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Forord

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i den nordiske 
massekultur. Fænomenet kaldes sædvanligvis for pornofisering eller sek-
sualisering af det offentlige rum. Det har skabt heftig debat i hele Norden 
og ikke mindst bekymring for hvilken indflydelse den øgede – og ikke 
altid frivillige – eksponeringen for pornografi har på børn og unge.  

Den begrænsede nordiske viden på feltet, ikke mindst i forhold til 
gruppen under 18 år, fik i august 2004 de nordiske ligestillingsministre i 
regi af Nordisk Ministerråd til at igangsætte undersøgelsen "Unge, køn og 
pornografi i Norden". Undersøgelsen består af tre dele; kvantitative, kva-
litative studier samt medieanalyser. For yderligere oplysninger se:  
www.nikk.uio.no 

Den samlede undersøgelse er finansieret af Nordisk Ministerråd, de 
deltagende nordiske lande, samt Nordisk institut for kvinde- og køns-
forskning (NIKK), og i enkelte tilfælde af forskernes ansættelsessteder. 
Projektet har løbet fra august 2004 til september 2006, og er blevet vare-
taget af NIKK. Det er udført i samarbejde med en nordisk forskergruppe 
ledet af professor Susanne V. Knudsen, Høgskolen i Vestfold og cand. 
mag. Anette Dina Sørensen, NIKK, med Vigdis Saga Kjørholt, NIKK, 
som projektkoordinator.  

Den foreliggende rapport indeholder resultaterne af undersøgelsens 
tre kvalitative studier udarbejdet i Sverige, Norge og Danmark, samt en 
situationsrapport fra Færøerne. 

Oslo, august 2006 
Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen 
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Förord

Bakgrunden till denna rapport är en inbjudan från NIKK, Nordiska 
institutet för kvinno- och könsforskning, till forskare från de nordiska 
länderna att delta i ett större forskningsprojekt om unga, kön och por-
nografi. Syftet var att via olika delprojekt skapa en inblick i den ökade 
exponeringen av pornografi, att avtäcka de könsbilder som där skild-
ras, och att få en uppfattning av omfattningen av den ökade expone-
ringen i förhållande till de ungas egna könsförståelser. I den här rap-
porten redogör vi kortfattat för resultaten från en svensk kvalitativ 
studie där vi har intervjuat över 70 svenska ungdomar för att skapa en 
fördjupad bild av ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter av 
pornografi. Studien presenteras även mer omfattande i en nyutgiven 
monografi (Löfgren-Mårtenson och Månsson 2006). I presentationen 
av resultaten i denna rapport har vi särskilt uppmärksammat det vi 
kallar för det pornografiska scriptet och dess genomslag och avtryck i 
ungdomarnas sätt att resonera kring kropp, kön och sexualitet. 

Vi vill tacka alla unga informanter som på ett öppet och tillmötesgå-
ende sätt har delat med sig av sina tankar, erfarenheter och upplevelser 
på området. Sist, men inte minst, riktas avslutningsvis ett stort tack till 
NIKK och Enheten för socialt arbete vid Malmö Högskola, vilka finan-
sierat en projektanställning för fil. dr. Lotta Löfgren-Mårtenson och 
frigjort forskningstid för professor Sven-Axel Månsson.  

Varberg och Lund i juni 2006 
Lotta Löfgren-Mårtenson och Sven-Axel Månsson 





Sammanfattning

Denna rapport bygger på en kvalitativ studie bestående av individuella 
intervjuer och fokusgrupper med 73 ungdomar i åldern 14–20 år.1

Syftet har varit att skapa en bild av hur, och på vilka sätt, den ökade 
exponeringen inför och tillgången av pornografi påverkar unga männi-
skors syn på sig själva och på sexualiteten. Centralt har varit frågor 
kring på vilka sätt unga tjejer och killar kommer i kontakt med porno-
grafi och den kommersialiserade sexualitetens representationer och 
uttrycksformer idag. Hur beskriver de unga sina egna upplevelser och 
erfarenheter av pornografi? Vilka innebörder lägger de i sin förståelse 
av pornografin? Vilka könsbilder uppfattas av dagens unga, och hur 
förhåller de sig till dessa? Vad säger ungdomarna om sin eventuella 
användning av pornografin i förhållande till den egna sexualiteten? 

Resultaten visar att dagens unga lever i en ambivalent tidsålder, där 
snabba normförändringar har skett främst som en konsekvens av In-
ternets betydelse för den lättillgängliga pornografins utbredning. Från 
att pornografikonsumtion tidigare har setts som en skam- och/eller 
skuldbelagd handling, ses den idag som ett mer eller mindre socialt 
accepterat och normaliserat beteende som de flesta unga (killar) ägnar 
sig åt. Orsakerna till konsumtionen kan vara flera, men främst används 
porr som umgängesform, kunskapskälla och inspiration. Ett tydligt 
könsperspektiv framträder i studien, då betydligt fler killar än tjejer 
både är mer positiva till pornografin och i större utsträckning även 
konsumerar pornografi.  

Ungdomarna beskriver könsstereotypa ideal och bilder i både me-
dia och pornografi, där kvinnan framställs som underordnad mannen. 

1 Studien presenteras även mer omfattande i en monografi: Löfgren-Mårtenson, L. och 
Månsson, S.-A. (2006) "Sex överallt, typ?!" Om unga och pornografi. Stockholm: Förlagshuset 
Gothia.
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Därför anser de unga att det både är "naturligt" att killar är mer intres-
serade av porr än tjejer, och att tjejer påverkas mer negativt än killar 
av pornografin. Men studien visar också på sexuella "pornografikarri-
ärer" bland ungdomarna. Även om de flesta killar tittar på porr i de 
yngre tonåren, så avtar intresset när de blir äldre och egna sexuella 
erfarenheter övertar intresset. I de äldre tonåren sker också tendenser 
till vissa könsmässigt gränsöverskridande beteende- och normmönster, 
då tjejer i någon mån blir mer positiva ju äldre de blir och killarna 
istället mer kritiska och negativa.  

Studien visar dessutom att de flesta av dagens unga är aktiva aktö-
rer som navigerar genom det pornografiska landskapet med hjälp av 
olika strategier. Dessa handlar för det första om egna erfarenheter som 
motvikt till pornografin, där ungdomarna menar att det blir lättare ju 
äldre man blir. För det andra handlar det om delaktighet i olika kultu-
rella diskurser, där engagemang i exempelvis porrmotståndsrörelser 
kan upplevas som betydelsefullt, likväl som skolans sex- och samlev-
nadsundervisning. För det tredje handlar det om samspelet med andra 
viktiga personer, dvs. kompisar och förebilder i form av exempelvis 
äldre syskon och föräldrar. 

Utifrån resultaten uppmärksammar vi förekomsten av ett slags por-
nografisk script, som kommit att utgöra både en referensram och en 
beteendekod för unga människors sexualitet, som mer eller mindre 
explicit föreskriver vad man ska göra sexuellt, vad man ska tända på 
och hur man ska se ut för att vara sexuellt begärlig. Slutligen diskute-
ras betydelsen av att som ung växa upp i ett senmodernt, högteknolo-
giskt samhälle diskuterats, och formandet av unga människors sexuali-
tet utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Att växa upp med en lättill-
gänglig pornografi förefaller leda till en förhållandevis avdramatiserad 
syn på sexualiteten, men också till ett kritiskt förhållningssätt. Därför 
handlar det om att utifrån ett forskningsperspektiv fortsätta att intres-
sera sig för förskjutningar, överlappningar och nyanser i ungas för-
hållningssätt till pornografin.  



1. Bakgrund och tidigare forskning 

1.1 Studiens bakgrund, syfte och frågeställningar 

Under de senaste åren har pornografin blivit alltmer synlig i olika 
medier, vilket skapat en omfattande debatt i hela Norden. Framförallt 
blir den tydlig i reklam, musikvideos, filmer och på Internet. Begrep-
pet "pornofieringen av det offentliga rummet" kan användas för att 
beskriva denna upplevelse av hur pornografin, dess bildspråk och 
sexuella koder, infiltrerar och genomdränker vardagslivet och kulturen 
i det senmoderna samhället. Exponeringen av pornografi som mark-
nadsaktivitet, förbrukningsvara och samtalsämne, framtvingar idag en 
ökad reflexivitet och strategiskt förhållningssätt hos nästan alla. Men 
kunskapen om hur den påverkar dagens unga är fortfarande begränsad. 

