligger det til grunn en traumatisk 

hendelse (Larsen m.fl., 2013). I mye av litteraturen om åpenbaringer som stammer fra 

psykologiske studier er spekteret av typen traumer ganske bredt. Det er blant annet flere typer 

livshendelser som dødsfall, overfall og lignende, samt hendelser som ikke har en 

utenforstående innvirkning, som blant annet diagnostiserbare psykologiske lidelser. Disse 

sistnevnte kan både være årsak til og effekt av traumer. Allerede avgrenset til avhandlingen 

er at fokuset er på seksuelle krenkelser. Det ligger implisitt i dette at den seksuelle krenkelsen 

har forårsaket en form for traume. Det kan være en varierende grad av alvorlighet i hvor 

traumatisk den seksuelle krenkelsen er, men at det er uten innvirkning på den utsatte 

overhodet er vanskelig å forestille seg. Om det ikke skaper et traume som hos den utsatte, er 

det potensielt en enklere situasjon for den utsatte å håndtere, men selve handlingen, 

traumatisk eller ikke, kan likefult beskrives som en seksuell krenkelse. Så det første premisset 

for hva de utsatte åpenbarer seg om er nettopp hendelsen de har opplevd.  

At de åpenbarer seg om hendelsen de har opplevd trenger en spesifisering. Det er en 

unektelig sammenheng mellom spørsmålene som strukturerer disse tre analysekapitlene og 

det de åpenbarer seg om som henger sammen med til hvem de åpenbarer seg. Spørsmålene: 

hva, til hvem, når, hvordan, og hvorfor, som postulert av Simon og Gagnon (1983) og 

systematisert av Pedersen (2005, s.20), vedrørende det seksuelle skriptet er strukturerende for 

analysen. De er i utgangspunktet konstruert for å gi en teoretisk ramme av akseptabel seksuell 

utfoldelse, og de normene som påvirker den. Med seksuelle krenkelser som den eksakte 

motpol til det skriptet Pedersen (2005, s.20) sammenfatter blir spørsmålene benyttet for å 

strukturere hvordan informantene har åpenbart seg. I dette kapittelet er den overordnede 

kategorien av mottagere av åpenbaringen de nære, men også innad i denne kategorien er det 

enkelte forskjeller i hvem av de nære som blir åpenbart til. Det at de utsatte åpenbarer for 

noen nære, og ikke andre, eller ingen i det hele tatt kommer som en følge av resonering 

informantene har gjort i forkant, og påvirker hva svarene blir på disse strukturerende 

spørsmålene i stor grad. Og i motsatt fall, en avgjørelse om å åpenbare til en av disse nære, 

avhengig av utfall, både fremmet og hemmet ønske eller mulighet til å åpenbare for andre 

nære eller til mottagere i de etterfølgende kapitler.  Det gjelder fremdeles samme hendelse, 
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men det er ikke sikkert at den utsattes belysning av sin egen hendelse har samme innhold 

overfor de nære, for hjelpeapparat, eller om de åpenbarer seg offentlig. De forskjellige 

fortellingene fra samme hendelse er relativt ulike ut ifra informantenes beretninger til meg 

om de gangene de åpenbarte seg. Flere av informantene viser likhetstrekk i hva de legger 

vekt på å fortelle meg om hva de åpenbarte for både de nære, hjelpeapparat og hva de står 

frem med offentlig. Det som er interessant her er at den enkelte informants fortelling har ulik 

vektlegging når den omtales i forbindelse med de nære, mot når den omtales, for eksempel, i 

møte med politiet. Noe av grunnen til at fortellinger om den samme krenkelsen divergerer 

med henblikk til tilhører, kan i noen grad forklares ut ifra tilhørers forventede rolle og 

fortellers forventninger til deres respons. Sosiale reaksjoner til det som fortelles er forventet 

uansett tilhører og hvilken type respons som forventes.  

Ullman (1996a, 1999, 2002), Sylaska og Edwards (2013) og andre har sett på hvilke typer 

responser som oppleves, og i noen grad hvilke responser som er ønskelig med henblikk til 

informantenes ve og vel. Det er med informantenes egne forventninger til de forskjellige 

tilhørere at fortelling kan forandres, for de ønsker å fremstille fortellingen på den måten de 

antar er mest effektiv for å oppnå den respons de søker. I tillegg til at fortellingen endres etter 

den ønskede responsen og den forventning den utsatte antar tilhøreren har, ligger det en 

forventning om at enkelte tilhørere ikke skal ha den samme type responser som andre. For 

eksempel forventes det ikke samme type respons fra de nære man åpenbarer for som når man 

åpenbarer seg til politiet og motsatt. Alle disse forventningene er med på å gjøre fortellingene 

om samme hendelse distinkt forskjellig hver gang det fortelles om, og til et visst punkt er det 

kanskje ikke snakk om samme fortelling lengre. Den utløsende hendelse som gjør at man har 

en fortelling i utgangspunktet er det samme, men selv om det eksempelvis er én enkelt 

hendelse, så kan man ha flere forskjellige fortellinger om det i bakhånd, hvor man forteller 

den av disse som passer best med tanke på hva som ønskes oppnådd, hvilke(n) tilhører(e) 

man har, og hvordan man ønsker at tilhører skal respondere. 

4.1 Hva? 

Det er informantene selv som definerer sin egen opplevelse og hvilken type hendelse det er i 

denne oppgaven. Ved at de definerer det selv så er det rom for at hendelser som kanskje ikke 

ville gått under seksuallovbrudd i norsk lov, kan bli inkludert. Hvordan de i etterkant har 

jobbet med hendelsen er også definert av dem selv, slik at deres mestringsarbeid kan 
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inkluderes i oppgaven og deretter være grunnlag for kategorier, heller enn å tvinge 

mestringsarbeidet til å passe i kategorier laget i forkant. I prosessen hvor informantene gjør 

denne definisjonen setter de mange av premissene for hvilken historie de forteller til sine 

nære. Et godt eksempel på et slikt definerende standpunkt som skaper en form for åpenbaring 

finner vi hos Johan. Han var på en hjemmefest hos noen venner som studerte i utlandet, hvor 

han ble full og gikk for å hvile seg litt. Han våknet til at en pågående kvinne han hadde møtt 

tidligere på kvelden, hadde kledd av han og «drev på» med han, i form av masturbering og 

oralsex. Oralsex er her en beskrivelse av hva som ble gjort med Johan, fysisk sett, men dette 

var et tilløp til voldtekt siden han ikke hadde samtykket. Han fortalte venner om hendelsen 

enten samme kveld, eller kvelden etter: 

Fortalte om det kanskje senere samme kveld til de andre som om det var en helt sånn 

der [pauser litt] ufarlig, teit ting som har skjedd på fest, og jeg skal ikke si at dette her 

endte opp med å gå inn på meg etterpå. […] Jeg snakket med dem kvelden etterpå. 

Med noen av gutta, så fortalte jeg hva som hadde skjedd. Jeg husker jo svarene 

demmes, at på en måte [...] Jeg skjønner godt at de svarte som de svarte, og de synes 

ikke det var ... de andre vennene mine, mannlige vennene mine […] og det var ingen 

av de som synes at dette var noe alvorlig, det var ingen av de som synes dette var 

[drar litt på det] verdt å anmelde. For de fleste av dem så var det bare en morsom 

historie, som jeg også .... var litt selvforskyldt i, fordi jeg hadde drukket meg så full 

den kvelden […] for jeg liksom hadde lagt litt opp til det selv, mente de […] De lo ... 

de lo. De lo først for at det var morsomt. Og du si at det er jo en ramme hvis du er litt 

klassens klovn og ofte havner i litt merkelige situasjoner og sånn, så blir den rammen 

på en måte brukt mot deg. […] Gjennom at "å ja, du oppsøker jo litt sånne ting, og du 

er jo glad i litt fest og alt sånt, så at det skjedde deg ... det er jo på en måte litt sånn 

selvfølgelig" 

Det Johan vektlegger i sin gjenfortelling av denne åpenbaringen er både hans egen innstilling 

i hva han fortalte, men også hvilken reaksjon han fikk. Han forteller om en hendelse som er 

en seksuell krenkelse, og godt passer inn i betegnelsen sovevoldtekt, eller forsøk på 

sovevoldtekt. Det som er interessant med dette sitatet er at det narrativet, eller den historien 

som han presenterer for vennene er så sterkt påvirket av hans forventninger til vennenes 

reaksjoner at han velger én versjon av hendelsen heller enn en annen. Den versjonen han 

åpenbarer for vennene er mer bagatellisert og ufarlig. Det han forteller her er nesten i en 

annen sjanger. En sjanger med humoristiske historier hvor innholdet er sentrert rundt uflaks 

eller lignende, heller enn i sjangeren for seksuelle overgrep. Dette er kategorier så markant 

forskjellige fra hverandre at det kan nesten være snakk om to helt forskjellige fremleggelser. 

Dette sitatet forteller også noe mer om hvordan defineringen av hva som har skjedd former et 
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narrativ i så sterk grad for den som åpenbarer. Dette kan igjen være en mulighet for den som 

er utsatt å forhindre å bli stemplet eller stigmatisert av hendelsen, og minke de negative 

heftelser som kan medfølge det å ha blitt merket som et offer, og særskilt et mannlig offer for 

en seksuell krenkelse utført av en kvinne: 

[…] det å bli voldtatt av en kvinne, det hersker det en …nesten sånn humoraktig,.. litt sånn 

bagatelliserende ramme rundt. […] det blir nesten en del av din seksuelle kapital at du har 

overlevd og på en måte sugd opp det også. Så kan du nesten bruke det da, sant, for det er jo 

ingenting verdt som en traumatiserende hendelse som har skjedd med deg, som du kan... som 

du kan ikke bruke det til å fremstå som en bedre mann, du kan bare bruke det til å fremstå 

som en... mer skadet gods. 

Kontekst og forventninger til hva tilhørerne vil reagere med kan ha preget gjenfortellingen av 

hendelsen i såpass stor grad at den ikke ligner på en slik historie man forventer. Selv om 

Johan forteller om en seksuell krenkelse er fortellingen om den emosjonelt distansert og 

bærer preg av bagatellisering, når han åpenbarte seg for sine nære. 

En helt annerledes måte å åpenbare for sine nære finner vi hos Atle. Han hadde en tidligere 

venninne som med fysiske og psykiske pressmidler tvang ham til seksuelle tjenester, og tok 

kontroll over store deler av hans liv med forskjellige typer trusler. Disse varierte fra 

selvskading, skading av ham, og trusler om å angi ham for å være voldtektsmann eller på 

andre måter forsøke å legge hans liv i ruiner. Atle fortalte i løpet av intervjuet om da han 

åpenbarte dette til en romantisk partner og hva som var innholdet i denne åpenbaringen: 

[...]Så merket jeg da jeg satt der med kjæresten min at … jeg evnet ikke å fortelle, 

eller forklare på noen god måte ..... så jeg leste egentlig bare det [et dikt, min 

anmerkning] for henne ... med den sangen i bakgrunnen da .... og det var liksom beste 

måten jeg klarte å forklare det for henne på [pauser litt] og det var den kanskje letteste 

måten for meg å ...... frakte henne inn i hvordan jeg opplevde det. […] Men responsen 

var veldig god ...eh... eller altså... god og god. Jeg har dårlig samvittighet for det på 

mange måter, for hun er så empatisk av seg .... hun har alltid møtt meg med mye 

kjærlighet og en åpenhet som har hjulpet mye. På måte en form for aksept eller en ... 

evne til å gå videre fra det. Gitt meg noe tilbake da på en måte. 

Til sammenligning med Johans åpenbaring for noen nære så er det en del forskjeller. Johan 

åpenbarte for venner svært kort tid etter hendelsen inntraff, mens Atle åpenbarte for en 

romantisk partner med lengre tidsmessig avstand til hendelsen. Det er jo også to klart 

forskjellige hendelser, hvor Johans var begrenset til deler av en kveld, mens Atles pågikk 

over flere måneder. Dette er forskjeller som ligger i konteksten rundt selve åpenbaringen, 

men de kan også ha innvirket på hvordan de har mestret og bearbeidet hendelsen i ettertid og 

at det dermed preger hvordan de åpenbarer om den. Atle søker en form for annerkjennelse og 
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støtte hos sin romantiske partner. Han legger vekt på dette i gjenfortellingen i intervjuet ved 

at han sier «frakte henne inn i hvordan jeg opplevde det». Det er et klart emosjonelt narrativ. 

Målet er at den romantiske partneren skal kunne forstå hans forutsetninger og hvilken 

emosjonell og personlig balast han har med seg. Sitatet bærer også preg av at dette var en 

vanskelig oppgave. Atle visste ikke helt hvordan han skulle tilnærme seg dette temaet og gi 

sin romantiske partner et innblikk i den hendelsen han var utsatt for. Med fremføring av et 

dikt og ved at det var satt til musikk han hadde valgt ut på forhånd, vitner dette om noe han 

hadde overveid i forkant og planlagt. Dette vitner om en helt annen type åpenbaring enn den 

Johan gjorde for sine nære venner. Begge disse sitatene gir et innblikk i hva åpenbaringen til 

noen nære er, og at de kan være svært forskjellige. Forskjellen kan kanskje i noen grad 

tilskrives mottageren av åpenbaringen, altså til hvem det blir åpenbart for, og at det er denne 

konteksten som endrer åpenbaringen. 

4.2 Til hvem? 

Ett av de mange vanskelige spørsmålene som er sentralt når noen som er utsatt for seksuelle 

krenkelser ønsker å åpenbare seg, er nettopp til hvem dette skal gjøres. Det må her presiseres 

at det kan beskrives som tre kontekster når informantene har åpenbart sin krenkelse. En 

kontekst er de åpenbaringer de har gjort overfor sine nærmeste. Dette er da romantiske 

partnere, koner, barn og nære venner. Kontekst nummer to er de som har som en faglig eller 

profesjonell oppgave å høre åpenbaringene. Denne kategorien består av de som hjelper eller 

bistår de utsatte, men også de som har en profesjonell interesse av å høre den av andre 

grunner. Her finner vi blant annet psykologer, ansatte ved støtte/ressurs/krise-sentre, politi, 

barnevern, og lignende. For øvrig blir denne konteksten, bestående av fagkyndige tilhørere, 

den som ligger nærmest for meg å plassere min rolle og avhandlingens fokus i. Den siste 

konteksten vil være den store offentligheten. Denne kategorien bærer preg av å være størst i 

antallet historiene potensielt når ut til. Det er også den kategorien hvor det potensielt ligger 

minst følelser tilknyttet selve åpenbaringen, og hvor responsen ikke er like personlig eller i 

enkelte tilfeller ikke mulig å observere for den som åpenbarer. Dette fordi det ofte skjer i 

form av leserbrev og kronikker i aviser. Denne kategorien blir mer som en appell til det 

samfunnsmessige ordskifte i et forsøk på å opplyse, informere, gi sin mening, og kanskje 

endre andres meninger om menn som utsatte for seksuelle krenkelser. Her er det viktig å 

presisere at utvekslinger og åpenbaringer som gjøres over internett passer inn, hvor det har 
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blitt sett at det er en stor mengde støtte å hente, men hvor det ikke er like mange inter-

personlige følelser involvert (Sigurvinsdóttir, Ásgeirsdóttir og Arnalds, 2019). 

I forlengelse av at fokuset ligger på åpenbaringer til noen som står de nært, er det essensielt å 

også ha et fokus på at det er en åpenbaring som skjer i det informantene forteller om det som 

har skjedd dem under intervjuet. Samtlige informanter i denne studien hadde i alle fall nevnt 

sin hendelse for noen, og det kan være at den aller første åpenbaringen de gjorde har satt seg 

som definisjonen på det å åpenbare seg. Da igjen, det å nevne i forbifarten til en venn, eller 

noen annen er ikke det samme som å åpenbare som definert i denne studien. Likevel kan det 

å kort ha nevnt det for noen, og fått en reaksjon, ha satt seg som en definisjon av hvordan 

«andre» reagerer. Videre kan man også kontemplere at det ikke er én «første» åpenbaring. 

Med inndelingen beskrevet over kan man heller snakke om at det er flere «første» 

åpenbaringer, i den forstand at det er en vesentlig forskjell mellom det å åpenbare seg for en 

romantisk partner eller en svært nær, og det å enten offentlig gå ut, eller skrive et anonymt 

innlegg med sin historie. Det blir en ny «første» i forstand av at det er en ny kontekst, ved at 

informanten selv har en annen forestilling av publikums forventninger. Det er da en mulighet 

for at det er en relativt distinkt «første» åpenbaring for hver type tilhører, både med tanke på 

inndelingen jeg bruker for disse kapitlene, men også innen disse kategoriene. Det kan være 

vesentlig annerledes å åpenbare seg for en romantisk partner eller kone versus en nær venn. I 

tillegg kommer det å åpenbare seg for meg i form av intervjuet, ettersom det ikke 

nødvendigvis stemmer overens med de øvrige på alle punkter. Med dette menes at 

informantene ikke kjenner til den inndelingen som jeg i etterkant av intervjuet har gjort eller 

at de ikke distingverer skarpt mellom disse kategoriene. For noen kan intervjuet ha fortonet 

seg som en åpenbaring som kan minne om den de hadde for (nære) venner, eller til en faglig 

interessert, mens en annen informant kan ha sett intervjuet som en form for offentlig 

åpenbaring, siden det bunner ut i et dokument som skal offentliggjøres.  

I skillet mellom dem som står en nært er den romantiske partneren et naturlig sted å begynne. 

Informantene er alle heterofile, men ikke alle har/hadde en romantisk partner, og det var 

forskjellige grader av tilknytting. De to eldste i utvalget sa begge at de var gift, og den yngste 

i utvalget hadde også kjæreste. De to siste ga ikke utrykk for at de hadde en romantisk partner 

i perioden da intervjuet ble gjennomført. Alle tre som hadde romantisk partner har i en eller 

annen form kommunisert det til henne, at de har vært utsatt for en seksuell krenkelse, men i 

varierende grad av omfang. Tor Inge, som var utsatt for seksuelle overgrep fra flere 
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familiemedlemmer i barndommen, gav uttrykk for at det ikke var enkelt å åpenbare seg for 

sin kone: 

[…] Nei, altså det som er litt rart her .... hun er sosionom og har jobbet med rus og 

psykiatri i tjue år. […]  Men hun vil ikke høre noe om disse tingene her. Jeg har 

antydet litt at ting ... ting skjedde hjemme og da lukket hun virkelig av for at jeg 

skulle fortelle noe, *trekker pusten* og hun har jobbet med disse tingene og vil ikke 

høre om det eller, når det er noe som er så nært henne, og så ille som ... *avbryter seg 

selv* Det er jo incest vi snakker om sant. Mye vold utført hjemme og etterhvert min 

mor og når jeg prøvde å få hjelp og si at min far........ var voldsom og fæl mot meg så 

tok hun hans parti og sa at jeg var stygg som snakket sånn om min far. Så det var 

totalt [pauser litt og virker noe preget] Jeg var egentlig totalt overlatt til [pauser] til 

overgripere og ingen ... ingen støtte noe sted... 