Det pornografiska landskapet innehåller också talet om pornografi i 
det omgivande samhället, i den offentliga debatten, i skolan, kamrat-
kretsen och hemmet. Nutida ungdomar är väl införstådda med själva 
företeelsen, inte minst på grund av dess ökade tillgänglighet. Denna 
studie avser därför att undersöka ungdomars exponering för pornogra-
fi. Eftersom pornografi är benämningen på sinsemellan mycket olika 
bilder och beskrivningar av människans sexuella liv, har vi valt att 
utgå från ungdomarnas egna beskrivningar av pornografi och inte 
begränsa oss till en viss definition. Syftet med studien har således varit 
att skapa en bild av hur, och på vilka sätt, den ökade exponeringen 
inför och tillgången av pornografi påverkar unga människors syn på 
sig själva och på sexualiteten. Studiens centrala frågor är: 
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På vilka sätt kommer unga tjejer och killar i kontakt med porno-
grafi och den kommersialiserade sexualitetens representationer och 
uttrycksformer idag? 
Hur beskriver de unga sina egna upplevelser och erfarenheter av 
pornografi?  
Vilka innebörder lägger de i sin förståelse av pornografin? Vilka 
könsbilder uppfattas av dagens unga, och hur förhåller de sig till 
dessa?  
Hur navigerar ungdomar i det omgivande pornografiska 
landskapet, samt vilka innebörder och konsekvenser uppfattar 
ungdomarna att pornografin har för dem själva och för deras syn på 
kön, kärlek och sexualitet? 

1.2 Forskning om ungdom, sexualitet och pornografi 

Utbudet och tillgängligheten av olika typer av pornografi har föränd-
rats radikalt under senare år, vilket har uppmärksammats både i den 
allmänna debatten och i forskningen. Nya trender uppstår hela tiden, 
främst kopplade till utvecklingen på Internet. Förutom att ungdomar 
snabbt tar till sig ny teknik, är de i allmänhet öppna för nyheter, ny-
fikna, spänningslystna och beredda att tänja gränser. I en allt hårdare 
konkurrens om användarna på Internet är det således ingen överrask-
ning att ungdomarna är på väg att bli en del av det pornografiska nät-
verket (Månsson och Söderlind 2004). På nätet utvecklas ständigt nya 
s.k. ungdomssidor, där Snyggast.se är en av de mest populära och 
mest uppmärksammade i Sverige. Här kan besökarna lägga ut bilder 
på sig själva och även betrakta, bedöma och rösta på bilder på andra 
unga tjejer och killar på en skala mellan 1–10. Mer "oskyldiga" se-
mester- eller hemmabilder varvas med "sexiga" och pornografiliknan-
de bilder. 

De studier som handlar om svenska ungdomar och deras relation 
till och upplevelser av pornografin visar också samstämmigt att de 
allra flesta har kommit i kontakt med pornografi, antingen i tidskrifter, 
på tv eller via Internet (Tydén 1999; Berg 1999; Edgardh 2000; Tydén 
m.fl. 2001; Hammarén och Johansson 2001, 2002; Rogala och Tydén 
2003; Tydén och Rogala 2004; Svedin och Priebe 2004; Häggström-
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Nordin 2005). I en av de större enkätundersökningar som gjorts om 
sexualitet, erfarenheter och attityder bland drygt 4 000 ungdomar som 
går sista året i gymnasieskolan framkommer dessutom att över 40 
procent av killarna nästan dagligen på porr (Svedin och Priebe 2004). 
Ytterligare en annan nyligen genomförd enkätundersökning om unga 
mäns sexualvanor visar de hittills högsta siffrorna när det gäller por-
nografikonsumtionen i förhållandevis unga år (Tydén och Rogala 
2004). Av de 303 tillfrågade männen i åldern 16–25 år har 99 procent 
konsumerat pornografi. 

Anser då ungdomarna att pornografin påverkar dem själva? I Ty-
déns och Rogalas (ibid.) studie anser drygt 50 procent av killarna att 
de blivit direkt påverkade av användandet. Dock tror de att andra blir 
påverkade i högre grad än vad de själva blir. Liknande mönster fram-
kommer även i studier om unga kvinnors sexualvanor (Berg 1999; 
Tydén 1999). Av dem som anser att de själva blir påverkade, säger 
drygt hälften (53 procent) att de blivit positivt påverkade genom att de 
fått nya idéer, drygt en fjärdedel (27 procent) menar att de påverkats 
negativt genom att de fått prestationsångest och komplex och knappt 
en tiondel (8 procent) beskriver blandade erfarenheter, både positiva 
och negativa (Tydén 1999). De beskrivningar som handlar om hur de 
intervjuade tror att andra tjejer påverkas, innehåller påståenden av 
typen "de blir inspirerade", "de blir tuffare och hårdhäntare", "de kan 
få idéer som är positiva" eller "få en snedvriden bild framförallt av 
kvinnor".  

I erfarenheterna och attityderna till pornografi framkommer flera 
könsskillnader. Som väntat är det en betydligt större andel killar än 
tjejer som konsumerar pornografi (Hammarén och Johansson 2002; 
Rogala och Tyden 2003; Tydén och Rogala 2004; Svedin och Priebe 
2004; Häggström-Nordin m.fl. 2005); nästan alla killar i gymnasiets 
årskurs III har sett porr mot ungefär tre fjärdedelar av alla tjejer (Sve-
din och Priebe 2004; Häggström-Nordin 2005). Flera forskare visar 
också att även de unga kvinnor som någon gång konsumerat pornogra-
fi, gör det betydligt mer sällan och i betydligt mindre utsträckning än 
de unga männen (Forsberg 2006). Vidare är det fler unga tjejer än 
killar som påtalar riskerna med pornografi (Svensson 1993). Killarna 
framhåller istället i högre grad pornografi som hjälpmedel och sexuell 
stimulans. Flera studier visar att de flesta ungdomar uppfattar att por-
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nografin har såväl positiva som negativa effekter, även om killarna 
överlag är mer positiva än tjejerna (Forsberg 2006).  

Användandet av Internet bland yngre ungdomar följer i stor ut-
sträckning traditionella könsmönster, inte bara i handling utan också i 
ord och åsikter (Bergman 1999; Bjørnstad och Ellingsen 2002). De 
unga tjejerna och killarna berättar att sex och våld på nätet är något 
som tillhör manskulturen på nätet. Att titta på pornografi anses funge-
ra som en slags "mansrit" eller ingångsbiljett för att komma in i 
manskulturen och den manliga vuxenvärlden.  

Intressant i det här sammanhanget är vår egen studie om Internet 
och unga med intellektuella funktionshinder (Löfgren-Mårtenson 
2005). Här framträder inte könsskillnaderna i någon nämnvärd ut-
sträckning. Dessutom uppger både de unga männen och kvinnorna att 
de använder nätet främst för att söka kärlekskontakter, och inte i sexu-
ella syften. De unga männen med utvecklingsstörning betonar att de 
inte är intresserade av att konsumera porr på nätet. Det kan finnas flera 
förklaringar till detta, men en handlar troligen om den beroendesitua-
tion som de flesta unga med utvecklingsstörning befinner sig i och 
som oftast karaktäriseras av disciplinerande mönster. För att få fortsät-
ta använda datorn och Internet "som alla andra" är det viktigt att (ange 
att) man följer de regler som personal och anhöriga anger, vari ingår 
att inte titta på porr på nätet.

I en studie som fokuserar unga tjejer i femtonårsåldern och deras 
förhållande till sexualitet och pornografi framkommer en stark ambi-
valens bland tjejerna i förhållande till porren (Berg 1999, 2002). Även 
om tjejerna kunde berätta att de visst tänder på pornografi, var de noga 
med att framhålla att det inte är någonting man pratar öppet om eller 
erkänner. Konsekvensen blir att man känner skam över att reagera 
kroppsligt på pornografi, vilket samtidigt betyder att man förlägger 
orsaken till den sexuella upphetsningen till sådant man inte rår på, 
nämligen kroppens "naturliga" reaktioner. Den största utmaningen för 
tjejerna är nämligen att vandra den smala vägen mellan "slampa" och 
"torris", att passera som "lagom", och att undvika att utmana ödet att 
hamna i något av de båda dikena som kantar vägen. 