Det Tor Inge forteller relaterer ikke direkte til den første gangen han forteller sin kone om 

hva han har vært utsatt for, men heller om en prosess hvor han har forsøkt å åpne seg og ikke 

fått den responsen han hadde håpet, eller kanskje ventet. Dette virker på Tor Inge som han 

oppfatter det som en avvisning som kan gjøre det å åpenbare seg videre, ved andre 

anledninger, mye tyngre (Del Castillo & Wright, 2009, Ullman, 1996a, 1999). Videre blir 

hans fortelling om å åpenbare seg for sin kone trukket tilbake i tid og satt i kontekst av hva 

som ble resultatet da han tidligere forsøkte å åpenbare seg for noen som sto ham nær, sin 

egen mor. Da han i sin barndom søkte en redning fra sin far ved å fortelle hans mor om 

hendelsene, ble han møtt med en negativ sosial reaksjon. Han ble mistrodd, i alle fall i hans 

syn, selv om Tor Inge senere i intervjuet snakket om at moren mest sannsynligvis visste hva 

som foregikk. I forlengelse av at han da snakket om seksuelle krenkelser, teller han også to 

overgrep fra mor, men hvorvidt de var av en seksualisert karakter ble ikke utdypet. Likefult 

er det altså denne negative sosiale reaksjonen fra mor som blir stående fra den første nære 

åpenbaringen. Hans kone blir så sammenkoblet med denne tidlige avvisningen fra sin mor 

om å åpenbare seg. Dette legger til rette for at det igjen er en følelse av å ikke få støtte noe 

sted, som han selv påpeker var følelsen da han forsøkte å fortelle sin mor om overgrepene 

hans far begikk. Negative sosiale reaksjoner fra sin romantiske partner har, som Del Castillo 

og Wright (2009) beskrev, potensiale til å forlenge og ødelegge for helnings- og mestrings-

prosessen i etterkant av slike overgrep. Dette selv om det er snakk om et overgrep begått i 

barndommen til Tor Inge og at det nå er nærmere 50 år siden disse overgrepene fant sted. I 

sammenheng med de andre som hadde romantiske partnere og åpenbarte seg for dem i mitt 

utvalg, er dette den fortellingen som virker å ha mest negativt preg med det Tor Inge opplever 

som avvisning, eller i bestefall lite interesse for å ta imot åpenbaringen. 
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Idar har også kone, og har vært gift før. Han forteller heller ikke i dybden om den første 

gangen han åpenbarte seg for sin romantiske partner. På spørsmål om han husker første gang 

han snakket med noen om hva han hadde vært utsatt, for svarer han: «ja, jeg hadde sagt det til 

min samboer, men veldig diffust og veldig sånn uforklarendes for hun. Ikke noen detaljer 

eller noe sånt.». Når Idar fortsetter denne tankerekken kommer det frem at første gang han 

åpenbarte seg for de nære, var det mer eller mindre samtlige av de som kan ansees nærmest, 

inkludert hans kone, foreldre og søsken (med partnere). Denne seansen ble organisert av 

hjelpeapparat, men denne åpenbaringen fra Idar er primært til de nære. Dermed blir første 

gang Idar åpenbarer seg for sine nære en slags hybrid, hvor hjelpeapparatet bistår prosessen 

og fungerer som en tilrettelegger.  

Atle har en helt annen opplevelse enn de ovennevnte når det kommer til den første 

åpenbaringen for sin kjæreste. Når jeg spurte om hennes reaksjon, fortalte han:  

Kjæresten min er........ et ufattelig empatisk menneske ....  så for meg så var det nesten 

fælt å fortelle henne det, for hun tar på seg følelsene.  Så hun gråt nesten mer enn meg 

.... for en absurd følelse egentlig...... men, altså dette var et veldig ferskt forhold, så du 

kan si at jeg var redd for at skal utvikle seg på samme måte som det forrige forholdet, 

men .... egentlig alt i alt veldig positiv. Hun er veldig støttende. Men jeg har også 

kommet lengre som person. Jeg har kommet lengre i bearbeidelsen eller […] Det blir 

lengre og lengre siden. Så jeg har lettere for å ignorere det. Men hun har også alltid 

møtt meg med en veldig empati og alltid møtt meg med mye kjærlighet. Mye mer 

kjærlighet enn det jeg klarer å vise til ho. Men det har også gjort det veldig trygt. 

Atle har opplevd en positiv sosial reaksjon hos sin romantiske partner. Han uttrykker flere 

ganger at han satt stor pris på den positive reaksjonen han fikk da han åpenbarte seg, og at 

han setter stor pris på sin romantiske partner som gir disse positive sosiale reaksjonene. Dette 

sier han senere har vært til stor hjelp, både med forståelse og i hvordan han har jobbet med 

denne hendelsen i ettertid selv. Den positive responsen han mottok har vært støttende, men 

som han sier senere så har det også bydd på en utfordring: «[…]men responsen var veldig 

god... eller altså... god og god. jeg har dårlig samvittighet for det på mange måter, for hun er 

så empatisk av seg[…]». I dette sitatet ser vi altså at det er noe tvil i hvordan det ble mottatt, 

men satt i sammenheng med resten av intervjuet, uttrykker Atle at han hadde en veldig god 

mottagelse hos nåværende partner. Likevel forteller han at han har dårlig samvittighet, for å 

legge en byrde på sin romantiske partner. Det viser til en av de potensielle problemene ved å 

åpenbare seg for sine nære relasjoner. De som åpenbarer legger et sett forventninger til 

hvordan de skal reagere, og den potensielle mismatchen i hvordan forventingene og realiteten 
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er. I tillegg kommer bekymringen Atle er inne på med at man føler at den man åpenbarer seg 

for har blitt pålagt en byrde som han ikke ønsker at hun skulle måtte slite med. Dette er 

kanskje en særegen kvalitet når det gjelder romantiske partnere eller andre som kan ansees 

for å være ens nærmeste. Når Atle refererer til et tidligere forhold var dette ett som han ikke 

syntes hadde gått særlig bra, men at han heller ikke hadde pratet med denne partneren om 

hendelsen.  

4.3 Når? Et tidsrom fra hendelsen, og i en prosess av 

mestring 

Å beskrive når en mann utsatt for seksuelle krenkelser åpenbarer seg, er vanskelig på flere 

områder. Det handler ikke så mye om at det skal måles i tid eller tidfestes til en bestemt dato, 

men heller å se prosessen hos den utsatte for om det er riktig å åpenbare i de ulike relasjoner. 

Altså hvordan de har reflektert over når er det riktig for dem selv, eller når det ligger 

kontekstuelt til rette for å åpenbare. Dette henger sammen med at når en åpenbaring skjer for 

ulike tilhørere, er forskjellige tidspunkt. For selv om de nærmeste har blitt åpenbart for, har 

kanskje ikke andre venner fått høre om krenkelsene, og om det åpenbares, har man to 

forskjellige tider hvor noen først blir klar over det. Slik sett kan det sees på som en prosess, 

med enkelte likhetstrekk til det å «komme ut av skapet» som homoseksuell, hvor dette skjer 

flere ganger, over tid, til forskjellige deler av ens omgangskrets (Plummer, 2002, 

Sigurvinsdóttir m.fl., 2019). Det er mulig å begrense spørsmålet om når til bare den første 

gangen det fortelles om til en annen, men som vi har sett er det ikke nødvendigvis de samme 

fortellingene eller vektleggingene som presenteres for de nære, hjelpeapparatet, eller 

offentlig. Slik sett kan det være et når som relaterer til når i prosessen med å bearbeide det 

man har vært utsatt for, og i tillegg et når med henblikk til antall minutter, timer, dager, 

måneder eller år i etterkant av hendelsen. Kanskje er det de aller færreste som har det ene 

tidspunktet å vise til hvor «alle» fikk vite om den seksuelle krenkelsen. Det informantene har 

til felles er at de alle har minst et tidspunkt hvor de har åpenbart seg, og det var da jeg 

intervjuet dem om den seksuelle krenkelsen. Noen har også åpenbart seg for de nærmeste, 

hjelpeapparat, politi, eller offentlig som da blir andre tidspunkter. Her er det viktig å være 

årvåken for det at enkelte ikke (enda) har tidspunkter for mange av disse åpenbaringene, og 

kanskje ei vil få det. Med dette mener jeg at det ikke regnes for åpenbaring å være, hvis man 

bare nevner i korthet til noen at man har blitt utsatt for en seksuell krenkelse. Det er derfor 

Tor Inges samtale med sin kone betegnes som et forsøk på å åpenbare til en av de nærmeste. 
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Det er et skille der som er av kvalitativ betydning, hvor man potensielt får noe igjen for å ha 

berettet hele sin historie. Det er nettopp en slik type åpenbaring ikke alle informantene har, 

innen alle disse kategoriene; nære, de formelle interesserte og de fjerne.  

Hos mine informanter synes det å være kontekstbetinget hvilken av disse åpenbaringene som 

er den som markerer starten på når de fortalte om sin hendelse. Altså er det både forsøkt 

fortalt om og til forskjellige tilhørere, men det er konteksten av hva som fortelles og hvordan 

som synes å være fellesnevneren for at de i det heletatt anser den ene eller andre 

åpenbaringen som milepæl for at hendelsen ble fortalt om. Idar hadde noen interessante 

betraktninger om det faktiske tidsspennet mellom den seksuelle krenkelsen og det å åpenbare 

seg for første gang:  

[…] de her tallene og den her statistikken som ligger på bordet i dag at i gjennomsnitt 

så tar det 17,2 år før man tørr å snakke om det. Og det er i gjennomsnittet, og kanskje 

for oss menn så er det nærmere tretti. 

Dette sies i en sammenligning med kvinner, og at de har et annet nettverk og en annen 

væremåte, i hans syn, rundt det å prate om seksuelle krenkelser. Her må det presiseres at 17,2 

år er gjennomsnittstiden mellom overgrep og første gang den åpenbares, for alle som er utsatt 

for seksuelle overgrep (Steine m.fl. 2016). Like før dette sitatet hadde han snakket om hvilke 

andre arenaer kvinner har tilgjengelige enn det menn har. Måten dette sies på tyder på at han 

mener dette kan være grunnen til at det er en markant kortere gjennomsnittstid for kvinner 

mellom de(n) seksuelle krenkelsen(e) enn det er for menn. Idar er selv et godt eksempel på en 

tankegang som tilskrives menn når det kommer til å snakke om seksuelle krenkelser. I hans 

egne ord:  

[…] det som er veldig rart å tenke på i ettertid, det var at jeg og kompisen min vi 

snakket heller aldri om det. Det var aldri... han spurte aldri hvordan... hva skjedde? 

hvordan gikk det? Det var bare lagt lokk oppå. Og der og da bestemte jeg meg for at 

det her skulle jeg på en måte flykte ifra.  

Idar ble i ungdomstiden utsatt for en seksuell krenkelse av en relativt fremmed mann, som 

han hadde en midlertidig jobb hos. Når han og en venn skulle hente betaling for jobben de 

hadde gjort ble de sperret inne. Vennen klarte etter hvert å unnslippe, men Idar ble masturbert 

av denne mannen mens han samtidig masturberte seg selv. Idar forteller opptil flere ganger 

om at det var 28 år fra hendelsen inntraff til han begynte å åpenbare seg, og klarte å endre 

denne unnvikelsesrutinen han hadde vært i så lenge. Måten Idar snakker om tiden mellom 

hendelsen han var utsatt for og det tidspunktet han først åpnet seg, er det mer en prosess hvor 
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han forsøker å holde det hele tilbake, enn en prosess hvor han ser etter en måte å uttale seg. 

Altså kan denne perioden sees på som en som tilsynelatende går mot en ufrivillig ende for 

Idar. I begynnelsene var det i alle fall slik, og mot slutten av denne perioden hadde denne 

«flukttilstanden», som han selv kaller det, ført med seg såpass mange problemer på flere 

områder at han søkte en mulighet for å komme ut av det. Denne muligheten han lette etter var 

ikke låst til å være en åpenbaring for noen, men var heller bare en følelse av at tilstanden slik 

den var, ikke lengre var holdbar. Slik sett beskriver hans bruk av «flukttilstand» denne 

perioden godt. Han søker ikke etter den rette tiden eller personen(e) å åpenbare for, han 

unngår bare situasjonen han føler seg fanget i. Dette gir en tolkning til perioden mellom 

overgrep og åpenbaring, og Idar uttrykker senere i intervjuet hvor glad han var for at noen 

endelig spurte hvordan han hadde det. Dette gir et annet blikk på perioden. Det han der 

utrykker, minner mer om en type søken etter å bli hørt, og få anledning til å fortelle til sine 

nære, slik som romantisk partner, familie og venner. Sett slik er spørsmålet om når man 

åpenbarer ikke et kronologisk spørsmål bare om tid mellom krenkelsen og første åpenbaring, 

men mer en prosess hvor den utsatte må klare å komme seg igjennom flukten fra hendelsen 

og inn i en mental og personlig tilstand hvor han ønsker å åpne seg. Hvis vi ser perioden 

under ett kan det tenkes at begynnelsen er preget av å unngå temaet og fornekte det, før det 

går over i aksept og mestring, hvor en del av mestringen er å involvere hjelp, og søke 

annerkjennelse fra andre, både nære, fjerne og faglige interesserte.  

4.4 Hvordan? 

Hvordan snakker informantene om den seksuelle krenkelsen de har vært utsatt for til sine 

nære? Dette er et essensielt spørsmål hvis man skal oppnå en innsikt i hva det betyr å være en 

mann utsatt for seksuelle krenkelser. Å sette mannlige utsatte i et særegent fokus angående 

hvordan de åpenbarer seg indikerer en forventning om at den er annerledes. Annerledes enn 

hva? Allerede har denne avhandlingen sett på foreliggende forskning på feltet og det er et 

magert forskningsgrunnlag hva angår menn. Kvinnelige utsatte har fått mye oppmerksomhet, 

både i media og samfunnet, samt innen forskning på seksuelle krenkelser, og det er blitt 

anslått at forskning og hjelpetilbud for mannlige utsatte ligger 20 år bak tilbudet til 

kvinnelige utsatte (Davies & Rogers, 2006, s.368, Mezey & King, 1989, Rogers, 1998). 

Antagelsen blir derfor at det kan være andre tanker, kontekster og lignende for menn med 

tanke på hvordan de uttrykker seg, selv om det også kan antas at det er en del likheter. Ved 

siden av dette er det flere ulike aspekter ved hvordan som belyses fra ulike vinklinger. Mange 
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av disse adresseres i de andre underkapitlene her. Til hvem, om hva, hvorfor og når, dette er 

konteksten for hvordan det åpenbares og motivasjonen bak. Og alle disse punktene bærer 

med seg sin «negative» motpart, i form av hvorfor ikke åpenbare, til hvem åpenbares det ikke 

med videre. Med tanke på den sammenvevde naturen ved disse aspektene, dukker de også 

opp her, men det særegne fokus er hvordan de selv formulerer seg, hvordan de åpenbarer seg 

i kraft av det narrativet de konstruerer. Kontekst er sterkt innvirkende på dette. Likefult er det 

den enkelte utsatte som velger enkelte definisjoner, situasjoner, eller perspektiver å åpenbare.  

Allerede i underkapittelet «Hva?» ser vi gode indikasjoner i sitatene fra Johan og Atle på så 

forskjellige gjennomføringsmåter at det kunne være to åpenbaringer i helt forskjellige 

sjangre. At hva de uttrykte der ble så forskjellig kan vi finne grunnlaget for her, i hvordan. 

Med de historiene, samt noen flere eksempler, blir det igjen tydeliggjort at informantene ikke 

har den samme gjennomføringen av sine åpenbaringer til de nære sett i lys av hvordan-

spørsmålet. På mange måter blir spørsmålet noe reversert hos noen av informantene, med 

hvordan de ikke forteller om hendelsen.  

To gode eksempler på hvordan informanter ikke snakket om hendelsen til sine nære er Idar 

og Tor Inge. Idar er allerede sitert på måten han først nevnte krenkelsen for sin kone på, hvor 

han beskrev den åpenbaringen som «[…] veldig diffust og veldig sånn uforklarendes […]». 

Det var senere at han ble mer åpen i sin åpenbaring for sin kone og la mer til rette for å 

forklare og fortelle mer utdypende. Idar hadde imellom disse to åpenbaringene for sin kone 

gjennomgått en prosess med seg selv, hvor hans forutsetninger for å åpenbare hadde endret 

seg. Dette er nært knyttet til spørsmålene om når og hva. Når i den forstand at det 

kronologisk hadde gått mer tid fra krenkelsen til åpenbaring nummer to, men viktigere at han 

var «på et annet sted» i livet. En posisjon hvor han kunne fortelle mer. Hva er tilknyttet dette 

med bakgrunn i endringene han hadde gjennomgått med henblikk på når-prosessen og at han 

hadde et sterkere fotfeste i sin posisjon. Hans antagelser om respons gjorde blant annet at 

innholdet ble endret, altså hva han faktisk åpenbarte. Tor Inges gjennomføring og hvordan 

han ikke åpenbarte for sin romantiske partner er basert på den foreløpige responsen han fikk i 

et forsøk på å åpenbare. Forut for selve gjennomføringen av åpenbaringen er det også rimelig 

å anta at også Tor Inge, i likhet med de andre informantene, hadde gjort vurderinger på hva 

han skulle si, og hvordan han skulle fremlegge dette. Prosessen han hadde hatt med seg selv, 

ble derimot hemmet, eller mer eller mindre stoppet av hans kone da han først forsøkte å 

åpenbare seg. Dette ble da toneangivende for hvordan han ikke åpenbarte seg for noen nære i 

lang tid. Han sier senere at han ikke har fortalt noe særlig til døtrene grunnet at han ikke ville 
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ødelegge bildet av besteforeldrene, og at han ikke har snakket noe særlig med sine søsken. 

Disse søsknene har også blitt distansert ved at de, som hans mor som tidligere nevnt, tok parti 

med foreldrene. Det blir bastant å si at dette ene forsøket lukket all mulighet for å, i en eller 

annen form, åpenbare for de nære, men det har hemmet Tor Inge i den forstand at det nå er 

vanskeligere. Han har nå erfaring med negative sosiale reaksjoner fra de nære på hans forsøk 

på å åpenbare. Dersom han kontemplerer å åpenbare seg for de nære igjen, kan han i 

prosessen i forkant være innom hvordan dette kan gjøres annerledes, for å få bedre respons, 

hvis det blir en neste gang. 

Vender vi blikket til en informant som har åpenbart for noen nære og ser på hvordan han har 

gjort det, er Atle umiddelbart et godt eksempel. I kapittelet om hva informantene fortalte, ble 

det presentert ganske mye av fortellingen. I forlengelse av det som allerede ble presentert der 

vil jeg trekke frem det essensielle i to av hans åpenbaringer for romantiske partnere. 

Atles fortelling til sin nåværende romantiske partner var tenkt igjennom, planlagt og bærer 

preg av at han ville få utrykk for sin emosjonelle tilstand, og bringe henne inn og få henne til 

å forstå hans utfordringer. I Atles egne ord: «så jeg leste egentlig bare det [et dikt] for henne 

... med den sangen i bakgrunnen da .... og det var liksom beste måten jeg klarte å forklare det 

for henne på [pauser litt] og det var den kanskje letteste måten for meg å ...... frakte henne inn 

i hvordan jeg opplevde det.». Fremgangsmåten er utvalgt med tanke på hvordan han på best 

mulig måte kan gi uttrykk for hvordan han har følt på den seksuelle krenkelsen han har blitt 

utsatt for. En slik åpenbaring kan, når den blir mottatt med en positiv sosial reaksjon, være 

svært gagnlig for den som åpenbarer. For Atle fortsetter rett etterpå, og igjennom store deler 

av intervjuet, med å poengtere hvor mye han verdsetter denne responsen. Atle poengterer 

også ved flere anledninger at det har styrket samholdet i forholdet. Han sier de har problemer, 

som i alle forhold, men han er sikker på at åpenbaringen har gjort at enkelte problemer som 

sprang ut av uvisshet og emosjonell distanse har blitt bedret som følge av hans åpenhet.   