I ytterligare en annan studie intervjuas 17 unga män i åldrarna 18–
25 år om deras inställning till och användning av pornografi (Nigård 
2005). Här visar sig skammen tränga sig igenom hos alla i samband 
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med pornografikonsumtion, oavsett vilken grundläggande inställning 
man har till porren. Flera av de unga männen berättar hur de tidigt, 
redan i barndomen eller tidiga tonåren, har förstått att pornografi var 
"förbjudet". Ingen av dem hade något minne av att man känt sexuell 
upphetsning i samband med att man sett pornografi för första gången. 
Upphetsningen var i stället förknippad med att man upptäckt något 
man inte skulle se, något som de vuxna hade gömt undan eller vägrade 
erkänna existensen av. I analysen av samtalen delar Nilgård in de unga 
männen i tre grupper beroende på vilken "grundinställning" de har till 
pornografi och användningen av den. Den ena gruppen kallar hon 
acceptansgruppen: här ingår män som i huvudsak tycker att porr är 
ok., dvs. man tycker helt enkelt att det är ett normalt och acceptabelt 
inslag i livet. Den andra gruppen får beteckningen motståndsgruppen: 
här är det män som uttrycker en entydigt negativ inställning till feno-
menet. Den tredje gruppen är de ambivalenta: här ingår män som 
medger att de blir upphetsade av porr, att de använder sig av den 
ibland, men att de skäms efteråt (ibid., 23).  

Även om användandet av pornografi första hand är en manlig an-
gelägenhet både bland vuxna och bland ungdomar kan en viss föränd-
ring av könsmönster skönjas (Månsson 1998; Månsson m.fl. 2003). 
Framförallt i den yngre generationen finns en tydlig tendens till ett 
närmande mellan unga män och kvinnor när det gäller såväl pornogra-
fianvändning som andra sexuella aktiviteter (Månsson m.fl. 2003). 
Samma mönster pekar Hammarén och Johansson på i sin studie Köns-
ordning eller könsoordning. Ungdomens sexuella landskap (2002). De 
uppfattar denna rörelse mot ett närmande som tecken på att spelförut-
sättningar för könen, också inom den sexuella sfären, håller på att 
förändras mot mer jämställda villkor.  

I svenska studier om ungdom och sexualitet framkommer även ett 
tydligt samband mellan pornografikonsumtion och erfarenheter av 
vissa sexuella handlingar (Forsberg 2000, 2006; Hammarén och Jo-
hansson 2002; Häggström-Nordin m.fl. 2005). Det är dock svårt att 
veta i vilken utsträckning som pornografin påverkar människors hand-
lingsmönster i ett längre tidsperspektiv. Att pröva en viss sexuell 
handling någon enstaka gång, behöver inte innebära att man upprepar 
den eller gör den till en vana. Fortfarande vet vi förhållandevis lite om 
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hur pornografin i realiteten påverkar eller förändrar människor sexuel-
la handlingar.  

Denna kunskapsöversikt visar att vi redan vet en hel del om unga 
och pornografi. Dock kvarstår behovet att vinna djupare kunskaper om 
hur ungdomarna resonerar kring allt det de utsätts för i det offentliga 
rummet samt vilka kunskapsmässiga och praktiska strategier de ut-
vecklar. Vad är det unga människor söker när de vänder sig till porno-
grafin, och hur uppfattar de innehållet i densamma? Likaså är det in-
tressant att på ett fördjupat sätt granska på vilka sätt de unga anser att 
pornografin påverkar dem i deras egen sexualitet. Låt oss därför gå 
vidare och se vad vår intervjuundersökning med unga i åldrarna 14–20 
år kan lära oss på dessa punkter. 



2. Metodologiska och analytiska 
perspektiv

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av både kvalitativa forskningsintervjuer 
med enskilda ungdomar och av fokusgrupper, för att få en fördjupad 
förståelse av forskningsområdet. Syftet med de individuella intervju-
erna var att få kunskap om den enskildes erfarenheter, upplevelser och 
uppfattningar om pornografi. I fokusgrupperna ville vi istället försöka 
fånga attityder och normer kring pornografi som uttrycks i grupp, och 
dessutom få ett tydligare könsperspektiv på ämnet.  

Avsiktligen har vi lagt betoningen på hur det ser ut bland "vanliga" 
ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, och inte på några särskil-
da s.k. riskutsatta grupper. Vi var intresserade av ett brett urval för att 
kunna belysa skillnader, likheter och eventuella köns- och ålders-
mönster. En kortfattad projektbeskrivning (se bilaga 1) skickades via 
e-post till samtliga rektorer och skolchefer för två större skolområden i 
södra Sverige, samt till en gymnasiechef och en rektor för en högsta-
dieskola med Montessoripedagogisk inriktning i en mindre ort i västra 
Sverige. Dessa vidarebefordrade information till klasslärare tillsam-
mans med en skriftlig förfrågan till tänkbara informanter (se bilaga 2). 
Eleverna gavs möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta i studien 
genom att intervjuas i grupp eller enskilt antingen till klassläraren eller 
direkt till ansvarig forskare. Intresset för att medverka var stort, och 
det empiriska materialet kom så småningom att bestå av totalt 73 ung-
domar i åldern 14–20, antingen enskilt eller i grupp (se bilaga 3 med 
tabell som illustrerar urvalet). 
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Både fokusgrupperna och de individuella intervjuerna genomfördes 
med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 4) med tematiska frågor ut-
ifrån studiens syfte och frågeställningar. Fokusgrupperna genomfördes 
på elevernas skolor i lokaler som vi blev anvisade av lärarna. Vi dela-
de in informanterna i tjej- och killgrupper med 5–8 deltagare i varje 
grupp. De enskilda intervjuerna har också genomförts i särskilt anvi-
sade lokaler på respektive skola. De ungdomar som var under 15 år 
vid intervjutillfället fick med sig ett informationsblad till sina föräldrar 
(se bilaga 5). I några fall har rektorerna fått informationen för att i sin 
tur vidarebefordra den till föräldrarna.  

I genomsnitt har fokusgrupperna tagit cirka en och en halv timme, 
och de enskilda intervjuerna mellan cirka 30 minuter till en timme. 
Både intervjuerna och fokusgrupperna har spelats in med bandspelare 
och därefter skrivits ut i princip ordagrant. Därefter har det empiriska 
materialet bearbetats och tematiserats utifrån studiens frågeställningar 
och slutligen analyserats med stöd av vissa teoretiska begrepp (se 2.3), 
för att visa på mönster och typiska drag och samtidigt ge utrymme för 
mångtydighet och komplexitet. 

2.2 Etiska aspekter 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som kort-
fattat utgår från fyra huvudprinciper; informations-, samtyckes-, kon-
fidentialitets- samt nyttjandekravet (se www.codex.vr.se). Genom att 
både skriftligt och muntligt fråga informanterna om deras önskan om 
medverkan, samt upplysa om studiens syfte, utförande och anonymi-
tetsskydd har principerna om information och samtycke följts.  

När det gäller användandet av barn och ungdomar som forsknings-
informanter gäller i Sverige 15 år som åldersgräns för deltagande utan 
föräldrarnas tillstånd. Vi har därför skickat ett brev hem till föräldrar-
na via de fjortonåriga elever som valt att medverka i intervjuerna (se 
bilaga 3). Inga föräldrar har hört av sig vare sig till forskarna direkt 
eller via skolornas rektorer eller lärare. Vi har tolkat detta som att vi 
fått det samtycke vi behövt för att kunna genomföra studien på sunda 
etiska grunder.
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Att intervjua om sexualitet, både i grupp och enskilt, kräver ett sär-
skilt hänsynstagande från forskarens sida. Ämnet kan uppfattas som 
känsligt, vilket gör att det är viktigt att informanterna får korrekt in-
formation och att de upplever att de själva kan kontrollera sitt delta-
gande (Levin 1998, 35). Likaså kan det vara särskilt angeläget att 
forskaren är uppmärksam på reaktioner som kan uppstå i intervjusitua-
tionen (se även Starrin och Renck 1996). Framförallt i fokusgrupperna 
upplevde vi att det var viktigt att se till att stämningen mellan ungdo-
marna var respektfull, och att det inte förekom negativa eller nedsät-
tande kommentarer eller omdömen mellan deltagarna. Överlag funge-
rade det dock mycket väl och deltagarna var öppna och positiva. Äm-
net engagerade och flera av ungdomarna uttryckte ett behov att få 
prata om det. Andra sexualitetsstudier visar också på liknande positiva 
erfarenheter av att medverka som informanter (t.ex. Lewin 1998; Löf-
gren-Mårtenson 2003/2005). Intervjuerna blir ett värdefullt tillfälle att 
systematisera egna upplevelser och erfarenheter, och att skapa ett 
sammanhang, en överblick och en större kunskap om egna förhåll-
ningssätt.

Det är förstås också viktigt att forskarna granskar sina egna ut-
gångspunkter och föreställningar, särskilt i en studie på ett så laddat 
område. Det innebär bland annat att man bör vara medveten om bety-
delsen av egna sexuella erfarenheter för förståelsen av andras. Det är 
definitivt inte oviktigt att fundera över hur ens egen syn på sexualitet 
formats, inte minst i förhållande till egna erfarenheter under ungdoms-
tiden, en tid med kanske helt andra normativa förtecken än de som 
gäller för ungdomar idag.  

2.3 Analytiska perspektiv 

I grunden vilar analysen på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 
sexualiteten, på sexuella uttrycksformer och beteenden (Weeks 1994; 
Lewin 1994). Det är i samspelet med andra som vi lär oss hur vi skall 
tänka och handla sexuellt i olika situationer. Sexualiteten får därmed 
sin mening i och genom sociala relationer, och kan som fenomen en-
dast förstås utifrån sitt sociala, historiska, kulturella och politiska 
sammanhang (Richters 2001). Vad som ses som tillåtet och accepterat 
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beteende är därmed föränderligt, även om de normsystem vi delar med 
andra kan uppfattas som relativt stabila. Socialkonstruktivismen po-
ängterar att varje samhälle skapar sina egna regler på området, utifrån 
tids- och kontextbundna kulturella värderingar. Till stor del sker detta 
genom lagstiftning eller andra former av explicita regelsystem, men 
även genom mer subtila sociala "inympningar" om vad som anses vara 
naturliga föreställningar om sexualiteten. Orsaken till att dessa tidsty-
piska norm- och kodsystem utvecklas är för att individen ska finna 
acceptabla sätt att uttrycka sexualiteten på.  

I denna anda använder vi oss av teorin om sexuella script (Gagnons 
och Simons 1973; Simon och Gagnon 1999) för att undersöka sexuali-
teten på olika nivåer, sociala, mellanmänskliga och individuella. 
Scripten kan ses som ett manuskript för sexualitetens när, var, hur, 
med vem och varför. Genom vår sexuella socialisation lär vi oss vårt 
manus på samma sätt som en skådespelare lär sig sin roll. Således 
hjälper scripten individen att hantera en komplex värld, eftersom de 
ger svar på grundläggande frågor kring sexualiteten. Dessa s.k. "ma-
nus" eller sexuella script är dock aldrig statiska, dessutom ser de olika 
ut i olika kulturer. De kan också variera beroende på situation, vilka 
som är inblandade och med vilken erfarenhetsbakgrund individen gör 
entré i en sexuell situation.

På den övergripande nivån finns kulturella scenarier, dvs. en slags 
riktlinjer eller instruktioner för sexuellt beteende som är inbäddade i 
olika kulturella berättelser som anger vad som förväntas av oss i olika 
situationer, när det t.ex. är lämpligt, olämpligt eller rentav förbjudet att 
ha sex. Mot denna bakgrund har vi ansett det vara särskilt intressant 
att granska den samhälleliga synen på pornografi, och hur den föränd-
ras kontinuerligt och successivt. Ibland sker förändringarna långsamt, 
andra gånger mer språngvis. I vår tidigare studie om sexualitet och 
kärlek på nätet har vi bland annat sett hur Internet verkat som en vik-
tig katalysator för dessa snabba, ofta explosionsartade förändringar i 
attityder, normer och värderingar (Månsson m.fl. 2003).  

Script existerar också på en interpersonell nivå, mellan människor 
(Simon och Gagnon 1999). Här står samspelet mellan individer i fo-
kus, och i vår studie är detta intressant bland annat utifrån hur ungdo-
marna talar med varandra om pornografi och hur de beskriver att de 
bemöter varandra i dessa frågor. Slutligen finns script även på en in-
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trapsykisk nivå. Dessa uttrycks i de planer och fantasier varigenom 
den enskilda individen reflekterar och förhåller sig till tidigare, nutida 
och framtida upplevelser och erfarenheter. Enligt Simon och Gagnon 
behöver varje individ kartor för att kunna leva upp till komplicerade 
kulturella förväntningar och krav kring sexualiteten. Det handlar om 
att finna acceptabla sätt att uttrycka sexualiteten, som inte går stick i 
stäv med de kulturella aspekterna. Här är det exempelvis intressant att 
granska ungdomarnas egna sätt att beskriva sexuella prestationskrav 
och utseendemässiga ideal. Men hela tiden är de olika nivåerna av 
scripten i kontakt med varandra, och en förändring på den ena nivån 
påverkar alltid de andra nivåerna. 

För att förstå pornografins innebörder och betydelser för formandet 
av unga människors sexualitet har vi även använt en teori om förhål-
landet mellan kön och sexualitet. Kimmel (2005) framhåller att den 
organiserande principen för det sexuella begäret är könet; könet är den 
axel kring vilken sexualiteten rör sig. När vi är sexuella, säger Kim-
mel, betraktar vi vårt beteende, våra handlingar och den mening vi 
knyter till dessa som en bekräftelse på vår könsidentitet, som en mar-
kör för vår könstillhörighet, ett bevis för att vi är "riktiga" män eller 
kvinnor. Pornografins roll i denna process gestaltar sig på helt olika 
sätt för män respektive kvinnor menar Kimmel.  

Som stöd för att förstå det senmoderna samhällets föränderlighet 
och ambivalens gällande synen på sexualitet och kärlek använder vi 
oss av Baumans (2003) analys. Bauman menar att ambivalens är själ-
va kännetecknet för det senmoderna samhällets flyktiga och flytande 
(liquid) tankesätt och mellanmänskliga relationer. Önskan om och 
behovet av närhet ackompanjeras ständigt av rädslan för att förlora 
någon eller bli avvisad. De mediala idealen skapar en oro för att ett val 
samtidigt också innebär en förlorad möjlighet, vilket i sin tur leder till 
en oförmåga att välja. Och den klassiska frågan om hur man ska kun-
na behålla kakan och samtidigt äta upp den uppstår. Det här resone-
manget kan överföras på ungdomarnas beskrivning av representatio-
nerna av sexualiteten i det offentliga rummet. Budskapet är att vara 
eller åtrå ett objekt som är så sexigt som möjligt, men samtidigt inte 
låta sig förföras "allt för mycket eller allt för tidigt". För de unga, som 
"sett allt", riskerar sexualiteten att avsexualiseras, att mista sin spän-
ning och dragningskraft och betraktas med likgiltighet. 
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Bauman menar att sexualiteten i ökande grad blivit en marknads- 
och förbrukningsvara och att människan har förvandlats från homo 
sexualis till homo consumens i ett samhälle där tillfredsställelse mäts i 
pengar. Budskapet är att allt är möjligt, inte minst när det gäller "För-
delen" med dejting på Internet till exempel, är att det bara är att trycka 
på "delete-knappen" om det inte passar. Frågan är förstås vilka sexuel-
la script som ett sådant kulturellt scenario kan tänkas framkalla i olika 
ungdomars livsvärld.  

I analysen av ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av porno-
grafi har vi även tagit sociologen Kimmels (2005) tankar om porno-
grafi som könat tal (gendered speech) till hjälp. Han menar att porno-
grafins form är relaterad till innehållet och att både form och innehåll i 
porren är och har varit påfallande manlig. I vår studie har vi till viss 
del även granskat om man kan spåra några förändringar på denna 
punkt. Finns det några tecken som talar för att det håller på ett växa 
fram ett mer kvinnligt språk i den pornografi som produceras idag 
jämfört med för 10–15 år sedan? Detta aktualiserar förstås frågan om 
könade sexuella script: hur och varför skall vi ha sex?  

Ett ytterligare användbart begrepp har varit normativ reflexivitet 
(se t.ex. Hammarén och Johansson 2001, 2002). Som en röd tråd har 
vi i intervjuerna granskat hur ungdomarna på olika sätt förhåller sig 
till den samhälleliga synen på den mediala sexualiteten och till porno-
grafin. Vi har konstaterat tidigare att den normativa samhälleliga sy-
nen på pornografi överlag är negativ (Nigård 2005). Man bör anse att 
pornografi är förkastlig och könsdiskrimerande, framförallt som kvin-
na (Berg 1999, 2002). Och om motstridiga känslor och/eller upplevel-
ser inträffar kan det leda till ambivalens. Men ungdomarnas reflexivi-
tet sker inte bara i förhållande till samhällsnormen, utan också i rela-
tion till interpersonella relationer. Som ung är man särskilt känslig, 
mottaglig och beroende av vännernas och familjens synpunkter och 
påverkan. Om kompisarna och vuxenvärlden har alltför stora åsikts-
skillnader kan det också skapa osäkerhet och vånda hos den unge. Ett 
exempel på det är studien Mogen för sex?! där sociologen Helmius 
(1990) visar hur det vuxna, sexuellt restriktiviserande samhället ofta 
hindrar unga i deras sexuella och glädjefyllda upptäcksfärder.  