I løpet av intervjuet fortalte Atle også om hvordan han for første gang fortalte om krenkelsen 

til noen. Det var hans daværende romantiske partner, Linda. Atles aller første åpenbaring ble 

utilsiktet gjort, og var mer en slags prosess over litt tid, ettersom han fremdeles var midt inne 

i den problematiske fasen hvor han ble seksuelt krenket. Dette gjorde at åpenbaringen og 

responsen var noe mer problematisk ifølge ham selv:  

[…] Etterhvert så endte jeg opp med å fortelle det til Linda. Ikke fordi jeg ville .... 

men .... jeg var ute med en kompis, og vi var ute og drakk […] så fikk jeg hvert fall 
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Linda på telefonen, kjæresten min da. og jeg var jo schnydens, og når vi skulle legge 

på så presterte jeg å si "ja, god natt, sov godt, jeg er glad i deg Viktoria" ikke sant, sa 

feil navn, og det ble jo .... klikkvinkel galt, selvfølgelig. […] Og da måtte jeg på en 

måte begynne å fortelle, men der var Linda helt fantastisk, [...] Selvfølgelig var hun 

drit såret. Men hennes fokus var fremdeles på å få meg ut av det […]  

Måten åpenbaringen skjedde på, og den bakenforliggende historien, ble etter hvert et såpass 

vanskelig hinder å komme over og dette forholdet møtte sin ende kort tid etter. Dette blir en 

særdeles merkverdig versjon av hvordan å åpenbare. Ikke minst fordi åpenbaringen ble 

iverksatt ved et uhell. Det er det eneste eksemplet hos mine informanter på at det ikke er blitt 

gjort noen uttalt vurdering eller prosess i forkant, på hvordan de ønsker å åpenbare den 

seksuelle krenkelsen. Atle er likevel klar på at Linda var den som hjalp ham ut av denne 

perioden og stilte opp for ham. Dette gjorde hun både ved å være lyttende og forsøke å hjelpe 

ham til å få fagkyndig hjelp på noen forskjellige sentre, som vi skal se på i neste kapittel, om 

de formelle interesserte. Selv uten å ha hatt en bearbeidelsesfase eller noen form for kontakt 

med hjelpeapparatet i forkant, for å få hjelp til å komme seg ut av situasjonen, strukturert 

hendelsen, eller få tips til hvordan åpenbare seg for sine nære, mottar Atle en positiv sosial 

reaksjon. En reaksjon som gjør en ende på den horrible situasjonen som han befant seg i, og 

som kan ha gjort ham tryggere på åpenbare seg for sin nåværende romantiske partner, siden 

han hadde en positiv opplevelse første gang.  

4.5 Hvorfor? 

Med tanke på hvor sammenvevd de tidligere adresserte spørsmålene er, også sammen med 

dette spørsmålet, har noen motiver for hvorfor menn snakker om seksuelle krenkelser til sine 

nære blitt noe belyst. I dette underkapittelet er hvorfor nå blitt hovedfokus, og vil sette et 

annet lys på mange av de interaksjonene og åpenbaringssituasjonene som allerede har blitt 

nevnt. I tillegg kommer prosessen og tankene som ligger i bakgrunnen for hvorfor, og 

hvorfor ikke åpenbare seg i de forskjellige settingene. Mine informanter har ikke alle 

åpenbart seg for alle som kan regnes innen kategorien nære, de fleste har bare åpenbart for en 

eller noen av sine nære, og det er da refleksjonene rundt hvorfor de åpenbarte for noen og 

ikke andre blir sentralt. Johan har for eksempel ikke åpenbart seg for sine foreldre, men har 

delt sin historie med venner. Mer eller mindre motsatt er Atle som har åpenbart for sine 

romantiske partnere ved flere forskjellige anledninger, men nevnte ikke noe om å åpenbare 

seg for venner. Like fullt har det vært en del fellestrekk mellom hvorfor de ville åpenbare i de 
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forskjellige settinger. Altså det har vært en ide om å «vinne» noe ved å åpenbare seg. Da i 

form av et bedre forhold til de nære, en slags annerkjennelse av hendelsen, eller kanskje bare 

en form for emosjonell avlasting. Disse likhetstrekkene dukker opp i informantenes 

resonering rundt hvorfor de valgte å ikke holde historien sin hemmelig.  

Johan har et begrenset forhold til det å åpenbare. Han åpenbarte første gang i relativ 

umiddelbar tidsmessig nærhet til hendelsen, og har i etterkant ikke definert seg selv som et 

offer, eller følt seg traumatisert. Likevel har han en forestilling om hvordan en åpenbaring til 

sin far ville vært: 

[…] Hvis jeg hadde gått og sagt dette til faren min da, for å få et godt eksempel, så vet 

jeg det, i hjertet mitt at han hadde flirt av det han også. […] Det er jeg helt sikker på. 

Hvis jeg sa til han at jeg ble voldtatt en gang, så ville han spurt meg om du ble 

voldtatt av en mann, så hadde han tatt det veldig alvorlig, og vært helt på bærtur. Hvis 

jeg forteller han at det var en feit dame som lå oppa meg på en fest, så hadde han 

behandlet det som en bagatell. Mens innenfor den juridiske rammen, innenfor dagens 

debatt, med sovevoldtekter og hele pakka, så var jo egentlig det en kjempealvorlig 

hendelse. 

Dette er et tankeeksperiment fra Johans side, med tanke på at han frem til intervjuet ikke 

hadde fortalt om hendelsen til sine foreldre. Likefult er det en overbevisning han har om 

hvordan han ville blitt møtt, som blir grunnen til hvorfor han ikke har åpenbart for foreldrene, 

og særlig faren. Logikken bak hans antagelser trekker nok en gang tilbake til samfunnets 

stereotypier, og hvilke seksuelle krenkelser som både finnes med menn som ofre og hvilke 

som er legitime (Evensen mfl., 2019). Det er dermed overtydelig at stereotypier man antar 

selv de nære er bærere av, kan spille en sentral rolle i vurderingene gjort av informantene i 

forkant av hvorfor de valgte eller ikke valgte å åpenbare seg. Johans uttalelser ser ut til å peke 

i retning av at posisjonen han anser for å være automatisk, dersom en mann hadde begått 

samme handling mot en heterofil mann ville vært mer akseptabel, enn om overgriper er en 

kvinne, og offerposisjonen dermed mer akseptabel. Altså kan man se en komponent som går 

på kjønn i denne uttalelsen. Overgripers kjønn har en direkte innvirkning på hvorvidt det 

synes akseptabelt, i alle fall i Johans tilfelle, å anerkjenne seg selv som offer.  

Johans refleksjon med tanke på sin far blir dermed at hans historie ikke blir anerkjent hvis 

han åpenbarer seg grunnet farens syn på hva som er en legitim seksuell krenkelse. Frykten for 

å ikke få sin historie anerkjent eller bli trodd, er potensielt det som har hemmet Johan i såpass 

stor grad at han ikke har åpenbart for sine foreldre. Eller som han selv sier det: «Hvis du tror 

at bare får en flir og et klapp på skulderen, så hva er hensikten med det da?».  
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I forlengelse av hvordan Johan tror han ville blitt møtt, så fortalte Tor Inge flere ganger om å 

bli møtt dårlig. Da han fortalte om noe av det han var blitt utsatt for til et av sine søsken, ble 

han heller ikke her møtt på en god måte, og gjør rede for hvordan han opplevde og reagerte 

på det: 

[… ]Så er de kristne da, så de har overtatt denne kristne greien fra oppveksten, begge 

to sant, og for meg er det en veldig dårlig kombinasjon.... Så jeg forteller ikke noe til 

de og har veldig liten kontakt med de. […]Det var mer smertefullt å... å bli møtt så 

dårlig på en måte. 

Tor Inge viser igjen at han har forsøkt å åpenbare seg. Den reaksjonen Johan fryktet å få fra 

sine foreldre, fikk Tor Inge fra sine søsken. Tor Inge poengterer likhetstrekk mellom 

søsknene og foreldrene, hvor søsknene, i større grad enn ham selv, er troende kristne. Han 

påpeker her at det er en dårlig kombinasjon, noe som henviser til tidligere intervjuet hvor han 

nevnte at troen var blitt brukt som «påskudd» for de overgrep foreldrene begikk. Når da 

søsknene han forsøkte å åpenbare seg for tok parti med foreldrene, blir det tydelig at man kan 

bli møtt på en måte som er smertefull. Dette er også grunnen til at han ikke har forsøkt å 

åpenbare for dem igjen. 

Med Johans antagelser om hvor dårlig man kan bli møtt, med bakgrunn i stereotypier, og med 

Tor Inges fortellinger om hvordan de nære kan møte deg på en måte som er smertefull, er 

dette hemmende faktorer som utsatte opplever og blir grunner til hvorfor de ikke åpenbare til 

sine nære. Derimot hvis vi ser på Atles fortelling tidligere, i underkapittelet hva?, så kan man 

finne en avveining andre veien. Han ønsket annerkjennelse av sin historie og en forståelse av 

hans emosjoner. Noe han fikk av sin daværende romantiske partner. Han gjentok også mange 

ganger hvordan hun hadde hjulpet og vært forståelsesfull. Hennes positive reaksjoner er 

konsekvensene av å ha åpenbart seg, men i resonnementet og sitatet finner vi motivasjonen 

bak hvorfor han ønsket å fortelle:  

Det var liksom beste måten jeg klarte å forklare det for henne på [pauser litt] og det 

var den kanskje letteste måten for meg å ...... frakte henne inn i hvordan jeg opplevde 

det. […] På måte en form for aksept eller en ... evne til å gå videre fra det. 

Motivene synes å være at han ønsket at hun skulle forstå ham bedre. Skulle kunne gjøre 

mening av hvordan det var for Atle å bære på denne historien, og at det var en mulighet å gå 

videre med det etterpå. Om disse motivene har blitt lagt til historien i etterkant av 

åpenbaringen, fordi det var disse aspektene som ble resultatet av at han fortalte, eller om det 

var dette han også ønsket før han åpenbarte seg er usikkert, men at de kan ha vært helt eller 
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delvis motiverende er det liten tvil om. Likevel hinter Atle om at det har en positiv effekt for 

bearbeidelsen å åpenbare seg for sin romantiske partner. Dette kommer frem ved at han 

avslutter med at da han fortalte sin historie ga det en «evne til å gå videre fra det».  

Hvorfor det (ikke) åpenbares for de nære har det over blitt gitt noen eksempler på. I neste 

kapittel skal en ny kontekst sees på i de formelle interesserte. Det er flere overlappende 

undertemaer mellom de nære og de formelle interesserte, men det er også en del forskjeller 

som kommer til syne. Kapitelene følger om lag den samme formen, men med tanke på ulike 

vektlegginger hos informantene blir noen underkapitler vektlagt mindre, til fordel for andre. 
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5 De formelle interesserte – politi, sentre, 

organisasjoner - hjelpeapparatet 

I dette kapittelet blir fokuset flyttet vekk fra åpenbaringene informantene har gjort for sine 

romantiske partnere, venner og familie. Dette kapittelet tar for seg hvordan åpenbaringer 

utspiller seg for noen som ikke har en primær sosial funksjon i informantenes liv, de formelle 

interesserte. I den betegnelsen, som kapitteltittelen tilsier, er det de med en form for funksjon 

i hjelpeapparatet som blir fokus. Dette er en annen type relasjon og kontekst å åpenbare i for 

tilhørere i en jobbstilling, eller som frivillig interagerer med noen som har blitt utsatt for en 

seksuell krenkelse i en profesjonell sammenheng, med henblikk på å utføre et gitt mål. For 

politiet kan dette være å motta anmeldelse, avdekke hva som har skjedd og finne beviser. Hos 

sentre kan det være å ta imot de som oppsøker dem for å ha samtaler og veilede i en 

mestringsprosess. Organisasjoner kan være både private eller offentlige, men de har som mål 

å bistå personer utsatt for seksuelle krenkelser. En samlebetegnelse for alle aktører i denne 

kategorien som blir brukt er hjelpeapparatet. Dette er en annen type kontekst og en annen 

type relasjon å åpenbare i, sammenlignet med konteksten som sett på i forrige kapittel. Dette 

kapittelet vil i struktur speile det forrige, men med fokus på hva som åpenbares og til hvem. I 

datamaterialet synes det å være et langt større fokus på hvem man åpenbarer for i konteksten 

av de formelle interesserte, og at hvordan eller hvorfor ble mer sett i sammenheng med 

nettopp tilhører. Det vil da si at om informantene fortalte til politiet, ble hvorfor sett som 

instrumentell for anmeldelse og hvordan som den måten de antok politiet forventet å motta 

anmeldelse på. I tillegg ble når en diffus kategorisering med tanke på at det gjerne skjedde i 

forbindelse med da de åpenbarte seg for sine nærmeste, dersom de da også åpenbarte seg for 

de formelle interesserte, noe mange av mine informanter hadde gjort for noen i denne 

gruppen, før de åpenbarte seg i form av intervjuet til denne oppgaven.  

I dette kapittelet er de faktiske hendelsene informantene har vært igjennom de samme som i 

det forrige kapittelet. Åpenbaringen som har blitt sett på, var i kontekst av å åpenbare for 

noen nære i forrige kapittel, men de samme hendelsene sees her på som andre åpenbaringer, 

fordi de har blitt gjort i en annen kontekst. Åpenbaringene har et annet innhold når de 

åpenbarer for de formelt interesserte. Det kommer tydelig frem i en beskrivelse fra Atle om 

da han snakket med et senter som skulle hjelpe ham:  
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[…] Sisteåret mitt på bacheloren, så gikk jeg til, hva er det de kaller seg da..... 

frisklivssentralen. Spurte om å få prate med noen der da, om at de var tilgjengelige og 

sånn. Begynte å prate med han fyren som satt der da. Inviterte meg inn til en samtale. 

Og jeg .... lister jo opp en rekke problemer, av forskjellige slag ... utover liksom bare 

dette .... mye annet også ... Og han egentlig konkluderer med at det var egentlig en 

hastesak og at jeg antagelig burde settes i kontakt med DPS, distrikts psykologisk 

senter, eller hva enn det står for. Så han skulle få fortgang i ting da, sa han. Så jeg 

fortalte han egentlig at hvis jeg ikke får noe hjelp nå, så vet jeg ikke hvordan denne 

høsten her går ... det blir veldig mørkt og kaldt og stille på [tettsted i Norge på 

Østlandet] 

Det som er svært tydelig er motivasjonen som kommer frem gjennom dette sitatet. Atle lister 

opp problemer, tilhører konkluderer raskt, Atle får en henvisning, og han oppsummerer med 

at noe måtte skje, ellers hadde høsten vært vanskelig og kunne endt svært dårlig. Dette gir et 

sterkt inntrykk av at det var en agenda og et mål. Historien bærer preg av å være pragmatisk 

og instrumentell. Atle frykter sin egen reaksjon og hvor han er på vei, tar kontakt med noen 

som kan hjelpe og overleverer informasjon nok til at hjelpen snarlig kan komme på plass.   

I sammenligning med åpenbaringen til sin nåværende romantiske partner, som presentert i 

forrige kapittel, så er det en merkbar forskjell i innhold. Det er fremdeles den samme 

hendelsen, og det samme traumet som blir åpenbart, men det er nærmest to helt distinkte 

fortellinger. Hvor denne virker instrumentell for å oppnå en spesifikk type tiltak, er den til 

den romantiske partneren mer fokusert på at Atle søker å skape forståelse hos sin romantiske 

partner, og finne en aksept hos henne for hva han har vært igjennom. Forskjellen i 

tilnærmingen Atle har til disse to åpenbaringene er svært ulik, nettopp fordi det blir to ulike 

fortellinger som blir presentert for tilhører, fordi det er to forskjellige ønskede utfall som 

søkes i hvert tilfelle. Denne skal gi hjelp og praktisk støtte, mens i den andre søkes aksept, 

forståelse og en lettelse av egen emosjonell byrde, ved å bære historien, nærmest gjemt fra 

noen som står Atle nært. Det kan se ut til at motivasjonen til å åpenbare for denne typen 

profesjonelle som Atle gjorde i sitatet over er å få praktisk hjelp med mestringen snarere enn 

emosjonell støtte. Idar kommer også med et utsagn som synes å underbygge at det er en mer 

instrumentell åpenbaring som kommer hos hjelpeapparatet, etter som det er en praktisk støtte 

som søkes.  

[…] For det her med behandlingsforløpet mitt det er jo […] det som har reddet livet 

mitt. Og har jeg ikke gjort det da så har jeg [pauser litt] jeg har liksom ikke maktet på 

egenhånd å på en måte stå imot lengre. […] Og så hadde jeg ingen verktøy til å 

håndtere det. For det har jeg i hvert fall ikke brukt tid på *sukker* […] så startet jeg 

på eksistensielt team ... og gravde i sekken min og fant ut hvilke ingredienser som var 
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i suppen min [pauser litt] og jeg lagde et symbol, og det ... det var mye av terapien. 

Det var lag symbol på hvordan har du det akkurat nå. 

Idar forteller om den hjelpen han har fått av hjelpeapparatet fra et mer overordnet perspektiv 

enn Atle, og beskriver ikke direkte hvordan åpenbaringen foregikk. Det sitatet derimot er 

med på å underbygge er at det som søkes er redskaper eller verktøy for å håndtere prosessen 

de sliter med. Det er tydelig at når Idar forteller om den interaksjonen han hadde med 

hjelpeapparatet i denne omgangen er det for å få denne praktiske støtten som også Atle så ut 

til å legge sin åpenbaring mot. Det å kunne få en form for praktisk hjelp eller som Idar 

beskriver det som, å bli gitt de verktøy han trenger. At åpenbaringen blir mottatt og anerkjent 

er en nøkkelfaktor til at det skal kunne gjennomføres.   

5.1 Til hvem? 

Åpenbaringen de gjør for meg oppleves kanskje som annerledes sammenlignet med de andre, 

hvor de er primært drevet av dem selv og deres egeninteresse av å åpenbare, mens i dette 

tilfellet så er det noen utenfra, som introduserer en ekstern interesse. Det er fremdeles et 

bevisst valg fra informantenes side å dele historien med meg, men det kan tenkes at det er 

andre motivasjoner enn deres egeninteresse i å åpenbare tilstede. Eksempelvis kan dette være 

at de ser på det som en plikt eller som et forsøk på å endre et opplevd tankemønster i 

samfunnet. Som Mads sier i sitt intervju om å være med som informant: 

Menn som blir voldtatt, og så ringer de til politiet og så ler politiet av de, fordi 

voldtekt av menn det finnes jo ikke. ... så det har jo en direkte påvirkning på 

samfunnet. Det at menn underrapporterer. Og det rammer jo primært de som er i en 

vanskelig situasjon, så .... jeg tenker litt sånn da ....  Så derfor setter jeg pris på 

oppgaven du skriver *gester mot intervjuer* forhåpentligvis på sikt så kan det bidra til 

at det blir mere sånn bevissthet rundt at alle mennesker har behov for et hjelpeapparat. 

[…] Men jeg er veldig glad for at du gjør det her. Ja. Jeg tenker liksom stort på det, at 

det er et tegn på positiv endring, for et samfunn som ... har brydd seg veldig mye om 

kvinners problemer, lenge, og nå bryr seg om, kanskje, alle menneskers problemer da. 

Det er relativ tydelig at mye av motivasjonen for denne typen åpenbaring ikke er av indre 

interesser, men heller et håp og et bidrag til at det skal skje en endring. En endring i 

hjelpeapparat, en endring i holdning, eller lignende. Samtlige informanter peker nettopp på 

disse faktorene når jeg spør videre om hvorfor de åpenbarte seg til meg. De synes at det de 

kan fortelle om det de har vært igjennom kan være viktig for å være med på å forebygge at 

det skal skje med noen andre. Det er et mål bak denne åpenbaringen som ligger fjernt fra de 
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indre motivasjonene som forekommer i andre åpenbaringer. For i denne omgangen er det et 

fokus på forbedring av situasjonen for allmenheten, mens de andre åpenbaringer har i stor 

grad dreid seg om dem selv, og endre sin situasjon.  

Alle informantene har i en eller annen form vært i kontakt med hjelpeapparat. To har lange 

perioder med kontakt. Andre har ikke vært i kontakt med hjelpeapparat i direkte forbindelse 

med den seksuelle krenkelsen. Én har et svært kort og uheldig møte med hjelpeapparatet. Det 

er for de fleste blandede følelser rundt hjelpen de har fått i etterkant av hendelsen. Det 

varierer hvilken instans som har vært god, dårlig, eller midt på treet. De som går igjen som 

omtalt hjelpeapparat, er sentre og organisasjoner som arbeider med seksuelle krenkelser, 

politi, og psykologer eller andre terapeuter. Enkelte åpenbaringer for mine informanter har 

vært utelukkende av negativt preg. Mads var i utgangspunktet ikke hos politiet for å anmelde 

voldtekt eller en seksuell krenkelse, men en rekke andre forhold som han så i sammenheng 

med de seksuelle krenkelsene. Og i perioden hvor han anmeldte anså han disse som viktigere:  

[…] Samlivet mitt var det så mye verre ting […] Der ble jeg jo slått og sånn. Så det 

overskygget jo fullstendig .... selv om det faktisk har hatt verre konsekvenser for meg 

det der sexpresset, enn å bli slått og sparket da. […] Altså hvis du er i en situasjon 

hvor det er mye sånt så ... Du begynner å ubevisst prioritere. Så det jeg har gjort er jo 

å levere en voldsanmeldelse til politiet, det har jeg gjort. 