För att åskådliggöra ungdomarnas inställning till homo-, bi- och 
heterosexualitet är heteronormativitet som begrepp också användbart. 
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Ungdomarnas utsagor visar hur pornografin också speglar normen för 
heterosexualitet. Genom pornografin skapas en homosocialitet mellan 
framförallt killar, vilket Hammarén och Johansson definierar som en 
disciplinerad form av intimitet, som syftar till att hålla samman grup-
pen och att skapa en stark kollektiv känsla (2002, 10). Den till synes 
starka manliga gemenskapen bottnar både i en längtan efter och en 
rädsla för intimitet. Homosocialiteten är paradoxal, enligt Hammarén 
och Johansson (ibid.), eftersom den främst syftar till att skapa sam-
manhållning mellan män, samtidigt som den, åtminstone delvis, med-
för ett avskiljande och ibland ett direkt avståndstagande från det som 
män också längtar efter, nämligen kvinnor och det som betraktas som 
kvinnligt.  

Inom ramen för ett konstruktivistiskt synsätt är slutligen även 
maktperspektivet centralt. Könsskillnader ses då som konsekvenser av 
maktförhållanden som påverkar hur pojkar och pojkar formas olika (se 
Foucault 1976/2002). Sexualiteten skapas inom ramen för maktens 
uttryck och former, samtidigt som den uppvisar en hög grad av plasti-
citet. Hammarén och Johansson (2001, 24) talar om reflexiva frizoner 
där stora delar av det ordinära maktspelet vänds upp och ner, och till 
och med omkullkastas. Det innebär att den samhälleliga, strukturella 
makten inte alltid når ner till ungdomarnas vardag, och genomsyrar 
den därmed inte heller totalt. Det här har vi ansett som intressant 
framförallt när vi analyserat ungdomarnas strategier och förhållnings-
sätt, både gentemot pornografi och den mediala sexualiteten och i 
ungdomarnas relationer till varandra som tjejer och killar. 





3. Resultat 

3.1 Utbud, tillgång och exponering 

Intervjuerna visar tydligt att ungdomarna anser sig vara omgivna av, 
och ständigt exponerade för, bilder och budskap med ett explicit sexu-
ellt innehåll både i det fysiska och virtuella rummet, dvs. i reklamen, 
populärkulturen och på Internet. Framförallt är det bilder på mer eller 
mindre avklädda kvinnor som ungdomarna beskriver, men även att 
män exponeras kroppsligen eller i sexualiserade situationer. Samtliga 
uppger dessutom att de även kommit i kontakt med pornografi, an-
tingen frivilligt eller ofrivilligt. I flera fall har man frivilligt själv sökt 
sig till pornografin, i andra fall har man utan egen aktiv medverkan 
exponerats för pornografi i ord och bild.   

Internet visar sig vara den utan jämförelse viktigaste orsaken bak-
om den explosionsartade exponeringen av pornografi, som svenska 
ungdomar utsatts för under senare år. På nätet kan användaren både 
anonymt och i princip kostnadsfritt komma i kontakt med pornografi 
på ett sätt som tidigare i historien inte var möjligt. Som väntat berättar 
också de intervjuade killarna att Internet är den huvudsakliga källan 
man öser ur. Det är främst "gratisporr" som konsumeras. Här kan man 
både ladda ner pornografiska bilder och se hela eller delar av filmer. 
Att titta på porr på nätet är sammantaget betydligt vanligare jämfört 
med att hyra eller köpa porrfilmer och porrtidningar. Det senare ses 
istället med en viss tvekan bland ungdomarna, och vi kommer därför 
tillbaka till detta i avsnittet om attityder och handlingsmönster. 

När det gäller konsumtion framträder ett tydligt könsspecifikt 
mönster i studien. Framförallt är det killarna som uppger att de aktivt 
använder pornografi mer eller mindre regelbundet, medan enbart ett 
fåtal av de intervjuade tjejerna berättar att de tittar på porr av egen fri 
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vilja. Istället har tjejerna sett porr av "en slump" tillsammans med 
kompisar, eller i några fall tillsammans med en pojkvän. Detta möns-
ter tycks emellertid förändras något med åldern, vilket vi återkommer 
till.

3.2 Attityder och handlingsmönster

Enligt ungdomarna själva har det skett en förändring i attityderna till 
pornografikonsumtion bland unga. Från att tidigare ha setts som en i allt 
väsentligt skam- eller skuldbelagd handling, betraktas det numera som 
"tillåtet och ganska normalt" att titta på porr. Det är ingenting man behö-
ver skämmas för eller smyga med. Men viktigt att notera är att åsikterna 
också på denna punkt skiljer sig åt, beroende på intervjupersonernas ålder 
och kön. Dessutom har det betydelse i vilken situation eller socialt sam-
manhang konsumtionen sker. Det anses exempelvis mer socialt accepterat 
om en ung man tittar på porr på nätet än om en medelålders man hyr porr-
film eller köper porrtidningar i en affär. Likaså betraktas det med större 
skepsis om en ensam tjej, oavsett ålder, ser på porr än om en ung kille gör 
det. Om tjejen däremot tittar på porr ihop med sin pojkvän, betraktas det 
som mer tillåtet och accepterat.  

Med utgångspunkt från intervjuerna kan vi urskilja i huvudsak tre an-
vändningsområden för pornografi i ungdomarnas värld. Dessa är, utan 
inbördes rangordning, porr som umgängesform, porr som kunskapskälla 
och porr som inspirationskälla för sexuell upphetsning. Porr som umgän-
gesform är inte i första hand en fråga om att bli sexuellt upphetsad, utan 
här är det i stället det inbördes samspelet mellan betraktarna som står i 
fokus. Det som sker på datorskärmen eller tv-rutan utgör närmast en före-
vändning för att observera och testa sina egna och andras reaktioner på 
porraktörernas sexuella handlingar, deras utseende och kroppar. Genom 
de kommentarer som fälls i rummet, förmedlas naturligtvis information, 
både direkt och indirekt, om vad som anses normalt eller avvikande; 
skämten, skratten, suckarna blir en slags normativ vägledning för den 
unge och kanske sexuellt oerfarne betraktaren. 

Pornografin fungerar ibland också som direkt kunskapskälla för ung-
domarna. Man tycker att man lär sig saker man inte visste förut. Man får 
tips, till exempel om nya eller annorlunda samlagsställningar och/eller om 
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hur man kan tillfredsställa en partner sexuellt. Men kunskapsinhämtning 
via pornografin sker inte i ett vakuum. Precis som på andra områden i 
livet hämtas kunskap när det gäller sex från olika håll, beroende på vilka 
källor man har tillgång till och bedömer som trovärdiga och användbara – 
vilket i sin tur hänger samman med vilka erfarenheter man har. Klart är 
att pornografin ibland uppfattas som en "trovärdig" källa. Men ännu ofta-
re betraktar ungdomarna innehållet som överdrivet, förvridet eller direkt 
falskt. I vissa fall alstrar denna kunskap ett direkt motstånd bland ungdo-
marna. Man tar avstånd eller slår helt enkelt dövörat till. På denna punkt 
tillhör tjejerna oftare än killarna de hårdaste och mest skoningslösa kriti-
kerna. 

Det tredje användningsområdet är pornografin som inspiration för att 
bli sexuellt upphetsad, antingen ensam eller tillsammans med någon part-
ner. Bland våra intervjupersoner är det ett fåtal som uppger att de sett på 
porr tillsammans med en flick- eller pojkvän. Överlag blir killarna mer 
upphetsade av pornografi än tjejerna, åtminstone om vi förlitar oss till vad 
de själva säger. På denna punkt finns det emellertid anledning att ha re-
sultaten från Bergs (1999, 2002) forskning om unga tjejers syn på porno-
grafi i åminnelse. I hennes samtal med tjejerna framkommer en påtaglig 
ambivalens. Man säger en sak, men tycks känna en annan. Kroppen rea-
gerar på det man ser, man upplever upphetsning, men har svårt att tillstå 
den av rädsla för att bli betraktad som en slampa. Men även killarna tycks 
ha en liknande upplevelse, fast på ett omvänt sätt jämfört med tjejerna. 
Några av de intervjuade killarna i vår studie berättar exempelvis att de 
inte blir upphetsade av pornografiska bilder eller filmer, men att de up-
plever att de borde bli det. Likaså påpekar en del att de inte upplever de 
kvinnliga kroppsideal som framställs i pornografins värld som attraktiva, 
även om dessa anses vara något som "alla killar" ska tända på. 

Sammantaget framträder ändå tydliga könsskillnader när det gäller be-
teende- och handlingsmönster i förhållande till pornografi. Som väntat 
gäller det också attityderna till fenomenet. I vår undersökning är betydligt 
fler killar än tjejer både mer positiva till pornografi överlag och mer akti-
va konsumenter. På en punkt råder dock samstämmighet mellan könen; 
både killar och tjejer anser att det är "naturligt" att killar är mer intresse-
rade av porr än tjejer, eftersom den är gjord "för och av män". Även om 
detta är det övergripande mönstret, visar intervjumaterialet också på in-
tressanta skillnader mellan ungdomar i olika åldrar. Med ålder följer i 
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allmänhet erfarenhet. I unga år kan ett eller ett par års skillnad betyda 
mycket. Mot denna bakgrund menar vi att man helt enkelt kan tala om 
olika "pornografikarriärer".2 Här samvarierar dessutom ålder med kön. 
När det gäller killarna ser vi alltså ett mönster, som innebär att man tittar 
mycket på porr i de yngre tonåren. I takt med ackumulerandet av egna 
sexuella erfarenheter tycks emellertid intresset svalna, åtminstone i viss 
utsträckning. Det är först och främst användningen av porr som 
kunskapskälla och i viss utsträckning som umgängesform som minskar. 
När man använder porr, så är det framförallt som inspiration och stimu-
lans för sexuell upphetsning.  

För tjejerna ser "karriären" helt annorlunda ut; i princip förhåller det 
sig precis tvärtom, jämfört med killarna. Ju äldre man är, desto mer an-
vänder man porr, även om det fortfarande inte sker i någon större 
utsträckning. Gör man det, så sker det i så fall tillsammans med en part-
ner, den man är ihop med och/eller har en sexuell relation med. De tjejer 
som är mest positiva till pornografi återfinns bland de äldre i vårt mate-
rial. Samtidigt är det bland de äldre tjejerna som vi också återfinner dem 
som är allra mest kritiska till porr.  

En intressant iakttagelse i sammanhanget, som för övrigt stämmer 
väl med resultaten från annan forskning, är den tendens till könskonver-
gens när det gäller användningen av och inställningen till pornografi 
som vi kan se bland de äldre tonåringarna i vårt material. Vår tidigare 
studie om Kärlek och sex på Internet (Månsson m.fl. 2003) visade till 
exempel att kvinnor i åldersgruppen 18–24 år läser erotiska texter på 
Internet i nästan lika hög utsträckning som männen i samma ålders-
grupp. I de äldre tonåren tycks alltså ske en könsmässig rockad eller 
"omflyttning", då tjejer i någon mån blir mer positiva ju äldre de blir 
medan killarna istället mer kritiska och negativa, dvs. man närmar sig 
varandra någonstans "på mitten".

2 Se vidare artikel av Löfgren-Mårtenson, L. & Månsson, S.-A. (2006) "Skilda pornografi-
karriärer?" – Om tjejers och killars pornografikonsumtion. NIKK-magasin Nr 2 2006.
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3.3 Utseende- och prestationsideal

Ungdomarna beskriver könsstereotypa utseende- och prestationsideal och 
bilder i både media och pornografi, där kvinnan uppfattas som underord-
nad mannen och främst bedöms utifrån sitt utseende. Kvinnan ska vara 
smal, ha stora bröst och vara utan kroppsbehåring. Här hämtas idealen 
oftast från den sexualiserade bildvärld som finns i reklam, musikvideos 
och modetidningar. En intressant men mycket påfallande detalj i sam-
manhanget, oavsett vilken källa beskrivningen är hämtad ur, är det rakade 
könet. Även om det främst handlar om ett kvinnligt kroppsideal är det 
viktigt att notera att det inte bara gäller tjejer. Killar rakar sig också, 
främst brösthåren men ibland även könshåren. I intervjuerna finns många, 
ibland drastiska exempel som beskriver hur viktigt det är att vara rakad 
"om man skulle träffa någon". På denna punkt har vi förmodligen att göra 
med ett tydligt uttryck för och resultat av det som den brittiske medie-
forskaren McNair redan för tio år sedan kallade "the pornographication of 
mainstream media" (1996); ett uttryck som avser den process varigenom 
pornografin, dess koder och estetik, perforerar och genomdränker media 
och glider in i våra vardagsliv som ett mer eller mindre allmänt accepterat 
inslag. Den danska forskaren Sørensens använder i detta sammanhang 
begreppet "porn chic" (2003). Pornografins bildspråk och estetiska ut-
trycksformer förvandlas från något ljusskyggt, förlegat och kritiserat till 
något rumsrent, ja till och med stilfullt och idealiserat. Parallellt med 
pornografins ökade tillgänglighet, kan man alltså enligt Sørensen se en 
"clean-up" tendens, som bl.a. betyder att den pornografiska estetiken är 
på väg att bli salongsfähig. Bland de yngre framträder genomslagskraften 
av det rakade könet (och motståndet mot könsbehåring) som en tänkbar 
konsekvens av denna utveckling.  

Samtidigt är det tydligt från våra intervjuer att de ideal som ungdo-
marna fortfarande sammankopplar med manlighet, såsom den uttrycks i 
pornografin, först och främst avser den traditionella manliga prestations-
förmågan. Det är framför allt den som bedöms och värdesätts. Att man-
nen i pornografin tycks vara ständigt sexuellt redo och orka "hålla på hur 
länge som helst", tillhör de saker som är ständiga föremål för ungdomar-
nas reflektion, inte minst med hänsyn till pornografins realism och tro-
värdighet.  
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I en av fokusgrupperna framförde killarna en drastisk förklaring till 
denna osannolika prestationsförmåga: de manliga porrmodellerna måste 
vara homosexuella! De känner helt enkelt inte tillräcklig upphetsning och 
förmår därför hålla tillbaka utlösningen under samlaget. Emellertid är det 
främst de unga tjejerna som beskriver osäkerhetskänslor inför den egna 
kroppen på grund av pornografins gestaltningar. Mer sällan uppger eller 
medger killarna att de själva påverkas negativt av utseende- eller presta-
tionsidealen. Flertalet killar anser att de överhuvudtaget inte berörs av 
idealen. Tjejerna menar emellertid att detta vore alltför känsligt för killar-
na att erkänna, och att även de influeras av pornografins implicita och 
explicita budskap. 

Tjejerna berättar att de oroar sig för att killarna förväntar sig att de ska 
se ut som kvinnorna i porrfilmerna och agera sexuellt på liknande sätt. En 
del av tjejerna anser att killarna inspireras till att pröva olika sexuella 
handlingar på grund av pornografin i större utsträckning än tjejerna. Det 
handlar framförallt om analsex som några av de äldre tonårstjejerna har 
märkt att killar ofta vill pröva. Tjejerna menar också att killar överlag är 
mer positiva till analsex än vad tjejer är och att de därför gärna vill göra 
det igen, vilket däremot de tjejer som själva prövat mer sällan vill. 

Killarna, å sin sida, beskriver att de inte jämför "vanliga" tjejer med 
kvinnliga porraktörer. Överhuvudtaget tycks man göra en klar boskillnad 
mellan å ena sidan sexualiteten i pornografin och den funktion den fyller 
och å andra sidan sex med tjejer i "det riktiga livet". Detta stämmer väl 
med Pernilla Nigårds iakttagelser i hennes studie om unga män och por-
nografi (2005). Nigård menar att bakom detta ställningstagande kan skön-
jas två olika, delvis motstridiga rationaliteter. I det ena fallet handlar det 
om pornografin som en ersättning, ett substitut, för verklig sexuell samva-
ro med en partner. Men, det tycks också handla om någonting annat; por-
nografins värde i själva distansen och oberoendet. Det är "sex" på använ-
darens villkor och man behöver inte vara beroende av någon annan för sin 
tillfredsställelse. I detta avseende har den subjektiva innebörden och me-
ningen med porranvändning inget med ensamhet att göra. I sin analys 
menar Nigård att man förmodligen kan söka förklaringen till detta i 
utvecklingen av mellanmänskliga relationer i det senmoderna samhället, 
ett samhälle i vilket vi både söker efter och värjer oss mot intimitet. Bät-
tre och mer attraktiva möjligheter eller alternativ kan ju uppenbara sig 
bakom nästa hörn. "Förhållanden får därmed inte möjlighet att sättas prov 
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och utvecklas på ett djupare plan, utan parterna ger upp vid minsta 
motstånd" (Bauman 2003, 49). I ett sådant samhälle fyller pornografin en 
viktig funktion. Det är en fördel att vara oberoende och det pornografiska 
scriptet förpliktigar inte. Det synsätt som präglar bildframställning och 
innehåll är sexualiteten som en vara – vilken som helst – avbildad som 
någonting oförblommerat positivt och lättvindigt och frigjord från sitt 
mänskliga innehåll, åtminstone med hänsyn till krav och beroende.  