Det Mads la fokus på i vår samtale var nettopp en slags helhet i hva han hadde gått igjennom. 

Det poengterte han med at anmeldelsen ikke gjaldt de seksuelle krenkelsene dirkete, men de 

andre forholdene som var omkringliggende. Det han påpeker er en rangering av hva som er 

klanderverdig nok til å kreve reaksjon der og da, mens han i ettertid har reflektert videre over 

perioden. Rangeringen han gjorde da vektet de ulike aspektene slik at han tok grep for å 

forandre de verste, slik han så de da, men har i ettertid grunnet over problemene ved de 

aspekter han ikke tok like mye tak, eller ikke tok tak i på samme måte som den fysiske 

volden. Likefult var Mads klar på at disse aspektene ikke var mulig å skille fra hverandre. De 

opptrådte som en helhet. En helhet hvor kontroll var fokus. Fysisk makt og vold, sexpress og 

psykisk manipulasjon var virkemidler for å oppnå dette. Med bakgrunn i at Mads ser dette 

som en helhet så er det naturlig å regne hans åpenbaring for politiet som fagkyndig institusjon 

om deler av denne helheten som en åpenbaring for, i det minste, aspekter ved hans 

traumatiske opplevelser knyttet til de seksuelle krenkelsene. Et annet aspekt ved fortellingen 

til Mads er at han i første omgang ble anmeldt for vold av den romantiske partneren på det 

tidspunktet. Dette er samme person som Mads ble utsatt for vold og seksuelle krenkelser fra. 
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Mads fortalte at dette så han på som en form for kontroll, og at det ble brukt som et 

virkemiddel for å vinne troverdighet, og å «komme han i forkjøpet». Mads forteller om den 

negative opplevelsen hos politiet på denne måten: 

[…] Politiet var jo veldig negativt. [intervjuer: jaha, hvordan da?] Veldig sånn ... Hva 

var det ordet som var brukt da ... Påfallende forskjellsbehandling og et sånt press på å 

gjøre det så vanskelig for meg som mulig da. Du ringer meg når jeg er på vei til jobb 

på fredag og sier "du skal møte i politiavhør på mandag. skaff deg advokat". Ja, også 

er det sånn ... Det er fredag kveld, hvordan skal jeg skaffe en advokat til mandag 

formiddag og møte opp til avhør og et sånt press til å liksom skulle skrive under på 

noe jeg ikke visste helt hva var ... Og ble ikke oppfordret eller opplyst om at en 

motanmeldelse er naturlig, gitt det jeg beskrev. Så det var det litt sånn "her skal vi ta 

noen, og det skal skje effektivt, og ikke gi han en sjanse" liksom. Så partisk er vel 

ordet. Og forskjellen i fokuset deres, til hva de snakket med meg om sammenlignet 

med hva de snakket med hun om. Og det at hennes anmeldelse, det var liksom 

prioritert, og det kom igjennom, mens min ble sånn kasteball mellom forskjellige 

kontorer, og ble borte, også fant de den ikke og så måtte de lete den opp igjen og ... 

det ble en sånn umulig sak da. […]  

Her ser vi klart hvordan Mads mottar det han opplever som en negativ sosial reaksjon fra 

politiet. Videre uttrykker han også hvordan det oppleves som at det går utover rettsikkerheten 

hans, og ikke minst tiltroen til politiet. Utover i intervjuet returnerer hann til denne 

opplevelsen for å understreke hvordan han, som mann, opplevde seg i en underlegen 

særstilling basert på sitt kjønn. Dette kommer tydelig frem når han sier: «jeg vil si generelt 

"ikke stol på at de er innstilte på å hjelpe deg, og still veldig godt forberedt og aller helst med 

advokat. ikke regn med at politiet er der for deg"». Senere oppsummerer han om sitt syn på 

politiet i denne saken:  

Altså du begynner å se på samfunnet ditt som noe annet enn det du har trodd, hele 

livet da. Og det kommer jo en sånn frykt for at politiet diskriminerer og det har jeg vel 

alltid trodd at og operert ut fra at "nei, i Norge så gjør de jo ikke det". Så den 

forestillingen om at "jo, det gjør de kanskje". Den er veldig ubehagelig. Da lurer du på 

i hva slags land du bor i […] Betjenten virket veldig komfortabel med det, og at 

liksom hun "hjalp en søster" på et vis da. 

Selv om han oppfatter saksbehandlingen som veldig skremmende løfter Mads blikket noe, og 

sier at politiet «bare» er mennesker de også, og at man kan være «heldig» med hvem man får 

tildelt sin sak. Likefult er det kommet tydelig frem fra denne fortellingen at politiet ga sterke 

negative sosiale reaksjoner på fortellingen til Mads. Slik Mads beretter om sitt møte synes det 

heller å ligge forankret i stereotypier om at «menn ikke er ofre», og at den kvinnelige 



68 

 

 

betjenten fulgte denne tanken. Det kan således tilskrives kjønn som bakenforliggende faktor 

hos begge, men med forskjellige utløsende aspekter, hvor kvinner «ikke har tatt nok 

forhåndsregler», mens menn «ikke er i stand til å være offer» (Evensen m.fl., 2019).   

Politiet ble også nevnt i mer positive ordelag av Idar når han forteller om offentlighetens 

system og hvordan det opplevdes. Det gikk mange år fra Idars hendelse til han fant ut at en 

anmeldelse skulle leveres, men da han tok steget syntes han at han fikk en god behandling. 

Kanskje viktigere var hva han følte av seg selv og hvor han befant seg i sin prosess da han 

anmeldte og gjorde resten av den formelle prosessen:  

[…] Jeg tok kontakt med en bistandsadvokat i nabobyen og i fellesskap så anmeldte 

vi det.  Og så er det jo det her med foreldelse og sånne ting som absolutt ikke spiller 

på lag med det som har skjedd.  Var jo inne til et veldig detaljert avhør og visste vel 

egentlig utfallet av anmeldelsen, og det ble vel egentlig sagt og veldig tidlig. Men det 

som jeg er veldig glad for [begynner på ny setning] For vi fikk jo først avslag i 

forhold til at det var foreldet. Så ble det anket og statsadvokaten bestemte at personen 

da skulle inn til avhør og jeg visste jo egentlig også hva som kom til å skje, for han 

kom jo aldri til å innrømme noen ting og det fantes jo ingen bevis, hverken for eller 

imot så jeg skjønte jo at det var egentlig en ikke-sak. Altså juridisk sett. Ble sendt inn 

til voldsoffererstatningskontoret. Der også fikk avslag med begrunnelse av 

bevisførsel, men i brevet så sto det: "Det er ingen grunn til å tro at anmelder snakker 

usant."  Og det var det som jeg dro ut av hele anmeldelsen. Og at jeg kjenner veldig 

på det med at han ble innkalt til avhør, så vet jeg at det setter et spor hos han. 

Forventningene var ikke høye, og det er ikke overveldende ros politiet får, men i utsagnet 

over er det en innebakt systemtro, og et vitnesbyrd om at det er verdt å gjøre. Det viktigste å 

ta ut av dette sitatet er hva det synes å ha gitt Idar. Bistandsadvokaten snakker han om som i 

et fellesskap, som støtter tolkningen av at det var i en støttende setting hvor han føler seg 

ivaretatt. Videre blir det anket og systemtroen fortsetter når statsadvokaten mener det er 

grunn til å se nøyere på saken. Det største lyspunktet er likevel svaret fra kontoret for 

voldsoffererstatning i Idars øyne. Han fikk en skriftlig bekreftelse på at statsapparatet tror på 

hans beretning. I tillegg nevner han faktumet at vedkommende ble innkalt og at det vil ligge 

en sak på ham, dersom mistanker skulle dukke opp en gang i fremtiden, og at hans handlinger 

da vil hjelpe i denne forestilte fremtidige situasjonen. Det som ligger i kjernen for denne 

interaksjonen mellom Idar og hjelpeapparatet er den endelige reaksjonen. De er innen det 

man ifølge Ullman (1999) kan beskrive som positive sosiale reaksjoner, og det er de man 

forventer skal komme fra de nærmeste og være av stor viktighet i mestringsprosessen i 

etterkant. Når hjelpeapparatet kan oppfattes som å gi disse reaksjonene, vil det være 
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nærliggende å tolke det dithen at man føler seg ivaretatt og at det bygger oppunder en tro om 

at systemet fungerer. Det skal også her sies at de stereotypiske representativitetsheuristikkene 

ikke gjør så stort utslag i Idars behandling som for Mads, Atle eller Johan, med tanke på at 

Idars krenkelse ble begått av en mann, noe som er mer konformt med hva som forventes.  

Tor Inge, Johan og Atle har ikke anmeldt sine hendelser av ulike grunner, og har derfor ikke 

hatt kontakt med politiet i forbindelse med de seksuelle krenkelsene de har blitt utsatt for. 

Med unntak av Johan så har de fleste andre et møte med hjelpeapparatet og en fortelling om 

hvordan det var.  

Idar har snakket om sin åpenbaringsprosess mye i sammenheng med hjelpeapparat. Det er 

ikke snakk om den aller første gangen det ble nevnt for noen, men heller den gangen han 

begynte prosessen med å snakke ut om seg selv som utsatt for en seksuell krenkelse mange år 

tidligere. I forbindelse med utenforliggende omstendigheter var Idar ved et av landets 

sykehus sammen med sin romantiske partner, og ble spurt av helsepersonell om hvordan det 

gikk med ham. Dette spørsmålet var starten: 

Det første som skjedde var bare at vi, jeg og min kone, bare begynte å gråte og fikk en 

sånn følelse av at "wow, tenkt at noen spør hvordan har vi det!". Jeg fikk en sånn 

umiddelbar tanke om at nå *slår i bordet for å poengtere* er du nødt til å være helt 

ærlig og ikke bare 90%, men du må ta alt.  Det var første gangen jeg fortalte om, i 

detalj og helheten rundt det her med, overgrepet. 

Da hans beslutning om ærlighet var fattet begynte han å fortelle. Han går ikke inn i detaljene 

av hva han fortalte, men uttrykker at det var en grundig åpenbaring, hvor ingenting skulle 

holdes tilbake. Når han forteller om dette uttrykker han at han fikk god støtte og god hjelp. 

De han da var i kontakt med på sykehuset fikk innkalt alle i den nære omgangskretsen som 

Idar ville fortelle til og det ble gjort for alle disse samtidig. Han uttrykte også at dette var 

veldig fint, både praktisk og for å begrense emosjonell belastning ved at han fikk fortalt det 

én gang, heller enn å reise rundt for å fortelle det til hver enkelt. I et overordnet syn på Idars 

prosess med åpenbaring er hjelpeapparat svært sentralt. Det kommer flere historier om 

hvordan han har hatt gjennombrudd, nøstet opp i ting og fått mye god hjelp av 

hjelpeapparatet. Han sier selv at dette nok skyldes at han «turte å være ærlig» med dem. Sett 

under ett kan man på mange måter tolke Idars mestringsfortelling dithen at systemet fungerer, 

man kan få god hjelp som er støttende og i det hele kan hjelpe utsatte til et godt og mer 

normalt liv.  
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Enkelte føler systemet fungerer og stiller opp for dem og at de blir godt matchet med en form 

for behandling eller hjelp. Tor Inge har hatt en rekke møter med hjelpeapparatet, og det har 

vært en variert rekke med møter med tanke på hvor mye han selv følte at han fikk ut av det. 

En av hans første møter var en dårlig match ifølge Tor Inge: «etterhvert så oppsøkte jeg 

mange behandlere og begynte med offentlig helsevesen og egentlige mange mange 

behandlere og nei .... De klarte ikke hjelpe meg og de satt og snakket. […] Det var en sånn 

avansert form for trøstesnakking og ingenting skjedde […]». Bare ut ifra hvordan han 

beskriver sine første møter med hjelpeapparatet er det en klar indikasjon om hvordan han ser 

på hjelpen han fikk. Han sier jo eksplisitt at de ikke kunne hjelpe ham, men også at den type 

hjelp de tilbudte ikke var den type hjelp han så for seg, og snakker det ned ved å referere til 

det som «trøstesnakking». Da har Tor Inge både eksplisitt sagt og implisitt antydet at den 

hjelpen han ble møtt med ikke var tilpasset ham. Likefult er Tor Inge den av mine 

informanter som fokuserte mest på helbredelse og mestringsprosessen han har vært igjennom 

i løpet av intervjuet. Det forrige sitatet omhandler hans første runde med «hjelp», som han 

selv betegnet det som, i rundt tjueårsalderen. Når Tor Inge forteller om den hjelpen han har 

mottatt fra en eller annen form for hjelpeapparat, så er det kortfattet om den første runden 

med hjelp, men går raskt over til neste gang han fikk hjelp, da han var rundt tretti år. Han 

trekker frem en person han da var i kontakt med:  

[…] Han var helt annerledes enn de jeg hadde gått til. Det gikk halvannet år med 

masse sånn kroppslige reaksjoner, hos han da. Det var vel omtrent en ukentlig 

terapitime hos han. Jeg hadde mye kramper i kroppen, men ingenting mer skjedde. Så 

han ble kjempefrustrert. Så en dag så tok han rett og slett […] Så en dag så tok han 

rett og slett de svære nevene sine også kneip han meg så grassalt i kinnene ... og da 

gikk det, jeg vet ikke hvor mange minutter, så ... og det var utrolig vondt altså. Så 

begynte jeg å gråte. Og det var første gangen jeg gråt siden jeg var to år.  

Det som beskrives av Tor Inge her virker voldsomt, og han legger senere vekt på at dette var 

noe som overrasket ham. Han uttrykker også at denne terapeuten var en massiv støtte og ga 

ham god hjelp over lengre tid. Tor Inge returnerer til denne terapeuten og den lengre perioden 

han gikk hos ham, og ser på den som langt mer positiv enn annen hjelp han har fått. Dette 

mye fordi det ikke var etter malen som han kalte «avansert trøstesnakking», som er den 

typisk akademiske drevne psykologiske tilnærmingen, som ikke hjalp ham. Dette var på et 

nivå han selv kjente seg igjen i og kunne forstå, og dermed graviterte mer mot. Dette ble en 

inngang for Tor Inge til å begynne sin prosess, og slik han forteller om det i dag, var dette 
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begynnelsen på en lang periode hos samme terapeut som han beskriver videre som produktiv 

på visse områder: 

[…] Jeg lå på en madrass, han lå på en måte ved siden av der og holdt en arm over 

meg eller rundt meg. Også begynte jeg å kunne komme inn i gråten etterhvert. Og den 

knipingen ga meg en mulighet til å slippe ut noe gråt. Og han gikk jeg hos i elleve og 

et halvt år. og etterhvert så begynte det å komme minner frem i meg som jeg ikke 

visste at jeg hadde. Etter den gråten kom så ble det mye redsel. også er det akkurat 

som det gikk som filmer og bilder inne i meg, der jeg fikk nærmest vite hva som 

hadde skjedd når jeg var liten. 

Det var i denne terapeutiske behandlingen hvor Tor Inge «fant igjen» den perioden av livet 

sitt han hadde fortrengt. I en lang periode av livet var Tor Inge helt uten minner fra 

barndommen, og han reflekterte i løpet av intervjuet over hvordan i dag oppfattet de 

forskjellige kroppslige symptomer han hadde hatt oppigjennom, som manifestasjoner av 

fortrengte seksuelle krenkelser fra barndommen. Det var likevel først i trettiårene gjennom 

denne formen for terapi at han begynte å huske disse episodene. Han fortsetter gjennom 

intervjuet å referere til disse gjenoppdagede minnene som bilder eller filmer han fikk i hodet. 

Tor Inge presiserer videre at det var en enorm redsel knyttet til disse, og at det nå i etterkant 

har manifestert seg som gråt. Selv om mye av intervjuet med Tor Inge i stor grad handler om 

helningsprosessen og hva som har skjedd godt i etterkant av de seksuelle krenkelsene med 

henblikk til terapeuter og hjelpeapparat, så går han ikke svært dypt inn i hva som ble sagt, 

eller hvordan. Det er noen relativt kortfattede beskrivelser av de forskjellige møtene han har 

hatt med de forskjellige aktørene i løpet av sin prosess. Videre snakker han hovedsakelig om 

hvordan han på egenhånd har mestret og taklet situasjonen i etterkant og hvordan denne 

måten har vært i motsetning til mye av praksisen han har blitt møtt med av hjelpeapparatet. 

Egne erfaringer, både med forskjellige instanser og aktører i hjelpeapparat, så vel som alene, 

blir spilt opp mot hverandre gjennom fortellingen til Tor Inge og reflektert rundt som en 

evaluering av hvilke av disse som har virket og ikke. Så selv om noen aktører har blitt 

opplevd som svært hjelpsomme, vitner mange av utsagnene hans om profesjonell hjelp som 

et distansert og uegnet tilbud i hans tilfelle: 

Så jeg kaller egentlig terapien min for garasjeterapi. Bare for å få det helt ned på det 

planet som det egentlig skal være, og ikke på et sånt høyt plan som de velutdannede 

folkene gjerne tar det til. […] De som er blitt veldig høyt utdannet de identifiserer seg 

med utdanningen og tittelen i så stor grad at det er den som blir den store ledestjernen. 

Eller det er den som skal få føre an. Og hvis ikke den får lede an så blir de sure rett og 

slett. Mens jeg lar altså symptomet lede.  
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Det å la symptomet lede som Tor Inge nevner her, er noe han har overført fra terapien han har 

vært i som har virket, til sin egen mestringsstrategi. Han returnerer til dette senere i intervjuet 

og beskriver det som essensielt å la terapien være ustrukturert, i hvordan prosessen med å 

huske og å hele begynte. Terapien skulle være en fri flyt hvor ting fikk gå av seg selv, sakte 

eller fort, og mye eller lite. Det sentrale var å ikke bli ledet mente Tor Inge, noe den tidligere 

nevnte terapeuten ikke gjorde og det implementerte Tor Inge senere i det han har valgt å kalle 

«garasjeterapi».  

«Hele den greia gjør meg så jævla forbanna». Slik begynner Atle å fortelle om sine første 

møter med hjelpeapparatet. Den uttalelsen kommer på halen av fortellingen om hvor god 

hans daværende romantiske partner hadde vært til å støtte ham, og hjelpe ham ut av 

situasjonen. Atle har noen interaksjoner med offentlig hjelpeapparat, men i motsetning til 

mange av de andre informantene mine har han utelukkende dårlige erfaringer. Ved det første 

senteret Atle oppsøkte, i etterkant av perioden preget av seksuelle krenkelser, ble Atle 

avskrevet nærmest momentant i etterkant av at han hadde åpenbart seg: 

[…] Når da til slutt jeg har forklart alt og bare sittet og grått meg tom ...... og liksom 

endelig har klart å fortelle min historie da [pauser] så presterer hun å si at "vi jobber 

primært med kvinner vi. Vi har ikke noe særlig tilbud for menn" Og så var det liksom 

bare å hoppe ut og ut døra. 

At Atle fikk et dårlig møte med hjelpeapparatet ved første åpenbaring er tydelig. Et senter 

som, i utgangspunktet, har et tilbud til menn bortviser ham egentlig. Uten henvisning til et 

senter hvor han kan søke hjelp, eller lignende var det igjen hans daværende romantiske 

partner som fant et nytt senter hvor han forsøkte å få hjelp. Denne gangen et senter 

utelukkende for menn: 

[…] Jeg kommer inn og det er en kar i midten av tredveåra som møter meg og 

inviterer meg inn. Gir meg noe å drikke og vi begynner å prate og han ber meg liksom 

fortelle hva som var greia. Og selv etter akkurat samme greia, og at jeg sitter og 

forteller akkurat hva som hadde skjedd. *stemmen brister nesten* Hvordan jeg hadde 

det og jeg har sittet der og grått og grått og grått [pauser] *trekker pusten dypt* Så 

presterer han å si at: "Er du sikker på at du ikke likte det? Kanskje hvis du bare legger 

det bort og så prøver dere en gang til? Så blir det annerledes" [pauser] For de jobbet 

visst nok primært med incest der, så de hadde ikke noe de kunne tilby meg de heller 

egentlig. 

Atle har nå blitt møtt med en enda kraftigere reaksjon, i negativ forstand, enn første gang. 

Ikke bare er det her snakk om mangel på å hjelpe, men det blir sådd tvil fra senterets side i 
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om det heletatt en seksuell krenkelse har funnet sted. Mannen ved senteret som Atle er i 

kontakt med sier strengt tatt ikke at handlingen ikke har funnet sted, men heller at Atles 

opplevelse av hva handlingen betyr ikke er riktig, eller i alle fall at han kan ha feiltolket den.  

Opplevelsen som beskrevet av Atle kan nærmest ikke regnes som gyldig. Den passer ikke inn 

i stereotypen til hva som skal skje i et overgrep. Evensen m.fl. (2019) sine stereotypier 

handler om hvilke stereotypier menn møtes med i slike situasjoner som Atle beskriver her. 

Fra Atles gjenfortelling av hva han gjennomgikk på disse sentrene, kan det se ut til at selv de 

ansatte ved slike sentre har vanskeligheter med å imøtekomme utsatte som har en hendelse 

som avviker fra det de anser som standarden. Ved at de begge henviste til at det han beskrev 

ikke var primært noe de jobbet med der. Ut ifra Atles fortelling fra det siste senteret, hvor den 

ansatte foreslår at Atle kan vende tilbake til situasjonen han har beskrevet og «prøve igjen», 

kan det virke som det ikke foreligger et godt nok grunnlag for forståelse av atypiske 

overgrepsforhold hos de ansatte. Det er kanskje i hovedsak stereotypier som at menn ikke blir 

like traumatisert av en kvinnelig overgriper som ligger til grunn. I tillegg til at menn kan 

forsvare seg (enda) enklere mot overgrep når det er en kvinnelig overgriper, og hvis man ikke 

har forsvart seg antas det at det har vært en viss form for nytelse, samtykke eller lignende 

som diskvalifiserer hendelsen som «faktisk» voldtekt, eller overgrep.  

Det er essensielt to særegenheter ved dette som burde adresseres. Det ene er hvordan 

stereotypiene i samfunnet eksisterer i kraft av enkeltpersoner, også de enkeltpersoner som er i 

støtte og hjelpeapparat. Det er dermed ikke en immunitet mot slike stereotypier, selv om man 

er ansatt hos et senter med formål om å hjelpe utsatte. Det er vanskelig å forestille seg at man 

uansett bakgrunn, utdanning, eller jobb skal ha en slags immunitet mot stereotypier, men det 

er mer kritisk at de som er involvert med utsatte for seksuelle krenkelser har en måte å 

gjenkjenne stereotypier de selv har. Gjenkjenner man sine stereotypiske ideer kan man 

potensielt ta noen forhåndsregler slik at de ikke går utover de utsattes ve og vel i en prosess 

hvor de har søkt hjelp. Det andre som burde trekkes ut herfra er hvordan et slikt møte med 

hjelpeapparatet ikke bare har et fravær av hjelp til den utsatte, men også er ødeleggende for 

den utsattes tro på hjelpeapparatet som helhet. I forlengelse av at de ikke får en positiv 

reaksjon hos hjelpeapparatet kan de miste troen på at de «fortjener» hjelp, og kan føre til at 

de trekker seg tilbake og ikke arbeider med sin hendelse.  
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Ved siden av hvordan den utsatte ser på sin historie, farger det også synet de har på seg selv 

som mann og hva som er samfunnets syn på menn i slike situasjoner. Slik som Atle forteller 

videre, kommer det tydelig frem:  

[….]Så sitter jeg der liksom da... jeg har åpnet meg.... blottet sjela mi for liksom de to 

plassene jeg tenkte at "Okey, her får jeg kanskje hjelp da" så blir jeg bare spyttet i 

trynet. *har skjelvende pust* [pause i et minutt] Det var liksom første gangen jeg 

skjønte liksom det at det...... Det jeg opplevde det betydde ikke en dritt, fordi jeg var 

mann. 

 

Politi, helsearbeidere, sosialarbeidere, og frivillige fyller mange av rollene som møter de 

utsatte når de skal åpenbare seg i kontekst av de formelle interesserte. Til felles er rollen som 

tilhørere for disse åpenbaringene, men forskjellene mellom dem betyr mye for hva som 

åpenbares når den utsatte forteller og hvordan åpenbaringen blir gjort. Å fortelle til de 

formelle interesserte blir gjort for å oppnå noe. Det kan være et ønske om umiddelbar hjelp, 

hjelp til å erverve seg verktøy for å håndtere dagliglivet bedre, eller få en etterforskning, og 

kanskje også få saken juridisk prøvd. Hvis møtene med de formelle interesserte blir opplevd 

som unyttige, vanskelige, eller vonde, fordi den utsatte ikke blir trodd eller frykter å ikke bli 

trodd skaper det barrierer for å oppnå det de ønsket. At utsatte opplever negative sosiale 

reaksjoner i møte med aktører i de formelle interesserte kan føre til at de mister troen på 

«systemet», ikke får saken anmeldt, eller ikke får hjelp. For den utsatte kan det å bli møtt på 

en måte som oppleves negativ eller mistroisk prege mestringsarbeidet og helningsprosessen i 

lang tid. Dette er i tråd med Bicanics m.fl. (2015) funn, som viser hvordan 

mestringsstrategier endres. I dette kapittelet har det å åpenbare for de formelle interesserte 

blitt utforsket gjennom informantenes fortellinger og erfaringer. Det ble vist at det er mange 

måter de har blitt møtt på, og hvordan det har blitt opplevd. I det neste kapittel er det ikke like 

håndfast hvem som mottar åpenbaringene, når samfunnet som tilhører skal utforskes.  
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6 De fjerne – Storsamfunnet, 

offentligheten og de udefinerbare andre 

Dette kapittelet skal ta for seg den siste inndelingen av mottagere for åpenbaringer. I denne 

kategorien er det definitivt flest mottagere, eller potensielle mottagere. Denne typen 

åpenbaringer er gjerne kjennetegnet av at den ikke har et observerbart publikum. I motsetning 

til de to kategoriene, hvor åpenbaringer tenderer til å skje ansikt til ansikt med én, eller et 

fåtall andre tilstede, skjer disse åpenbaringene enten via media, internett eller lignende med et 

mye større publikum, ofte uten en direkte interaksjon med publikumet. Kjernen i tittelen på 

kapittelet, selv om de tre begrepene er nærmest synonymer, er at åpenbaringen gjøres på en 

slik måte at enten de som er tilstede i en større forsamling, eller de som oppsøker medier eller 

sider på internett for slike åpenbaringer eller lignende, kan finne åpenbaringen. Informantens 

fortelling er på en eller annen måte tilgjengelig for de som ønsker å høre, lese, se, eller på 

annen måte innta den. Dette kapittelet har hatt som utgangspunkt å svare på liknende 

spørsmål som i kapittel fire og fem, men det er enkelte av disse spørsmålene som har vært 

mindre relevante å vende fokus mot. Datamaterialet viste i kontekst av spørsmålet til hvem 

ikke var veldig viktig i de fjerne. Det vi si at informantene ikke vektla, på en særskilt måte, 

noen spesifikk tilhørergruppe. Det var samfunnet, ordskifte, eller lignende begreper som ble 

brukt. Det appelleres til en abstrakt form som helhet og det ble ikke pekt ut et direkte 

gjenkjennbart publikum. Spørsmålet om når disse åpenbaringene ble gjort overfor de fjerne 

virket å henge sammen med de samme begrunnelser som diskutert i kapittel fire, de nære. 

Det var også her ikke et kronologisk tidspunkt i etterkant av den seksuelle krenkelsen som 

virket å være viktig, men at de hadde kommet til et visst punkt i sin bearbeidelse og sin 

prosess.    

6.1 Hva? 

Hva som åpenbares for offentligheten har et noe særegent trekk sammenlignet med begge de 

andre kategoriene. Flere informanter hadde likhetstrekk med hverandre på hva de fortalte til 

de nære og hvordan dette endret karakter når de åpenbarte for hjelpeapparat. Det var ofte et 

emosjonelt fokus til de nære tilhørere og et mer instrumentelt preg over åpenbaringer gjort 

for hjelpeapparatets representanter. Utenom disse tilhørerne har vi den samfunnsrettede og 

offentlige åpenbaring, hvor igjen det er en endring i hva som fortelles. Det er ikke 
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annerkjennelse av den seksuelle krenkelsen, emosjonell støtte, eller direkte praktisk hjelp 

som synes å være målet ved å fortelle disse traumatiske historiene i offentligheten. Dette kan 

være et delmotiv eller et helmotiv, litt varierende etter hvilken arena av offentlighet det 

åpenbares i, men det syntes ikke å være hovedfokus hos mine informanter. Sigurvinsdóttir 

mfl. (2019) så på anerkjennelse i Facebookgrupper og dynamikken i disse åpenbaringene. De 

finner at disse åpenbaringene minner mer om den type fortelling som synes fremtredende i 

nære relasjoner, hvor det er den emosjonelle lettelsen og annerkjennelse som er i fokus. Dette 

kan muligens skyldes at gruppene det åpenbares i er lukkede eller at formålet er å åpenbare. 

Til tross for at forumet er på en plattform som i sin definisjon er et sosialt medium, som i 

utgangspunktet er offentlig, er det ikke definerende på samme måte som en helt åpen kanal i 

massemedier eller andre sosiale medier. Distinksjonen må her trekkes mellom denne typen 

gruppe og andre anvendelser av massemedier med henblikk til formålet. Når det åpenbares i 

form av leserinnlegg, kronikker eller lignende i aviser, eller på det åpne internettet, kan det se 

ut til at fortellingene er annerledes. Det kan kjennes som en emosjonell lettelse å fortelle sin 

historie åpent for alle, eller i alle fall alle som leser om det, men det kan se ut som det ligger 

noe annet i hva de forteller enn det som tidligere bærer preg av emosjoner og følelser. Når 

informantene mine har snakket om offentlige opptredener, enten de har uttrykket seg tekstuelt 

i et eller annet medium, stått på stands for interesseorganisasjoner, eller har «stått frem» som 

mannlig offer for seksuelle krenkelser så forteller de om det på en mer normativ måte. De 

forteller en historie som er instrumentell, men ikke for å oppnå de samme reaksjoner som hos 

politiet som vil være relativt håndgripelige, gitt at det kommer en reaksjon i form av tiltale, 

siktelse, eller til og med henleggelse. De håper på en normativ endring i den offentlige 

debatten og i samfunnets ordskifte. Det er kanskje ikke å trekke det for langt å si at de håper 

på en kulturell endring. Flere av informantene har selv «stått frem» offentlig i forskjellige 

grader, i den betydning at de har sendt leserinnlegg til aviser, vært i et engasjement i en 

organisasjon i en kapasitet hvor den har vært en talsperson ut ifra egne erfaringer, og 

lignende. Når de i intervjuene forteller om sin opplevelse av å stå frem i det offentlige, hadde 

de ikke et særlig fokus på nøyaktig hvordan det foregikk eller beskrev i stor detalj, i 

motsetning til når de åpenbarte for hjelpeapparatet eller de nære. Det som er fremtredende i 

interaksjon med medier, storsamfunnet, eller annen type offentlighet er hvordan den generelle 

opplevde tonen er. Med dette menes at det eksisterer en del forventninger, om hvordan den 

gjengse oppfatning til mannlige ofre for seksuelle krenkelser er i storsamfunnet, og hvordan 

denne virker lite i tråd med deres egne opplevelser. Atle forteller: 



77 

 

 

[...] jeg blir liksom litt fascinert av hvordan folk tenker om det. Når det dukker opp 

saker på Facebook, ikke sant. Typisk som folk deler og sånt, og så titter du i 

kommentarfeltet og så er det liksom sånn..... hvis en mann mot formodning har blitt 

misbrukt da eller står frem med det, så er det bare....... er så jævelig mange mennesker 

som mener så mye om hvordan de hadde håndtert situasjonen...... hvordan man er 

så..... pingle og ubrukelig og....... ikke en ordentlig mann, hvis du lar deg utnytte på 

den måte...... *sukker* Fordi alle fokuserer på det fysiske aspektet ved det. At man er 

fysisk sterkere enn personen. 

Det oppmerksomheten rettes mot her av Atle har vi også fått antydet av Johan som trekker 

opp en forskjell mellom de nære, og de fjerne som i offentligheten som sådan. I Johans 

tilfelle var det en visshet om hvordan hans far ville reagere, mens Atle trekker fokuset vekk 

fra de mennesker man har et personlig forhold til og isteden trekker frem det han oppfatter 

som den gjengse tone i befolkningens ytringer via internett. Som inndelingen som ble 

fremlagt i starten av disse kapitelene viser til, så er dette det som er fjernest fra individet. 

Denne massen av meninger og ytringer er ofte ikke forbundet med hverken grupper eller fjes 

man har noe kjennskap til. Det man eventuelt kan lære om denne gruppen er hvordan den 

oppfattes hos den enkelte informant. I mitt materiale er det ingen tvil om at slike ytringer som 

Atle viser til er de som blir oppfattet og dermed preger deres syn på det offentlige ordskiftet. 

Den offentlige debatten skaper slik et stigma for de som har blitt misbrukt av en kvinne. Når 

Atle sier: «[…] hvis du lar deg utnytte […]» er det så deskriptivt for opplevelsen av dette 

stigmaet. Ikke bare har Atle vært utsatt for handlinger som var uønskede og krenkende, men 

storsamfunnet som en ansiktsløs og fremmed masse har pålagt ham å se krenkelsen som at 

han har tillatt at det skal skje. Det virker utenkelig for disse ytrere at han kunne vært utsatt 

dersom han ikke lot det skje. Denne oppfattelsen hos befolkningen av at det er slik disse 

seksuelle krenkelsene foregår, er med på å forme de utsattes selvfølelse, selvbebreidelse og 

ikke minst hemmer det villigheten til å åpenbare seg. Om det gjelder for ens nærmeste, aktivt 

søke hjelp, motta hjelp, eller delta i debatter om dette i det offentlige rom. Dette poengteres 

godt med at man blir beskyldt for å «ikke være ordentlig mann». Det ligger utenfor 

stereotypien som dikterer hvordan «menn» skal være.  

Johan returnerer senere i intervjuet til hvordan andre menn, i en samtaler i grupper med flere 

mennesker han ikke kjenner så godt, har reagert når han har fortalt om hendelsen: 

[…]Reaksjonene fra andre menn da. Det har vært skuldertrekk, til en viss grad, 

bagatellisering, humor, og noe av det mener jeg er sunt, ikke sant. For da får du i alle 

fall muligheten til å velge, og så kan du protestere å si " nei, sånn vakke det" så kan du 

protestere på alt som ikke var så grovt, og så det som kanskje ikke var så grovt, det 

kan du da liksom ta innover deg og så på en måte.... så slipper du den biten av det...  
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Her i siste sitat legger Johan frem at det har vært en tendens til negative reaksjoner hos andre 

han har snakket om hendelsen med også. Det gjelder mennesker han ikke har en særlig 

tilknytting til. Disse reaksjonene ville vanligvis blitt beskrevet som negative i den forstand at 

de ikke tilskriver fortelleren eller hendelsen det alvoret som en seksuell krenkelse er. Det 

Johan derimot har gjort med disse reaksjonene, er å se på de som en mulighet. Han har 

fokusert på bagatellisering som en døråpner til et narrativ som gjør han i stand til å fortelle 

sin historie uten at han preges av den. Uten at det volder skade for ham å ha vært utsatt for 

hendelsen. Han presiserer at hendelsen var uønsket, men at det andre tilgjengelige narrativet 

om at seksuelle krenkelser er det verste som kan hende noen «ikke kan brukes til noe».  

Johan presiserer at man kan reflektere rundt det å ha blitt seksuelt krenket, og få en mer 

opplyst debatt om seksuell vold, men at det ikke gir deg noe nyttig med tanke på å skape deg 

en identitet som mann, eller brukes til å befeste eller styrke en maskulin posisjon. Atle har til 

felles med Johan at gjerningskvinnen i deres hendelse(r) var nettopp det, en kvinne. For Atle 

reflekterer også hvordan det har opplevdes. En utsatt mann kan til tider ansees som offer, 

utsatt eller lignende, men slik er ikke den rådende tanken i befolkningen. Den oppfattes i alle 

fall ikke til å være slik av de utsatte.  

6.2 Hvordan? 

Stefansen og Smette (2006) presenterte et godt eksempel med artikkelen Det var ikke 

voldtekt, mer et overgrep… Denne artikkelen viser hvordan kvinnelige utsatte hadde en 

aversjon mot å benytte begrepet voldtekt. Som tittelen foregriper finner de at å benytte 

voldtekt som betegnelse er uønsket i deres utvalg. De benytter overgrep, tvungen sex, og 

andre betegnelser for å beskrive hva som passet til deres opplevelse, men få benyttet voldtekt 

som merkelapp på sin hendelse. Dette fenomenet virker å være kjønnsløst. I alle fall i noen 

grad. I intervjuene, som danner datagrunnlaget for studien, var ikke alle hendelsene innenfor 

de juridiske skrankene som kvalifiserer til voldtekt, siden fokuset er den bredere kategorien 

seksuelle krenkelser. Likefult var definitivt noen av hendelsene innenfor begrensningene, og 

uansett hvilken type seksuell krenkelse historien deres omhandlet, var det tendenser til at 

informantene definerte det som noe mildere. Som Tor Inge svarer på spørsmål om hva han 

har blitt utsatt for tidlig i intervjuet «altså jeg kaller det for alvorlig mishandling og overgrep, 

det som jeg har opplevd da». Senere gjør han et poeng selv, ved å betegne det som incest for 

å gi ekstra tyngde til en historie om en åpenbaringssituasjon. Oppfølgende spør jeg om han 

forsøker å unngå denne betegnelsen, og han svarer: «ja, det vil jeg si ja. Altså, på en måte så 
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er min grunn til å være uføretrygdet er egentlig den verste grunnen noensinne noe menneske 

vil ha, sant» før han returnerer til historien han fortalte. Det er en relativt kort passiar om 

betegnelsen incest, og hvordan han ledet samtalen videre relativt umiddelbart ga inntrykk av 

at dette var en betegnelse han ikke ønsket å dvele ved. Mønsteret finnes i flere av historiene 

og Atles definisjonsprosessering ligner Tor Inges:  

Jeg synes voldtekt er et så dårlig begrep, for det impliserer at det ble brukt vold. Og 

det er så lite anvendelig i min situasjon. Jeg føler strengt tatt bare bruken av ordet 

voldtekt gjør det så ufattelig mye vanskeligere for meg å få folk til å forstå min 

situasjon, for det legger et så stort fokus på voldsaspektet ... og innforstått med et 

voldsaspekt mellom mann og kvinne så er det selvfølgelig en overlegen styrke fra en 

manns side. Naturlig. Så gir det ikke mening for folk […] Det er selvfølgelig de 

episodene jeg snakket om, hvor det var en kniv inne i bildet, men som jeg også sa, så 

er det ikke det som var det avgjørende momentet. Man kan selvfølgelig si psykisk 

vold og alt dette her, man kan si seksuelt misbruk, men det handlet om så mye mer 

enn sex. For henne så tror jeg det handlet om makt. og det at hun i praksis hadde en 

absolutt makt over mitt liv. Til de minste detaljer. Jeg vet ikke hva slags betegnelse 

jeg ville brukt, egentlig. Man ønsker ikke å bruke ordet voldtekt heller .... fordi ... 

altså ... hvem er det som har lyst til å si at man ble voldtatt? […] det sier så vanvittig 

lite ... om hva det er, og hvordan det oppleves […] For å være knakenes ærlig, så 

vitner det om en total mangel på forståelse av hva som faktisk skjer. Om hvordan det 

er. 