3.4 Navigering och strategier 

Av ungdomarnas berättelser framgår att de hanterar exponeringen av 
pornografin och dess gestaltningar av sexualitet, kropp och kön på olika 
sätt. Även om den allmänna meningen tycks vara att nästan alla påverkas 
av pornografin, vare sig man vill det eller inte, så är man samtidigt öve-
rens om att det finns stora individuella variationer, till exempel med hän-
syn till hur negativ denna påverkan kan vara. De flesta menar dock att de 
själva "klarar sig" relativt "oskadda", med intakt sexuell självkänsla, tack 
vare olika verksamma förhållningssätt. När det gäller ungdomarnas reso-
nemang på denna punkt kan man dra vissa paralleller till Parkers, Aldri-
ges och Meashams forskning om unga och droganvändning (1998). De 
har myntat uttrycket "being drugwise". Här åsyftas ett "ansvarsåtagande"
som unga människor själva måste axla i ett samhälle, där droger i högsta 
grad är en realitet i vardagslivet, inte minst i populärkulturen. Parker 
menar att ungdomar skaffar sig, måste skaffa sig, ett kunskapsbaserat och 
reflexivt förhållningssätt. Hur fungerar olika droger? Hur ser de ut? Var 
finns de? Vem använder dem? Vad händer om man gör det? osv.  

På liknande sätt är det förstås på sexualitetens och pornografins områ-
de. Det handlar om att de personliga val och ställningstaganden man gör 
skall vila på en så säker grund som möjligt. Individen försöker helt enkelt 
använda sin rationalitet och genom olika strategier omvandla osäkerhe-
tens landskap till säkerhetens landskap. Således har vi valt att karaktärise-
ra ungdomarna i vår undersökning som övervägande aktiva och reflekte-
rande aktörer, som navigerar via olika tillvägagångssätt genom det se-
xuella och pornografiska landskapet. Den repertoar av strategier, som 
intervjupersonerna använder för att "kryssa fram" i detta osäkerhetens 
landskap, utvecklas i ett samspel mellan egna personliga erfarenheter, 
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möten med andra, främst kamrater och föräldrar, samt med de olika mer 
eller mindre samstämmiga eller motstridiga kulturella budskap, som finns 
i det omgivande samhället.  

Vi har inte studerat denna process på djupet, men vi har gjort vissa 
iakttagelser. Både tjejerna och killarna menar för det första att det blir 
lättare att hantera media, sexualiserade bilder och pornografi ju äldre man 
blir, och att förvärvandet av egna positiva sexuella erfarenheter fungerar 
som ett slags vaccin mot överdrivna bilder och ideal. För det andra berät-
tar flera att de engagerat sig i olika föreningar och organisationer mot 
pornografi och kvinnoförtryck, vilket har upplevts som en trygghet och 
som ett stöd. Likaså uppfattas skolans sex- och samlevnadsundervisning 
som viktig i detta sammanhang, inte minst för att den ofta representerar 
en motbild mot den man konfronteras med i populärkulturen. Det kan 
vara positivt; å andra sidan anser många att den är alltför bristfällig.  

Slutligen anger ungdomarna, för det tredje, att det är viktigt att prata 
med kompisar, syskon eller andra vuxna för att skapa en god självkänsla 
inför den egna sexualiteten och identiteten. På så sätt kan exempelvis en 
äldre bror eller syster fungera som en förebild. Utifrån det här övergri-
pande mönstret kan vi ana oss till att det också finns en grupp ungdomar 
som inte i samma utsträckning har verksamma och funktionsdugliga för-
hållningssätt eller strategier att använda sig av. Därför är det angeläget att 
framtida forskning på ett mer fördjupat sätt försöker identifiera teman 
som på något sätt kan sägas utgöra "knutpunkter" för navigationen.   



4. Diskussion 

4.1 Det pornografiska scriptet och förändringar av sexuella 
beteende- och könsmönster 

Kan vi då konstatera att vi har sett förändringar av sexuella beteende- och 
könsmönster? Inledningsvis nämnde vi exempelvis att flera aktuella stu-
dier om ungdom och sexualitet har sökt efter samband mellan pornografi-
konsumtion och erfarenhet av vissa sexuella handlingar, till exempel 
orala och anala samlag (Rogala och Tydén 2003; Tydén och Rogala 2004; 
Häggström-Nordin 2005). Även om vår studie inte har fokuserat detta 
specifikt, har vi ändå varit intresserade av hur ungdomarna själva har 
beskrivit en eventuell påverkan av pornografin på deras egen sexualitet. 
Som vi tidigare redogjort för, anser de flesta att alla påverkas av att se 
pornografi. Risken med denna påverkan kan, enligt ungdomarna, vara att 
man får dåligt självförtroende och blir osäker på om man duger sexuellt 
eller inte. Det kan både handla om utseende- och prestationsmässiga ideal 
som man upplever sig behöva leva upp till. Fördelarna med pornografi å 
andra sidan är att man som ung kan få kunskap om sexualitet och även 
inspiration. På denna punkt överensstämmer våra resultat med tidigare 
forskning, som visar att nästan alla ungdomar tagit del av pornografi och 
att av dem som gjort det, tror de allra flesta att den påverkar människors 
sexuella beteende; dock är det klart färre som anser att de själva blivit 
påverkade (se även Forsberg 2006). 

En intressant fråga mot denna bakgrund är om vi kan tala om före-
komsten av ett pornografiskt script, som i växande grad kommit att utgöra 
både en referensram och en beteendekod för unga människors sexualitet, 
en kod som mer eller mindre explicit föreskriver vad man ska göra se-
xuellt, vad man ska tända på och hur man ska se ut för att vara sexuellt 
begärlig. På kulturell nivå finns det mycket som talar för att så är fallet. 



42 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier 

Den närmast explosionsartade exponeringen och tillgängligheten av por-
nografi i samhället undgår ingen, oavsett ålder och kön. Också på den 
interpersonella nivån är pornografins genomslagskraft stor. Våra samtal 
med ungdomarna i denna studie visar detta klart. Förvisso är det så att 
den enskilde utsätts och utsätter sig för exponeringen i olika utsträckning 
och på olika sätt och reagerar på denna utifrån den mening eller betydelse 
som han eller hon tillskriver pornografin och dess budskap. Till yttermera 
visso påverkas denna betydelse av de perspektiv, erfarenheter och relatio-
ner, som man har med sig från sin bakgrund. Detta innebär att det porno-
grafiska scriptet har olika konsekvenser för olika individer. För en del 
formas den sexuella självbilden helt enkelt genom ett aktivt och engagerat 
avståndstagande från pornografin. För andra, som är högkonsumenter, 
utgör pornografin en måttstock för andras attraktivitet och begärlighet. 
Dock befinner sig de flesta någonstans mitt emellan; man tittar på porr 
ibland och man är ambivalent till det man ser. Överlag uppfattar man 
porren som ett "normalt" inslag i vardagstillvaron och därför inget att bli 
upprörd över, så länge det inte handlar om våld och utnyttjande av barn 
och djur.  

Mycket talar för att denna inställning går att förstå i ett generations-
perspektiv. Vi vet vi att yngre människor av idag har erfarenhet av en 
betydligt större repertoar av sexuella handlingar jämfört med ungdomar i 
tidigare generationer (Lewin 1998). Mot denna bakgrund kan man betrak-
ta den ökade erfarenheten av pornografi som ytterligare ett inslag i denna 
repertoar. Kanske kan man helt enkelt betrakta dessa förändringar som ett 
led i normaliseringen av delar av sexualiteten, som tidigare skedde mer i 
det fördolda eller var direkt förbjudna. Detta gäller också konsumtionen 
av pornografi. Ju fler som använder den, desto mer normalt. Och från att 
ha varit något man talat tyst om och kanske i vissa fall skämts för i tidiga-
re generationer, kan en viss tendens till avdramatisering och, ja just, nor-
malisering skönjas. En intressant fråga för framtiden är förstås om denna 
avdramatisering av det skamfyllda och förbjudna kommer att resultera i 
den konventionella pornografins "död" eller åtminstone till en viss sane-
ring av de värsta avarterna när det gäller utnyttjande och förnedring. Det-
ta skulle kunna vara det "positiva" scenariot.  