Atle er langt mer deskriptiv av sin forståelse av bruken av voldtekt som betegnelse. Han 

summerer og har en bevissthet rundt mange av stereotypiene Evensen m.fl. (2019) 

presenterer og gir egentlig et godt bilde på hvordan de i praksis gjør utslag i hvordan utsatte 

menn opplever det når de snakker om hva de har blitt utsatt for. Selv det første Atle sier om 

at voldtekt impliserer bruk av vold og at det er lite anvendelig for hans tilfelle, når han har 

blitt truet til sex med kniv, viser en slags dissonans. Dissonansen viser seg ved at han forteller 

historien med dens voldelige aspekter, men setter seg selv i en posisjon hvor han ikke var 

underlegen. Tidligere fortalte han at han kunne ha avvæpnet henne med enkelhet. Han vil 

ikke benytte en betegnelse som faktisk passer hans historie, fordi han ikke har et inntrykk av 

at voldtekt som begrep er definert og forstått i samfunnet som en betegnelse som dekker hans 

opplevelse. I tillegg til denne oppfattelsen så vektlegger han ikke dette mest. Det som opptar 

han i dette sitatet er hvordan overgriperen spiller på kontroll og total makt. Det er liten tvil i 

at han følte seg uten makt til å gjøre noe annet i den situasjonen hvor han var. Dette kommer 

frem i resten av intervjuet. Han blir med andre ord tvunget, noen ganger med våpen, andre 

ganger med trusler og noen ganger med et psykologisk overtak over hans liv. Denne tvangen 

blir igjen og igjen over en periode på flere måneder benyttet av denne kvinnelige 

overgriperen, Viktoria, for å erverve seg seksuelle tjenester. Voldtekt som begrep synes da å 
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være både tabubelagt via disse nevnte stereotypiene, og derfor ikke ønsket brukt av 

informantene.  

6.3 Hvorfor? 

Denne resoneringen gjaldt også til en viss grad når jeg spurte om hvorfor de ønsket å være 

informanter til denne studien. Når Idar blir spurt om hvorfor det ofte er slik at det kan ta lang 

tid mellom hendelsen og åpenbaringen løfter han det automatisk fra sitt individuelle plan, til 

et mer overordnet perspektiv på dette fenomenet: 

[…] Jeg tror at, jo nærmere i relasjon det er, jo verre er det å si ifra. Og det forklarer 

jo egentlig det her [avbryter seg selv og går til et eksempel] det ble jo sagt av en 

navngitt politiker at det her er monstre, som at det bare er monstre som gjør sånt. En 

mamma og en pappa og en onkel eller en tante eller en bestemor eller en bestefar er 

ikke et monster. Så språket rundt det her med vold og overgrep og omsorgssvikt og 

sånt, må endres. […] Man må nesten ufarliggjøre det å snakke om det. Jeg håper at 

man kommer dit at noen kan si «tusen takk for at du sa ifra, for da kan vi gjøre noe 

med det». Og så må ikke det å gjøre noe med det være noe negativt. Det kan faktisk 

bli bare positivt, hvis man tørr å akseptere det. At det har skjedd. 

Det essensielle Idar her belyser med henblikk til utsatt åpenbaring eller grunn til å ikke 

åpenbare, er to ting: (1) konteksten hvor hendelsen har blitt begått, hvor han fokuserer på at 

det er nære relasjoner. Og (2) at det mangler et språk for å snakke om slike hendelser generelt 

for menn, i tillegg til at han sier at det må ufarliggjøres, som viser at det per nå er farlig, 

tabubelagt eller på annen måte et stigmatisert tema. I måten han uttrykker seg på i sitatet 

overfor ser vi også en sammenkobling mellom fokuset på språket og kontekst i det han sier at 

politikere har betegnet slike personer som «monstre». Dette er et språklig grep han viser til 

som virker mot sin hensikt, siden konteksten han trekker frem viser nære relasjoner som at en 

forelder eller annen nær ikke er et monster, og denne betegnelsen fratar en viktig komponent 

fra konteksten overgrepet skjedde i. Dette er ikke et nytt fenomen. Kitzinger (2004) så 

hvordan medier i lang tid, helt tilbake til 1970-tallet, har posisjonert overgripere som 

avvikere eller einstøinger gjennom slike retoriske grep som å gi de merkelapper. Videre kan 

det være med på å forsterke den stigmatiserende komponenten ved at det blir dissonans 

mellom det språket som er tilgjengelig for å konstruere et sammenhengende narrativ over en 

utsatt sine opplevelser og det som faktisk skjedde. Hvordan kan man beskrive en av sine nære 

som et monster, og fremdeles vektlegge at det ikke bare var en seksuell krenkelse, men også 

et tillitsbrudd fra en i nær relasjon? Mot slutten av sitatet presiserer Idar hva slags type språk 

han kunne tenke seg i fremtiden. At de som står frem kan bli takket for sin åpenbaring og 
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møtes med et ønske om å hjelpe. Dette uttrykkes i form av at Idar «håper at man kommer 

dit», som kan sees som en kritikk eller kommentar til hvordan det opplevedes for ham, eller 

hvordan det oppleves nå å stå frem med en liknende historie. Det er da helt klare normative 

formaninger i dette svaret, som underbygger tanken om at det er mulig å endre hvordan 

offentligheten er i dag, ved å åpenbare sin historie i det samme rommet. Slik kan de som 

åpenbarer sine historier være med å undergrave en del av de mytene som virker prevalente 

for menn med tanke på seksuelle krenkelser (Davies, 2002).  

Når Atle snakker om hvorfor han synes det er vanskelig å snakke om sin krenkelseshistorie 

trekker han frem liknende forventninger til og oppførsel fra offentligheten, og kanskje 

spesifikt media: 

Så vil jeg tørre å påstå at media dekker veldig gjerne i kvinnens favør. Den 

stereotypien med mannen som overgriper og kvinnen som offer. Den stemmer jo 

forferdelig dårlig med min virkelighetsoppfatning og hva jeg har opplevd. Det bygger 

kanskje også oppunder hvorfor det er så vanskelig for meg å snakke om det med folk, 

fordi for veldig mange så har det ikke dukket opp i tankene deres en gang at en mann 

kan være offer for noe slikt. 

Det Atle påpeker her er det han på mange måter oppfatter som den gjengse mening, og 

hvordan det skaper en distanse mellom ham selv og de han kunne åpenbart seg for. Han gir et 

noe tydeligere uttrykk for det Idar beskriver i en mer vidløftig og diffus tone. Myter 

vedrørende det å være et mannlig offer, og i særegenhet å være et mannlig offer for en 

seksuell krenkelse, utøvd av en kvinne. Slik Atle opplever det, virker det ekstremt fjernt for 

mange å forestille seg at en mann kan være offer for noe slikt. I intervjuet presiserte han også 

ved flere anledninger at offentligheten ville sådd tvil om legitimiteten i det han hadde hevdet, 

fordi de ville fokusert på den fysiske tvangen, som i hans tilfelle ikke alltid var tilstede. Han 

fortalte om å ha bli truet med kniv hvor målet var at han skulle ha sex med sin overgriper. 

Men også i disse tilfellene ser han for seg at tvil ville bli sådd dersom han skulle stått frem på 

Facebook med sin historie. Bakgrunnen for denne antagelsen hos Atle ligger i at de som leste 

hans åpenbaring ville anta at han var fysisk overlegen sin kvinnelige overgriper og de ville 

kommenter ting som «hvorfor ikke bare ta fra henne kniven?». Så Atles opplevelse av den 

generelle offentlighetens oppfatning av legitime seksuelle krenkelser er at selv om han ble 

truet med et livsfarlig våpen ville hans antatte maktposisjon være overlegen en kvinnelig 

overgripers maktposisjon. Med dette kommer igjen en dissonans frem, mellom 

offentlighetens forventninger til et overgrep og en faktisk opplevelse av et overgrep sett fra 

en mannlig utsatt sin side. Dette viser igjen til at det mangler både en forståelse for en hel 
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gruppe ofre, menn utsatt for seksuelle krenkelser, og at det ikke eksisterer et språk som disse 

ofrene kan benytte for å åpenbare seg på en slik måte at det skaper aksept eller forståelse. Det 

finnes ikke et felles språk mellom de som personlig har vært utsatt for liknende hendelser, og 

de som aldri har vært det og dermed tilhører de samfunnsskapte myter om at menn ikke kan 

bli seksuelt krenket (Evensen m.fl., 2019, s.4). Kjernen i dette blir dermed at de utsatte ikke 

åpenbarer seg, eller at det går lang tid før de åpenbarer seg i offentligheten fordi det er et 

mangelfullt eller kanskje totalt manglende felles språkgrunnlag. Denne mangelen frykter da 

de utsatte vil føre til reaksjoner som mistro til hendelsen, mistro til at det ikke var villet, eller 

kritikk av hvordan de handlet. Det må her presiseres at det er her sterke likhetstrekk til hva 

som har blitt funnet i studier om hvordan hjelpeapparatet har behandlet kvinnelige ofre for 

voldtekt (Orth, 2002). Helhetlig sett virker det som en generell mistro til beretninger om 

seksuelle krenkelser er uten en kjønnet komponent. Den mistro som kan hemme menns 

offentlige åpenbaringer som ikke i samme grad ser ut til å påvirke kvinner er dermed 

offentlighetens «allment aksepterte» myter om at menn ikke kan være et offer for denne 

typen krenkelse (Evensen m.fl., 2019, s.4). 
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7 Konklusjon 

Mennene jeg har intervjuet har alle fortalt om sine hendelser som de selv har identifisert som 

seksuelt krenkende. Krenkelsene mine informanter har vært utsatt for har alle vært av 

forskjellig karakter. Det alle har til felles er at de har erfaringer med å fortelle om krenkelsene 

til andre. Med bakgrunn i de foregående kapitelene trekker jeg her frem essensen i hva de har 

fortalt og viser hva som har blitt vektlagt i deres beretninger om å være menn utsatt for 

seksuelle krenkelser. Kapitlene over har blitt inndelt etter, og vist, at det er forskjellige og 

distinkte trekk, ved ulike kontekster å åpenbare i for de utsatte. Disse tre strukturerende 

kontekstene de nære, de formelle interesserte og de fjerne, deler alle noen likheter med 

hverandre. Blant annet er det noen gitte punkter i hver kontekst som har vært fokus for 

informantene når de har arbeidet med seg selv og om de skal åpenbare hendelsen. 

Informantene tar alle stilling til hvem av de nære, de formelle interesserte og/eller de fjerne 

de vurdere å åpenbare seg for, om noen. Det samme gjelder hvordan de åpenbarer seg og 

hvorfor de gjør det. Det å velge å åpenbare er kontekstavhengig og vurderingene den enkelte 

gjør på ett av punktene dikterer ikke om han gjør samme vurdering på en av de andre. En 

utsatt kan finne ut at han ønsker å fortelle til sine venner, men ikke sine foreldre, slik som 

Johan. En utsatt kan også vurdere det som riktig å søke hjelp ved et ressurssenter uten at det 

samtidig vurderes riktig å oppsøke politiet, slik som i Atles tilfelle. Også på tvers av de 

overordnede kontekstene trenger ikke vurderingen om å åpenbare være konsekvent for alle 

aktører. Et av trekkene som synes tydelig er at én seksuell krenkelse ikke tilsvarer én historie. 

7.1 Hva slags typer fortellinger eksisterer? 

Det som søkes oppnådd med en åpenbaring er en av de klare forskjellene som kommer til 

syne i dette materialet i så stor grad at det også preger oppgavestrukturen. Historiene som 

fortelles med et spesifikt mål for øyet er også formet av hvem de forteller det til. Denne typen 

historier kan se ut til å være viktige i et forsøk på å forstå hva slags respons som skal gis 

dersom man kan gjenkjenne dem. Et eksempel på dette er det jeg velger å kalle 

anerkjennelsesfortelling. Atle forteller sin historie til sin romantiske partner i håp om å få 

emosjonell forståelse for sitt indre sjelsliv. Åpenbaringen hans bærer preg av dette ved at han 

spilte musikk og fremførte et dikt. Denne typen fortelling er kjennetegnet av at den fortelles 

til de nære. Det er for å bedre et forhold at Atle forteller, og for å få aksept for problemer 
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eller distanse som oppleves og gi «en evne til å gå videre fra det». Denne typen fortelling er 

også distinkt ved at den ikke er like egnet i andre kontekster. Det ville ikke være naturlig å 

lese opp et selvskrevet dikt for politiet, satt til musikk i en anmeldelsesprosess, og gitt 

åpenbaringens intime karakter er det ikke sikkert at den hadde gitt den hjelp eller støtte man 

trenger fra andre formelle interesserte som ansatte ved et krisesenter. 

I motsetning til forrige type fortelling har vi det jeg har kalt bagatelliserende fortelling. Den 

kan også fortelles til de nære. Den bagatelliserende fortellingen som i mitt materiale er rettet 

mot de nære kommer fra Johan da han åpenbarte seg for vennegjengen. Historien ble møtt 

med en humoristisk tilnærming og det han selv kaller bagatellisering. Det er unøyaktig å 

påstå at bagatellisering er et særtrekk som kun gjelder menn. Derimot er det mange studier 

som har vist at menn bagatelliserer seksuelle krenkelser (Cochran & Rabinowitz, 2000, 

Evensen mfl., 2019). Det å gjøre lite ut av en seksuell krenkelse er beskrevet som relativt 

vanlig hos menn og noe som er koblet til maskulinitetsidealer om at menn ikke skal la seg 

affisere av traumer. Dette blir igjen satt i sammenheng med lavere sannsynlighet for å søke 

profesjonell hjelp og deretter ha mindre nytte av den hjelp som kanskje ble søkt, for deretter å 

være roten til at mange mannlige utsatte lider av dype og vedvarende psykologiske 

utfordringer (Walker, Archer & Davies, 2005, s.78-79). Det at Johans forklaring er en slik 

type fortelling åpner for er et selvbevisst rollevalg. Han ønsket ikke å bli sett som offer, og 

mente selv at han kanskje ikke var det heller, men kjente på det han beskrev som en 

samfunnsforventning om at han skulle være det. Hans måte å løse dette på for seg selv, var at 

han åpnet for at det kunne være positivt å bagatellisere, for da unngikk han rollen som offer, 

da han følte den ikke passet, eller ville være av nytte da han så det som en beskrivelse av 

«skadet gods». Han velger å se denne fortellingen som positiv, fordi han får muligheten til å 

velge vekk en negativ rolle. Han åpner for å «suge det opp», altså vise at man kan takle en 

krenkende hendelse, men komme ut styrket ved å vise at man ikke lot seg knekke. Med en 

slik definisjon av hendelsene vender Johan fokuset fra å skape en identitet basert på å 

definere seg som utsatt for krenkelsen, til at han bygger en identitet som en «overlever» ved å 

definere hendelsen som en utfordring. Ved å mestre utfordringer beskytter han sin maskuline 

identitet. I motsatt fall kan man se historien fra et maskulinitetsperspektiv og beskrive denne 

typen fortelling som et forsøk på å bevare den hegemoniske maskuliniteten, fordi den er 

vanskelig å forene med offerrollen (Connell, 1995, Javaid, 2017).  
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Hvis vi ser det fra et hegemonisk maskulinitetsperspektiv så handler det ikke lenger om å 

overkomme utfordringer for identitetsbygging, da ligner det mer på at den maskuline rollen 

han føler seg tilskrevet av samfunnet eller lignende nekter ham, eller lager utfordringer for 

ham, i å definere seg som offer. Forskjellen ligger i Johans uttalelser om at han ikke ønsket 

den rollen, selv om han muligens hadde tilgang på den. Med tanke på Johans fortellinger om 

hvordan å åpenbare med bagatellisering, og Atles fortelling som er sentrert rundt 

annerkjennelse, er det tydelig at det å fortelle om seksuelle krenkelser til de nære er et 

sammensatt rom for fortellinger. Det er også mulig at disse to fortellingstypene jeg har funnet 

kan kombineres i ulike grader, eller at det eksisterer andre typer fortellinger som jeg ikke har 

fått innblikk gjennom mine informanter. Det som i utgangspunktet kan se ut som en type 

åpenbaringer kan ha mange betydninger, etter hva som er formålet med å åpenbare, og til 

hvem de åpenbarer seg innad blant de som ansees for å være de nære.  

De to tidligere nevnte typene av fortelling har rettet seg mot de nære. I kontekst av å fortelle 

til de formelle interesserte har det vist seg at et mer håndfast formål har vært viktig. Denne 

typen har jeg valgt å kalle instrumentelle fortellinger. Et eksempel på en slik fortelling finnes 

hos Idar. Han åpenbarte seg for det han kaller «eksistensielt team» som gir ham «verktøy» for 

at han skal ha et utgangspunkt for å håndtere sin situasjon. Han vektlegger det instrumentelle 

når han, i intervjuet, forteller om den fasen. Idar innledet den delen av samtalen hvor han 

nevnte dette ved å understreke at den hjelpen han fikk hadde reddet livet hans. Måten han 

gjenfortalte det på, understreket av at han oppsøkte et hjelpetilbud med håp om å få slik type 

hjelp, gjør at jeg klassifiserer dette som en instrumentell fortelling. Atle var mer direkte i 

måten han ga uttrykk for å ha benyttet en instrumentell fortelling. Han hadde gått til et sted 

han mente det var hjelp å få, ramset opp sine utfordringer og problemer, og fastslått at 

konsekvensen av å ikke få hjelp kunne resultere i at han begikk selvmord. En slik fortelling 

har ikke forståelse av det emosjonelle indre eller aksept av situasjonen som et fokus. 

Forståelse kan være del av en slik fortelling, men det som skiller fortellingene er hvordan den 

instrumentelle er så tydelig på at det tilsynelatende trengs konkrete grep, praktiske løsninger, 

eller direkte hjelp. Det er i dermed sagt at alle fortellinger som gis til de formelle interesserte 

er av en instrumentell karakter. Flere av posisjonene innad i denne konteksten har som formål 

å gi aksept og anerkjennelse, i tillegg til praktisk hjelp. Et eksempel er ressurssentre og deres 

tilhørere. Deres oppgave er sammensatt med tanke på at det virker vanskelig å kunne gi 

praktisk hjelp, dersom man ikke ar anerkjent at fortellerens åpenbaring. Det er nyanser i grått 

også i denne konteksten, hvor en fortelling kan inneholde elementer av andre og det kan 
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variere hvilke elementer som blir de mest sentrale etter hvem som mottar, eller hvilke 

forventninger fortelleren har til tilhører.  

En fortelling som er rettet mot de fjerne har igjen en noe annen form. Den har ikke et 

anskuelig publikum som informantene kan tilrettelegge sin fortelling for på samme måte som 

de nevnt over. Fortellingene over kan tilpasses eller justeres underveis og de er rettet til en 

eller et fåtall mennesker. Når informantene snakket om å åpenbare seg i et offentlig forum 

var det en slags blanding av anerkjennelsesfortellingene som kan bli fortalt til de nære og en 

instrumentell fortelling. Det var også overtydelig at bagatelliseringsfortellingene ikke var en 

akseptabel bestanddel å kommunisere offentlig, i alle fall ikke uten forbehold. Johan 

presiserte flere ganger at han ikke oppfordret til bagatellisering, men var åpen for at det var 

en legitim måte å tolke det å bli utsatt for seksuelle krenkelser på. Innslaget fra 

annerkjennelsesfortellingene kommer i omlag samme form som når mottagere er de nære. 

Informantene ønsket å uttrykke hva slags følelser og vanskeligheter som oppleves ved å være 

utsatt for seksuelle krenkelser, og få en aksept for dette. Det virket derimot ikke som de søkte 

det på vegne av seg selv, men på vegne av utsatte som gruppe. Dette kan nok variere etter 

hvilket medium som benyttes, hvor kronikker og leserinnlegg med videre gir liten mulighet 

for lesere til å gi svar til den enkelte som åpenbarer. Dersom internett er plattformen, åpner 

det nye muligheter til interaksjon og støtte, i for eksempel Facebook-grupper eller i andre 

fora. Særlig på nettsteder med dette som fokusområde, kan positive sosiale reaksjoner være 

enkelt for brukere å sende til en som har fortalt sin historie siden det kan føles mer trygt å 

uttale seg via tastaturet fremfor ansikt til ansikt, selv om det ikke er like personlig 

(Sigurvinsdóttir mfl., 2019). Denne typen fortellinger er på én måte instrumentelle i seg selv, 

ved at flere av mine informanter bedyret verdien av å snakke om mannlige utsatte offentlig, 

for å bryte med stigmatisering, tabuer og stereotypier (Davies, 2002). Den er et instrument 

for å gjøre en endring i samfunnets oppfattelse av denne gruppen. Det er med bakgrunn i 

formålet for denne fortellingen at jeg har valgt å kalle disse for endringsfortellinger. 

Eksempler på disse er at Tor Inge skrev til en avis om sin historie, Idar jobbet for en 

interesseorganisasjon og sto ute offentlig med plakat for å synliggjøre mannlig offerskap, 

eller Mads som sier at en av grunnene til å stille til intervjuet som informant for oppgaven, 

var i håp om at det kan øke bevissthet rundt mannlig offerskap. Endringsfortellinger er, som 

de andre fortellingskategoriene over, varierende i innhold. Innholdet forandrer seg etter 

hvilket medium det åpenbares i og hvilken kontekst. Med alt fra Facebook grupper hvor 

anerkjennelsesfortellingen virker veldig lik, til en fortelling i avisen hvor eget offerskap 
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benyttes som instrument for å påpeke et behov for endring i samfunnet, er det tydelig at 

denne fortellingen også er kontekstbunnet. Likefult er særtrekket ved endringsfortellingen at 

man forsøker å nå flere med én fortelling og innholdet vinkles mot å påpeke en utfordring 

ved offerskap. 

7.2 Frykt for å ikke bli trodd 

Svært sentralt for informantene i denne oppgaven har vært frykten for, eller opplevelsen av, å 

ikke bli trodd eller tatt alvorlig. Alle informantene hadde refleksjoner rundt at deres historier 

hadde blitt møtt med mistro, og det var et tema som dukket opp ved flere anledninger på 

forskjellige steder i intervjuene. Noen av informantene ytret at enkelte ganger følte de en 

større mistro til sine fortellinger enn andre, men at mistroen til deres åpenbaringer kunne 

oppleves i alle mulige kontekster virket tydelig. Frykten for å ikke bli trodd er 

kontekstuavhengig. Informantene fryktet at de nære ikke skulle tro dem og hvordan det ville 

påvirke relasjonen. De fryktet at de formelle interesserte ikke skulle tro på historien de 

fortalte, og at de dermed ikke skulle få hjelp ved krise-/ressurssentre, eller at en anmeldelse 

ikke skulle føre frem. Frykten påvirket også hvordan informantene omtalte de fjerne. Det ser 

ut til at den offentlige diskursen om mannlig offerskap for seksuelle krenkelser setter 

premissene for at deres personlige historie ikke er troverdig om den skulle blitt åpenbart 

offentlig. Offentlig mistro til mannlig offerskap ser ut til å fortone seg hovedsakelig i to 

former. Den ene er at den personlige historien en utsatt mann åpenbarer ikke er troverdig i 

utgangspunktet, altså at det som fortelles ikke kan stemme. Den andre er at de opplever en 

offentlig mistro til at menn kan være ofre for seksuelle krenkelser. Menn kan ikke være ofre, 

fordi de er menn (Evensen m. fl., 2019).   

Det har ulike følger å oppleve å ikke bli trodd i de forskjellige kontekstene. Det er også viktig 

å få presisert at det er frykten for å ikke bli trodd som er fokuset. Som tittelen «er du sikker på 

at du ikke likte det litt?» viser, kan frykten være reell, men bare det at informantene føler at 

de kan få trukket sitt offerskap i tvil, kan være hemmende. Tor Inge opplevde denne frykten 

da han åpenbarte seg for sine søsken. Han hadde trosset frykten for å bli mistrodd og faktisk 

begynt å fortelle. Slik han uttalte seg om det, var det ikke en fornektelse av hva som skjedde, 

men heller at hans opplevelse ikke var «riktig». Dette ble igjen toneangivende for neste gang 

det ble vurdert fortalt om. Atle setter også fokus på hva som var viktig for han. Han fryktet at 

han ikke fikk forståelse og aksept for hvordan han hadde opplevd sin hendelse. Den positive 
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sosiale reaksjonen Atle opplevde ved at hans frykt for å ikke bli trodd viste seg å ikke 

stemme, og at mottagelsen var god av hans romantiske partner, bidro til å gjøre relasjonen 

sterkere. Dette er stikk i strid med det Tor Inge opplevde, som senere fortalte at han mistet 

kontakten med sine søsken, etter delvis eget ønske. Å fortelle om en så alvorlig ting som 

seksuelt offerskap til sine nære, har potensielt store konsekvenser for han som åpenbarer. Om 

det viser seg at frykten er berettiget og tilhørerne ikke tror på hele eller deler av fortellingen 

kan de sosiale relasjonene forvitre. Det kan hende at han som åpenbarer trekker seg vekk 

fordi han ikke får positive reaksjoner eller støtte, eller de nære kan distansere seg fra han som 

åpenbarer, med tanke på at han i deres øyne forteller noe som ikke er troverdig.  

Når de formelle interesserte ikke tror på en åpenbaring, er det andre aspekter som oppleves 

av de som åpenbarer. I sitt møte med politiet fikk Mads et inntrykk av at rettssystemet ikke 

var slik det skulle være. Mads opplevde at politiet favoriserte hans daværende kones 

saksbehandling og gjorde en dårligere jobb med hans. For mads føltes det som om grunnen til 

at politiet favoriserte henne var fordi hun var kvinne og derfor ikke kunne være hans 

overgriper. At han følte seg behandlet på denne måten rokket ved hans overbevisning om at 

offentlige instanser kunne hjelpe ham. I hans tilfelle ga han ikke uttrykk for at det var en 

frykt for ikke å bli trodd på forhånd, men denne interaksjonen skapte en bevissthet om 

hvordan man kunne bli mottatt, og dermed en mulig fremtidig frykt, dersom han skulle 

åpenbart for politiet senere. Atle, som hadde gode erfaringer med å åpenbare for sine nære, 

hadde et møte med hjelpeapparatet som mer eller mindre ruinerte hans tro på at han kunne 

hjelpes. Ved to anledninger ble han fortalt at hans opplevelse ikke «kvalifiserte» som en 

hjelpbar hendelse hos sentrene han oppsøkte, hvor ett av de uttalte «vi jobber mest med 

kvinner» og det andre ga tittel til oppgaven. Atle fryktet kanskje ikke å bli mistrodd før han 

oppsøkte hjelp, men han var overbevist om at hans opplevelse ikke var «riktig» i etterkant og 

han hadde heller ikke søkt annen hjelp på intervjutidspunktet.  

Erfaringene fra å åpenbare til de nære og de formelle interesserte, med den opplevelse av å 

ikke bli trodd, kan ha farget hvordan informantene så sine muligheter til å bli trodd i en 

offentlig kontekst. Det å bli trodd i kontekst av de fjerne er en slags kulminering av 

informantenes felles offer-identitet, med den samlede masse av deres erfaringer av å 

åpenbare, hvor man tilskriver samfunnet de egenskaper man opplever i hverdagen som 

vanlige. Det er derfor også en frykt for at man ikke blir trodd hvis man uttaler seg i offentlige 

debatter, kronikker eller lignende. Atle poengter veldig godt hvordan dette kan foregå når han 
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sier «Det var liksom første gangen jeg skjønte liksom det at det...... Det jeg opplevde det 

betydde ikke en dritt, fordi jeg var mann.». Han har opplevd mistroen personlig og trekker 

linjen videre, fra hva han har opplevd, til en generell regel for hvordan samfunnet er. Frykten 

for å ikke bli trodd offentlig er dog mer kompleks enn at det bare er hvordan de ekstrapolerer 

fra sine enkeltmøter til samfunnet. Samfunnet påvirker hvordan enkeltindivider opptrer i 

møte med slike åpenbaringer, som igjen er grunnen til at mine informanter fryktet å ikke bli 

trodd.  

7.3 Myter og stereotypier 

Mange har forskere har undersøkt voldtektsmyter og stereotypier som omhandler seksuelle 

krenkelser og noen har et eksplisitt fokus på menn (Evensen mfl., 2019, Rumney, 2008, 

Turchik & Edwards, 2012, Walker, 2005,). Evensen mfl. (2019) sammenfattet mange av 

mytene og så hvordan disse hadde direkte innvirkning på mannlige ofre, altså hvordan de 

utsatte ble lidende under å bli stereotypisert. Noen av deres funn speiles i min analyse. Johan, 

som aldri fortalte til sin far hva som hadde skjedd, er overbevist om at hans far etterlever 

mytene og stereotypiene, eller versjoner av noen av disse. En av disse er at menn ikke blir 

mindre traumatisert hvis overgriper er en kvinne (Evensen mfl., 2019). Johan sier at hans far 

ikke ville tatt det alvorlig, men hadde hans overgriper vært en mann, så var saken annerledes. 

På den måten er det ikke Johan som direkte fører stereotypen, men heller gir den til sin far, 

som igjen gjør at han selv ikke åpenbarer seg. Atles opplevelse på et krise-/ressurssenter hvor 

han ble spurt om han ikke likte det, kan også ha vært berørt av denne stereotypien. For at 

handlingen er skjedd betviles ikke, men responsen Atle hadde til hendelsen, blir ikke 

akseptert. At menn kan forsvare seg selv mot seksuelle overgrep er en annen tankegang som 

viser til maskuline menn som større og sterkere enn kvinner og derfor ikke like lett passer inn 

i et ideelt bilde av et offer. Mads presiserte etter at han hadde fortalt om volden han var utsatt 

for av hans daværende kone, at det handlet om kontrollen og den psykiske utpressingen. At 

han presiserer dette viser, i seg selv, at han er klar over hvordan menn som er utsatt for 

overgrep forventes å forsvare seg, og å være i stand til det. På liknende måte fortalte Atle at 

han lett kunne avvæpnet sin voldtektskvinne da han ble truet til sex med kniv, men han 

presiserte også at det var kontrollen overgriperen hadde over livet hans, samt det psykiske 

overtaket, som var pressmiddel. Dette er et pressmiddel som ikke handler om fysisk 

overlegen styrke eller størrelse som beskrevet i et underpunkt i Christies definisjon av det 

ideelle offer (Christie, 1986). Det kommer tydelig frem hvordan disse stereotypiene og 
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mytene til dels eksister hos andre enn de utsatte selv. Den reaksjonen som møter de utsatte er 

da preget av stereotypiene og mytene. Dette kan komme av at de utsatte selv er klar over at 

andre kan ha dem, og derfor er de redde for at å åpenbare seg kan føre til at de mottar 

negative reaksjoner. Dette kan igjen føre til at de ikke åpenbarer ved en senere anledning og 

forblir tause. 

7.4 Samfunnsutfordring 

Norge oppleves av mange som tilretteleggende for at problemer, slik som seksuelle 

krenkelser, skal snakkes om og opprettes hjelpetjenester for. Sosiale ulikheter, kulturelle 

utfordringer og lignende får mye oppmerksomhet i den kollektive bevisstheten av 

befolkningen, men denne oppgaven har et fokus på en gruppe som ikke er omtalt i særlig stor 

grad. Det er ikke noe grunnlag i mitt materiale å hevde at alle i Norge, eller majoriteten har 

ideer om at menn ikke kan voldtas eller holder på myter angående menns evne til å bli 

seksuelt krenket. Det som bør adresseres er at informantene i denne studien har opplevd at 

det er vanskelig å åpenbare seg fordi de fryktet å ikke bli trodd. De fryktet at mytene hadde 

rotfeste hos mange i befolkningen. Noen synes det var vanskelig å åpenbare seg fordi de 

enkelte ganger har blitt møtt med negative reaksjoner slik de fryktet. Det å være utsatt for 

seksuelle krenkelser har vært forbundet med vansker rundt å fortelle om det hos begge kjønn 

(Steine m. fl., 2016, NOU 2008:4). Med bakgrunn i denne oppgaven tyder det på at det 

fremdeles er vanskelig å være mannlig utsatt for seksuelle krenkelser. Når også sentre som 

skal være tilrettelagte for at brukere skal kunne fortelle om sine seksuelle krenkelser har 

kommet til kort i møte med mannlige utsatte, er det en ytterligere pekepinn på at enkelte 

konstellasjoner av seksuelle krenkelser ikke er like indoktrinert i samfunnet som legitime. For 

å se en endring i aksepten av atypiske seksuelle krenkelser må det settes mer på agendaen i 

offentligheten og synliggjøres tydeligere. Selv om det er vanskelig å hevde sitt mannlige 

offerskap og føle legitimitet i møte med tilhørere når de åpenbarer, nevnte flere av 

informantene i denne studien at de hadde en forsiktig optimisme til endring. De så positivt på 

hvordan samfunnets ordskifte så ut til å bli mer lydhør for denne gruppen utsatte, og dermed 

gi mer legitimitetsfølelse hos de utsatte. To av informantene mente de hadde sette en positiv 

endring i at menn som utsatte fikk mer oppmerksomhet i offentligheten. De mente også at det 

var et større fokus i samfunnsdebatten og viste til denne oppgaven som et eksempel på positiv 

endring.  
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Denne studien har vært eksplorerende inn i hvordan menn som utsatte snakker om seksuelle 

krenkelser og hva som påvirker dette. Dypdykket inn i hvordan fem menn har opplevd sitt 

offerskap i møte med andre, har gitt detaljkunnskap om deres livsverden, men uten videre 

oppfølgingsforskning i utbredelse og omfang, er det ikke nok datamateriale til å hevde at 

funnene er generaliserbare. Det kan derfor være svært fruktbart om fremtidig forskning hadde 

tatt utgangspunkt i mannlig offerskap for seksuelle krenkelser og belyst fenomenet med fokus 

på frykten for å ikke bli trodd. Informantene i utvalget var alle norske og studien tar 

utgangspunkt i hvordan disse fem mennene har opplevd sine åpenbaringer i møte andre som 

deler samme kulturelle bakgrunn. Funnenes overførbarhet til andre kulturer eller land, som 

ikke deler mange likheter med Norge, kan være noe begrenset ettersom forståelsen av 

seksuelle krenkelser kan være kulturelt betinget.   

I denne oppgaven har jeg, etter beste evne, forsøkt å ikke redusere mine informanters 

fortellinger, eller forenkle dem så mye at verdien av den er blitt borte. Måten oppgaven har 

blitt utformet og skrevet på, er med tanke på å sette fortellingene i sentrum, og bygge opp 

forståelse av hva som kjennetegner menns fortellinger om å være utsatt for seksuelle 

krenkelser rundt fortellingene. For å gi innblikk i fenomenet er det brukt plass på lengre 

sitater, slik at konteksten blir riktig, og gi et så godt bilde som mulig på en gruppe som 

forskning og mediedekning ikke har fokusert mye på (Fisher & Pina, 2013). Ved å sette 

fokuset på denne underrepresenterte gruppen, og gi et innblikk i hvordan det her oppleves å 

være utsatt for seksuelle krenkelser, kan kunnskapen på feltet om offerskap som helhet 

komplementeres, og gi mer nøyaktig forståelse for alle utsattes særegne trekk. Det hevdes 

ikke at det er en vanskeligere situasjon for menn enn kvinner å være offer for seksuelle 

krenkelser, og det er heller ingen rangering av hvilke krenkelser som oppleves verre enn 

andre. Ved å tilføre mer kunnskap om menn som spesifikk undergruppe av utsatte for 

seksuelle krenkelser vil ikke det forkaste eksisterende kunnskap, eller skyve noe til side å 

stjele oppmerksomhet fra eksempelvis kvinnelige utsatte. Ved å ha fokus på, og kunnskap 

om, flere typer seksuelle krenkelser og deres respektive utsatte, kan kunnskapen som helhet 

forbedres, og det kan potensielt tilrettelegge for at det blir en bredere aksept for atypisk 

offerskap. Det kan potensielt gagne mennesker som identifiserer seg etter andre merkelapper 

enn kvinne og mann, eller utenfor den arkaiske dikotomien av seksualitet som heterofil eller 

homofil. I bestefall kan mer detaljkunnskap bidra til at det er lettere for utsatte å få hjelp eller 

støtte som er tilpasset dem, og som de er mottagelige for, og minke sjansen for at man mottar 

negative reaksjoner, enten hos hjelpeapparat eller andre de åpenbarer seg for. Kanskje kan 
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også fordommer, myter og stereotypier bli mindre vanlige ved at mannlig utsatthet for 

seksuelle krenkelser blir snakket mer om i flere forum. 

 

Totalt antall ord: 35 920 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 - Intervjuguide  

Info om Saksbehandling hos NSD. 

Dersom du har spørsmål i forbindelse med saksbehandlingen, 

kan du ta kontakt på e-post: personvernombudet@nsd.no eller ringe oss på 55 58 21 17 (tast 

1). 

Intervjuguide. 

Klargjøring av intervjusituasjonen. 

Presentasjon av meg selv – vise til informasjonsskrivet – anonymitet – lydopptaker 

I dette intervjuet er mitt ønske at du kan fortelle meg om dine erfaringer med seksuelle 

uønskete handlinger du har blitt utsatt for, og at du kan fortelle meg om hvordan du ser på 

den/de nå og hvordan du opplevde den/dem da. Jeg ønsker også at du forteller, slik det faller 

seg naturlig for deg.  Situasjonen her kan virke litt rar, men forsøk å fortell mest mulig fritt, 

mens jeg lytter. Det er greit at det blir stille, eller at du må tenke deg om, det er helt 

uproblematisk. Vi bruker den tiden som trengs for at du skal få fortalt historien slik du 

ønsker, men jeg kan komme til å ta opp noen momenter, og stille oppfølgingsspørsmål for å 

sikre at jeg ikke misforstår eller for at du skal utdype. Du trenger naturligvis ikke svare på 

spørsmål du er ukomfortabel med, eller du ikke ønsker å svare på. Intervjuet vil vare i 

anslagsvis én til to timer.  

Spørsmål til intervjuet før vi begynner? 

Bakgrunn 

Hvor gammel er du? 

Hva driver du med? 

Kan du fortelle meg litt om deg selv? Hvordan var oppveksten? Interesser? Hvordan var 

familien? 

Er det trekk eller egenskaper ved deg selv du mener er viktigere enn andre? 

Hvordan har din livssituasjon vært?  

Hvordan var den etter ungdomstid? 

Hvordan hadde du det rundt den tiden da hendelsen(e) inntraff? 

 

mailto:personvernombudet@nsd.no
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Hendelsen(e) 

Kan du fortelle meg om hva du har blitt utsatt for? 

Hvor gammel var du? Hvordan forløp tiden forut for og etter hendelsen? 

Hvordan var din reaksjon? 

Hva tenkte du om hendelsen? Alvorlig eller ikke? 

Var personen en kjenning av deg? Har du hatt kontakt med vedkommende etter dette? 

Har du opplevd flere liknende hendelser? Hva slags? 

Opplevde du noen hendelse som verre enn andre? Hvorfor/Hvorfor ikke? 

Hvis flere hendelser: hvorfor tenkte du på denne hendelsen, og valgte å fortelle om denne? 

Har du fortalt noen om hendelsen(e)? Hvem? Hvordan var dette? 

Hvorfor valgte du å fortelle/ ikke fortelle om hendelsen? Brukte du lang tid for å bestemme 

deg om å fortelle/ikke fortelle? 

Hvis du skulle kalle den hendelsen for noe, hvordan ville du betegnet den? 

(Har du brukt denne betegnelsen når du har snakket med andre om dette?) 

Hvordan har de du har betrodd deg til reagert på hendelsen? 

Har du gjort noe spesielt for å håndtere hendelsen?  

(Hvordan synes du det var, hvordan synes du det fungerte?) 

Hvordan tenker du om hendelsen nå?  

Tenker du at du kunne ha handlet annerledes? I situasjonen? I etterkant? Med prosessen å 

legge det bak deg? 

Et bredere syn på hendelsen og omstendigheter 

Hvordan føler du at en slik hendelse du har blitt utsatt for er representert i media? 

Har du noen tanker om hvordan din omgangskrets, familie, venner, eller andre ser på slike 

hendelser som du har opplevd? 

Har du anmeldt hendelsen? 

Hvorfor (ikke)? 

Hvordan ble du møtt da du skulle anmelde? / Hvordan tror du at du hadde blitt møtt? 

Hadde du gjort det annerledes i dag?  
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Har du andre erfaringer med politiet, som gjorde at du (ikke) kontaktet dem angående 

hendelsen? 

Slik du opplevde dette, ville du oppfordret andre til å ta kontakt med politiet, ved lignende 

hendelser? 

Har du noen tanker rundt hvorfor andre velger å (ikke) anmelde? 

Har hendelsen(e) forandret livet ditt? preger det din livssituasjon nå? Hvordan da? 

Avslutningsvis 

Hvorfor valgte du å stille opp til dette intervjuet? 

Hvordan er det å snakke om hendelsene nå? Hvis pratet om det før: er det annerledes å prate 

om hendelsene nå enn det var tidligere, f.eks rett i etterkant? 

Har du staket ut noen vei fremover, noen planer? 

Er det noe særskilt med det du har fortalt om som du anser viktig at kommer frem? Hva er 

viktig for deg at blir fremhevet? 

Er det ellers noe Jeg ikke har spurt om, eller noe du vil legge til som vi ikke har vært innom 

enda? 

 

Debriefing  
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Ragnhild Sollund 
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0130 OSLO 

 

Vår dato: 28.06.2018 Vår ref: 61080 / 3 / PEG Deres dato: Deres ref: 

Tilrådning fra NSD Personvernombudet for forskning § 7-27 

Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 11.06.2018 for 
prosjektet:
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Behandlingsansvarlig 
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Student 

 

 

Menn som offer for seksuelle krenkelser 

 

Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 

 

Ragnhild Sollund 
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Vurdering 

Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at 
prosjektet er unntatt konsesjonsplikt og at personopplysningene som blir samlet inn i dette 
prosjektet er regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. På den neste siden er vår 
vurdering av prosjektopplegget slik det er meldt til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle 
personopplysninger. 

Vilkår for vår anbefaling 

Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 

•opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon 

•vår prosjektvurdering, se side 2 

•eventuell korrespondanse med oss 

Meld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet 
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Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På 
våre nettsider finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema. 

 

Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i Meldingsarkivet 

Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har 
også tilgang til egne prosjekter i Meldingsarkivet. 

Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 

Ved prosjektslutt 14.06.2019 vil vi ta kontakt for å avklare status for 
behandlingen av personopplysninger. 

Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med 
prosjektet! 

 

Vennlig hilsen 

Marianne Høgetveit Myhren 

Pernille Ekornrud Grøndal 

Kontaktperson: Pernille Ekornrud Grøndal tlf: 55 58 36 41 / pernille.grondal@nsd.no 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: John Evensønn Erlien, j.e.erlien@student.jus.uio.no 

 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://www.nsd.uib.no/personvernombud/ledelse_administrasjon/index.html
mailto:pernille.grondal@nsd.no
mailto:j.e.erlien@student.jus.uio.no
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Vedlegg 4 – Prosjektvurdering 

Personvernombudet for forskning 

Prosjektvurdering - Kommentar 

 

Prosjektnr: 61080 

FORMÅL, UTVALG OG METODE 

Utvalget består av menn som har opplevd seksuelle krenkelser, og informanter rekrutteres via sosiale medier, der 

målgruppen kan kontakte studenten av eget ønske. Formålet er, ved intervju, å undersøke perspektiver, meninger 

og erfaringer om seksuelle krenkelser hos menn som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser. Intervjuer skal tas 

opp med lydopptaker, og det skal innhentes muntlig samtykke for opptak. Før opptaket begynner vil 

intervjupersonen ikke bruke navn på tredjeparter, konkrete steder, eller spesifikke tider. 

INFORMASJON OG SAMTYKKE 

Du har opplyst i meldeskjema at utvalget vil motta muntlig informasjon om prosjektet, og samtykke 

muntlig til å delta. I løpet av 2018 vil ny personopplysningslov med skjerpede krav til informasjon 

og samtykke. For å imøtekomme disse endringene må du minst informere om følgende: 

- at samtykke er det lovlige behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger 

- hvilke typer opplysninger som innhentes 

- hvem som skal ha tilgang til personopplysninger, og hvilke opplysninger de får tilgang til 

- hvilke tiltak dere gjør for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene 

- kontaktopplysninger til institusjonens personvernombud (personvernombudet@nsd.no, +47 55 58 

21 17) 

- deltakernes rettigheter, herunder rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 

deltakeren, rett til å få slettet eller rettet de opplysningene som er registrert, eventuelt motsette seg at 

opplysningene registreres, rett til å få utlevert en kopi av opplysningene som er registrert 

(dataportabilitet), samt rett til å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet angående 

behandlingen av personopplysninger. 
 

Besøk våre nettsider for utfyllende informasjon: 

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/hjelp/informasjon_samtykke/informere_om.html 

 

I det vedlagte informasjonsskrivet som viser det planlagte innholdet i den muntlige informasjonen som skal gis, 

skriver du at "[a]ll informasjon vil anonymiseres forløpende, og all informasjon vil garantert være anonymisert 

etter [dato for prosjektslutt]". Senere skriver du at data vil bli oppbevart for oppfølgingsstudier (mulig doktorgrad). 

Disse utsagnene stemmer ikke overens, da anonymisering av datamaterialet ikke er forenlig med å bevare data med 

personidentifikasjon. Personvernombudet forutsetter at informasjonen korrigeres, og at det opplyses om at 1) 

informantene vil være anonyme i selve publikasjonen, og 2) at eventuelt rådatamateriale (lydfiler) vil lagres (og 

hvor lenge du eventuelt skal lagre det) og for hvilket formål (doktorgradsstudier). 

MULIGHET FOR IDENTIFISERING AV TREDJEPERSONER 

Du legger opp til at informantene ikke skal nevne navn på tredjepersoner, da det ifølge meldeskjema 

er "[utvalgets] fortellinger om disse hendelsene som er i fokus, hvordan de reagerer eller reagerte på 

hendelsene og hvordan dette forløp og føltes". Personvernombudet legger til grunn at informantene 
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heller ikke omtaler tredjepersoner ved andre indirekte identifiserende personopplysninger, som 

relasjon, alder, kjønn, yrke mv. I den forbindelse minner vi om at innhenting av identifiserende 

opplysninger om andre enn den registrerte (i dette tilfellet; eventuelle overgripere) ikke kan skje uten 

tredjepersonenes informerte samtykke. 

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER 

Det fremgår av meldeskjema at du vil behandle sensitive opplysninger om seksuelle forhold. Vi 

legger til grunn at du også vil behandle opplysninger om helseforhold, herunder psykososiale 

forhold. 

INFORMASJONSSIKKERHET 

Personvernombudet forutsetter at du behandler alle data i tråd med Universitetet i Oslo sine 

retningslinjer for datahåndtering og informasjonssikkerhet. Vi vil ikke anbefale bruk av privat 

pc/mobiltelefon til opptak/behandling av sensitive personopplysninger. Vi anbefaler at studenten i 

den grad det er mulig låner opptaksutstyr fra UiO. Dersom personopplysninger likevel skal lagres 

på privat pc /mobiltelefon, må det avklares med UiO og opplysningene bør krypteres tilstrekkelig. 

PUBLISERING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Du har opplyst i meldeskjema at personopplysninger publiseres. Dette stemmer imidlertid ikke 

overens med den planlagte informasjonen, jf. skrivet, hvor det heter at "[a]lle opplysninger vil være 

anonyme i publikasjonen av oppgaven". Vi har derfor endret meldeskjema i tråd med dette. Dersom 

du likevel skal publisere personopplysninger, forutsetter vi at dette skjer med utvalgets eksplisitte 

samtykke, og at de berørte får anleding til å lese gjennom oppgaven før publisering. 

PROSJEKTSLUTT OG ANONYMISERING 

Prosjektslutt er oppgitt til 14.06.2019. Det fremgår av meldeskjema at du vil anonymisere 

datamaterialet ved prosjektslutt. Anonymisering innebærer vanligvis å: 

- slette direkte identifiserbare opplysninger som navn, fødselsnummer, koblingsnøkkel 

- slette eller omskrive/gruppere indirekte identifiserbare opplysninger som bosted/arbeidssted, alder, 

kjønn 

- slette lydopptak 

For en utdypende beskrivelse av anonymisering av personopplysninger, se Datatilsynets veileder: 

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-

041115.pdf 

  

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf
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Vedlegg 5 – Informasjonsskriv til sentre og organisasjoner 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt  
«Menn som utsatt for seksuelle krenkelser» 

Bakgrunn og formål 

Jeg er en masterstudent i kriminologi og skal i forbindelse med studiet gjøre en undersøkelse 

for å få innblikk i hva menn som har vært utsatt for seksuelt uønskede handlinger og 

krenkelser har opplevd. Undersøkelsen vil søke å forstå hvordan de tenker om handlingen og 

hvordan handlingen har påvirket dem. Dette er den avsluttende delen av 

mastergradsutdannelsen, som jeg tar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det 

Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Formålet med denne studien er å få et innblikk i 

hva menn som har vært utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger tenker om hendelsene. 

Hvilke perspektiver har de på seg selv, hendelsen, både før, under og etter.  

Min henvendelse gjelder om dere kunne informere om studien og legge opp til selvseleksjon 

for dem som benytter seg av deres tilbud. Målgruppen er menn over 18 år. Jeg velger denne 

rekrutteringsmåten for å ikke utøve unødvendig press på potensielle informanter. Jeg vil 

presisere at jeg ønsker deltakere i prosjektet på en frivillig basis, og at de helst selv tar kontakt 

etter at de er blitt gitt min kontaktinformasjon. Jeg håper dere kan hjelpe med prosjektet. Jeg 

ber primært om at dere informerer deres brukere, og i forlengelse av dette ikke rekrutterer 

noen dere antar vil være for sårbare til å la seg intervjue om dette. 

Hva innebærer deltakelse i studien?    

Deltagelse i denne studien er ikke svært omfattende. De som måtte ønske å delta trenger kun å 

være med på et intervju, hvor innholdet vil være i samsvar med det som er presentert under 

formålet for undersøkelsen. Varigheten på intervjuene vil kanskje variere i noen grad, men 

anslagsvis være på ca. en til to timer. Det vil ikke bli innhentet noen annen form for 

opplysninger om dem som ønsker å være med, hverken i forkant eller etterkant av intervjuene, 

og intervjuene vil bli anonymisert. De som ønsker å stille til intervju kan forvente seg 

spørsmål om hendelsen de selv definerer som seksuell krenkelse og deres erfaringer i 

forbindelse med den. Jeg ønsker å notere og benytte lydopptaker, men dersom 

intervjudeltageren ikke ønsker at intervjuet tas opp, vil jeg kun notere.  Lydopptakene skal 

ikke publiseres på noen måte, og vil kun brukes for å sikre at innholdet i intervjuet blir 

gjengitt korrekt i oppgaven, slik at sitater og lignende får riktig kontekst. 

Hva skjer med informasjonen i studien?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. Tilgangen til opplysninger 

som kommer fram under et intervju, vil bare være tilgjengelige for intervjuer og veileder. Alle 

opplysninger vil være anonymisert i publiseringen av oppgaven (på UiOs nettside, DUO), 

dessuten ønsker jeg ikke opplysninger som kan være med på å identifisere noen. Dersom noe 

som fortelles under intervju, som kan være gjenkjennelig for andre enn den som blir 

intervjuet, blir disse omskrevet, uten å miste essensen, eller utelatt dersom dette ikke lar seg 

gjøre. Informasjonen som blir innhentet under intervjuet blir passord-beskyttet, kryptert og 

eventuelle lydopptak blir innelåst. Selve opptaket vil bli gjort med en diktafon. Dette er å 

foretrekke foran telefoner eller annet som kan la seg hacke. Prosjektet skal etter planen 

avsluttes i juni 2019. All informasjon vil anonymiseres fortløpende, og all informasjon vil 

garantert være anonymisert ved prosjektslutt. Dersom videre oppbevaring av datamaterialet 
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viser seg nødvendig, vil dette være i forbindelse med en mulig senere doktorgradsavhandling, 

men da i form av anonymiserte transkripsjoner. Lydopptak og annet ikke-anonymisert 

datamateriale vil bli slettet. I dette tidsrommet vil ingen andre enn intervjuer ha tilgang til 

datamaterialet.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og de som melder seg kan når som helst trekke sitt samtykke 

uten å oppgi noen grunn. Dersom noen trekker seg, vil opplysningene fra 

intervjuundersøkelsen bli slettet.  Hvis dere har kontakt med noen som kan egne seg for 

studien kan de kontakte John E. Erlien, prosjektleder, på E-post: j.e.erlien@student.jus.uio.no 

eller på telefon: 00000000. Veileder for prosjektet er: Ragnhild Sollund, Professor ved 

Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, Det Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. E-

post: ragnhild.sollund@jus.uio.no  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Senter for forskningsdata AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.e.erlien@student.jus.uio.no
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Vedlegg 6 – Informasjonsskriv til informanter 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt  
«Menn som utsatt for seksuelle krenkelser» 

Bakgrunn og formål 

Jeg er en masterstudent i kriminologi og skal i forbindelse med studiet gjøre en undersøkelse 

for å få innblikk i hva menn som har vært utsatt for seksuelt uønskede handlinger og 

krenkelser har opplevd. Undersøkelsen vil søke å forstå hvordan du tenker om handlingen og 

hvordan handlingen har påvirket deg. Dette er den avsluttende delen av 

mastergradsutdannelsen, som jeg tar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det 

Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo. Formålet med denne studien er å få et innblikk i 

hva menn som har vært utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger tenker om hendelsene. 

Hvilke perspektiver har du på deg selv, hendelsen, både før, under og etter.  

Min henvendelse gjelder om du er interessert i å delta i studien. Målgruppen er menn over 18 

år. Jeg har valgt selvseleksjon som metode for rekruttering, som vil si at informasjon om 

studien har blitt lagt ut offentlig, og interessenter har selv tatt kontakt. Denne 

rekrutteringsmåten er valgt for å ikke utøve unødvendig press på deg som potensiell 

informant. Jeg vil presisere at jeg ønsker deltakere i prosjektet på en frivillig basis. Jeg håper 

du kan hjelpe meg med dette prosjektet og at du ser verdien av det. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltagelse i denne studien er ikke svært omfattende. Om du ønsker å delta er det bare ett 

intervju, hvor innholdet vil være i samsvar med det som er presentert under formålet for 

undersøkelsen. Varigheten på intervjuet vil kanskje variere fra person til person, men 

anslagsvis være på ca. en og en halv time. Det vil ikke bli innhentet noen annen form for 

opplysninger om deg, hverken i forkant eller etterkant av intervjuene. Dersom du ønsker å 

stille til intervju kan du forvente deg spørsmål om den eller de hendelser du selv definerer 

som seksuelt krenkende eller uønsket, og dine erfaringer. Jeg ønsker å notere og benytte 

lydopptaker, men dersom du ikke ønsker at intervjuet tas opp, vil jeg kun notere.  

Lydopptakene vil kun høres av intervjuer og brukes for å sikre at innholdet i intervjuet blir 

gjengitt korrekt i oppgaven, slik at sitater og lignende får riktig kontekst. 

Hva skjer med informasjonen i studien?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt. Når jeg skriver ut intervjuet, 

fjerner og endrer jeg all informasjon som kan identifisere deg. Det utskrevne intervjuet vil 

bare være tilgjengelige for intervjuer og veileder. Alle opplysninger vil være anonymisert i 

publiseringen av oppgaven (på UiOs nettside, DUO). Informasjonen som blir innhentet under 

intervjuet blir passord-beskyttet, kryptert og eventuelle lydopptak blir innelåst. Prosjektet skal 

etter planen avsluttes i juni 2019. Lydfilene vil bli slettet etter at de er transkribert, og senest 

innen prosjektslutt. Som informant har du rett til innsyn i informasjonen om deg og kan kreve 

å få den rettet eller slettet. Du kan også klage inn behandlingen av personopplysninger til 

personvernombudet eller Datatilsynet.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og om du melder deg, kan du når som helst trekke ditt 

samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil opplysningene fra intervjuet 

bli slettet.  Hvis du ønsker å delta i studien, eller har spørsmål om prosjektet eller ønsker mer 
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informasjon kan du kontakte meg, John E. Erlien, prosjektleder, på E-post: 

j.e.erlien@student.jus.uio.no eller på telefon: +0000000000. Veiledere for prosjektet er: 

Ragnhild Sollund og May-Len Skilbrei, professorer ved Institutt for Kriminologi og 

Rettssosiologi, Det Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. E-post: 

ragnhild.sollund@jus.uio.no eller m.l.skilbrei@jus.uio.no 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk Senter for forskningsdata AS. 

Kontaktinformasjon: e-post: personvernombudet@nsd.no, tlf: +475558211 
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Vedlegg 7 – Kort informasjonsskriv 

«Menn som utsatt for seksuelle krenkelser» 

Infoskriv for informanter. 

Hei! 

Jeg er en masterstudent i kriminologi ved institutt for Kriminologi og Rettssosiologi, Juridisk 

Fakultet ved Universitetet i Oslo.  For min MA-avhandling skal jeg gjøre en studie om menn 

som er utsatt for seksuelle krenkelser, og deres tanker og erfaringer rundt dette.    

Jeg ønsker med min studie å forstå hvordan det er å være mann som har blitt utsatt for uønsket 

seksuell kontakt. For å få en bedre innsikt i hvordan slike seksuelle krenkelser kan oppleves, 

ønsker jeg å intervjue personer som kan fortelle sin historie og svare på noen spørsmål. Et 

formelt krav er at de som deltar er over 18 år. Fokuset vil være erfaringer med seksuelle 

krenkelser i voksen alder. Studien vil ikke fokusere på hendelser eller overgrep som har 

skjedd i barndommen eller i en familierelasjon.  

Det er ikke omfattende å delta og intervjuenes varighet og innhold kan variere noe, avhengig 

av hva som kommer frem i intervjuene, men anslagsvis vil hvert intervju vare ca. en og en 

halv time. Jeg ønsker å anvende en digital lydopptaker, og det er kun jeg selv som 

prosjektleder som vil ha tilgang til disse lydopptakene. Det som blir sagt i intervjuet vil ikke 

kunne spores tilbake til den enkelte person på noen måte. Deltagelse er selvfølgelig frivillig 

og de som stiller opp kan når som helst ombestemme seg og trekke seg fra intervjuet uten 

begrunnelse, også underveis. Dette materialet vil da ikke bli benyttet i avhandlingen.  

All informasjon vil bli totalt anonymisert. 

Prosjektet er planlagt avsluttet i juni 2019 og all informasjon som ikke er anonymisert vil bli 

slettet etter prosjektslutt. Dersom man ikke lengre ønsker å være del av studien på noe 

tidspunkt kan man fritt trekke seg uten å oppgi grunn.  

Har du lyst til å delta i studien, eller ønsker du mer informasjon kan du gjerne ta kontakt (helt 

uforpliktende), og kontaktinformasjonen finner du nederst. Jeg håper du kan ta deg tid til å 

snakke med meg, slik at vi kan få belyst dette viktige temaet.  

 

Vennlig hilsen 

John Erlien 

Kontaktinformasjon: 

Telefon: +00 000 00 000 

E-mail: J.e.erlien@student.jus.uio.no 

mailto:J.e.erlien@student.jus.uio.no