Det "negativa" eller problematiska skulle vara att pornografin såsom 
den ser ut idag, inte minst genom sitt könade tal – dvs. att pornografin 
både till form och innehåll är påfallande manlig – legitimerar och befäster 
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en konservativ och fördomsfull syn på sexualiteten. Exempel på en sådan 
syn är inte svåra att finna, snarare skulle man kunna säga att de utgör det 
mest dominerande inslaget. Även om det pornografiska bildmaterialet i 
stor utsträckning koncentrerar uppmärksamheten till den nakna kvin-
nokroppen, är det i själva verket den manliga sexualiteten som står i fo-
kus. Med få undantag uttrycker pornografin de traditionella könsrollernas 
sexuella innebörder och myter; den skulle kunna karaktäriseras som de 
traditionella könsrollernas mikrokosmos. 

Detta är frågor som föranleds av det pornografiska scriptets genom-
slag på den kulturella nivån. På den konkreta mellanmänskliga och indi-
viduella nivån uppstår en del andra frågor, vilket blir tydligt i flera av de 
tidigare refererade ungdomsstudierna som berör sex och porr. Ungdomars 
utökade sexuella handlingsrepertoar leder till exempel till en oro för kon-
sekvenserna av sexuellt risktagande och en ökad förekomst av sexuellt 
överförbara sjukdomar (Rogala och Tydén 2003; Tydén och Rogala 
2004). Men utan att bagatellisera dessa risker, kan förstås en utökad se-
xuell handlingsrepertoar också leda till ett bejakande av den sexuella 
lusten.  

Vuxenvärlden oroar sig också för att ökad exponering och konsumtion 
av pornografi direkt leder till mer "avancerad" sex och att ungdomar 
(främst tjejer) upplever sig tvingade att pröva en viss typ av sexuella 
handlingar, som man misstänker att de annars inte skulle ha gjort. Denna 
oro har bland annat sin grund i resultaten av studier som utförts av Rogala 
och Tydén. En av dessa avser unga kvinnor som besökt en RFSU-
mottagning i Stockholm (Tydén och Rogala 2004). Studien visar ett starkt 
samband mellan pornografikonsumtion och erfarenheter av analsex. Av 
drygt 80 procent som sett porr var det hälften som någon gång prövat 
analsex; av dem som inte sett porr var det drygt en fjärdedel som hade 
sådana erfarenheter. En annan studie av samma forskare visar att hur man 
upplever och självskattar erfarenheten av anala samlag skiljer sig väsent-
ligt mellan unga män och kvinnor. Av de tjejer som prövat analsex är det 
enbart ett fåtal som vill göra om det, medan en betydligt högre andel kil-
lar kan tänka sig detta.  

I vilken utsträckning man upprepar en sexuell handling trots tidigare 
negativa erfarenheter av densamma, beror på vilket handlingsutrymme 
man anser sig ha i den aktuella situationen. I Häggström-Nordins interv-
justudie (2005) av arton ungdomar mellan 16–23 år framkommer olika 
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strategier för att hantera och förhålla sig till de normer och förväntningar 
som uppfattas råda i olika situationer. Överlag upplevde dessa ungdomar 
att pornografi, men även andra media med sexualiserat innehåll, skapar 
sexuella förväntningar och krav. De beskrev också motstridiga känslor 
inför pornografin och upplevde sexualiteten i pornografin som skild från 
intimitet. En angelägen forskningsfråga för framtiden är förstås att öka 
kunskapen om ungdomars handlingsutrymme och handlingsberedskap i 
sådana situationer. Behovet av sådan forskning understryks av resultaten 
från Svedins och Priebes studie av gymnasieungdomar (2004). Denna 
visar med eftertryck att social utsatthet (erfarenhet av att ha sålt sex) kan 
vara starkt kopplad både till sexuellt risktagande och högkonsumtion av 
pornografi.  

Slutsatsen är alltså att det pornografiska scriptet för vissa ungdomar 
har ett starkt genomslag i egna sexuella handlingsmönster. Samtidigt 
finns det en hel del som tyder på att detta script i hög grad är ett könat 
script i betydelsen att det ofta tycks vara killarna som vill pröva det de 
sett. Samtidigt är den könskonvergens som vi kan skönja i våra intervjuer 
också intressant och tankeväckande i detta sammanhang. Vi har sett hur 
en del tjejer tycks bli mer positiva till pornografi i de äldre tonåren. Hur 
ska detta tolkas och förstås? Blir de unga kvinnorna mer frigjorda och 
öppna inför olika slags skildringar av sex, eller är det tvärtom en anpas-
sning till partnerns önskningar och behov av att se pornografi? Tjejerna 
berättade att det är tillsammans med en pojkvän som de har konsumerat 
pornografi, och inte när de varit ensamma. Är det kanske ännu inte socialt 
tillåtet för tjejer att uppge att även de konsumerar pornografi? Eller är det 
helt enkelt så, att vad både tjejerna och killarna egentligen säger, är att 
den porr som finns idag inte intresserar tjejer? Skulle fler kvinnor konsu-
mera pornografi om den gjordes på ett annat sätt? Hur skulle dessa filmer 
eller bilder i så fall se ut? Vilket eller vilka script skulle de följa och hur 
skulle aktörernas roller då gestalta sig? Intressanta frågor, tvivelsutan. 

I en sådan diskussion finns det förstås anledning att fundera över 
exakt vad det är som så ofta erotiseras i det manligt definierade porno-
scriptet. En av pornografins beskaste kritiker, radikalfeministen Dworkin 
hävdar att underkastelse och förnedring är själva kärnan i bilden av den 
sexuella njutning, som förmedlas av pornografin (1981). I det perspekti-
vet är det förstås inte svårt att förstå att pornografin normalt sett inte at-
traherar kvinnor, annat än av mycket speciella skäl. Tillika genomsyras 
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vår kultur av sexistiska föreställningar om kvinnors sexualitet (Kimmel 
2005, 84). I dessa ingår motstridiga fantasier om kvinnor som å ena sidan 
passiva och asexuella och å andra sidan omättliga och krävande. Dessa 
förställningar förvirrar både män och kvinnor. Till yttermera visso tende-
rar de att paralysera kvinnor och kväva anspråken på rätten till en egen 
sexualitet. När vi förstått att dessa föreställningar är grundstoff i det allra 
mesta av den manligt färgade pornografi som sprids till både vuxna och 
ungdomar i vårt samhälle, så inser vi att dess erotiska attraktionsvärde för 
kvinnor är begränsat.  

Samtidigt vet vi att pornografin är en viktig del av det manliga sexuel-
la scriptet, vilket i sin tur fungerar som en vital, för att inte säga helt cen-
tral, bekräftelse av maskuliniteten. Mot den bakgrunden förstår vi att 
sexualiteten inte på något område, allra minst på pornografins, kan fri-
kopplas från innebörderna av relationerna mellan könen i vårt samhälle. 
Förvisso vet vi att det pornografiska scenariot handlar mer om fantasi än 
om verklighet. Samtidigt är stoffet för denna fantasi inte utan förankring i 
det verkliga livet; snarare är det väl så att det verkliga mötet återskapas 
och erotiseras i fantasin. 

4.2 Den samlade bilden 

Ungdomstiden innebär en tid av sökande och experimenterande med olika 
livsstilar och sociala identiteter för att så småningom hitta sin plats i livet. 
Och uppväxten i ett senmodernt, högteknologiskt samhälle har betydande 
implikationer för formandet av unga människors sexualitet, inte minst 
med hänsyn till vad de exponeras för och vad de har att ta ställning och 
reflektera över.  

En annan aspekt av de förändringar som inverkar på ungdomars var-
dagsvillkor är den stora geografiska rörlighet som präglar vår tid, både i 
termer av omfattande omflyttningar av olika befolkningsgrupper och 
ungdomars eget resande och rörlighet över gränser. Vardagslivet genom-
korsas således av influenser från olika kulturer, inom musik, media och 
andra delar av populärkulturen. Detta betyder också att ungdomar kon-
fronteras med olika förebilder för mellanmänskliga relationer. Numera 
existerar till exempel parallellt både mer tillåtande och mer restriktiva 
normer för sexuellt umgänge mellan pojkar och flickor. Hur stort infly-
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tande dessa olika förhållningssätt och normer har på människor beror 
bland annat på vilket kulturellt och socialt samhällsskikt man tillhör.  

Av avgränsningsskäl har vi avsiktligt inte uppmärksammat dessa fak-
torer i vår studie. Ändå ser vi hur våra informanter själva spontant fram-
håller betydelsen av till exempel social klass för hur man som ung förhål-
ler sig till pornografi och pornografikonsumtion. "På Industriprogrammet 
tittar de ju mycket mer på porr än vad vi gör på Samhällsprogrammet!",
påstår en nittonårig kvinnlig gymnasist. Även i andras forskning finns det 
belägg för ett tydligt samband mellan gymnasieprogram och syn på sex 
(Häggström-Nordin m.fl. 2005). Således poängterar forskarna vikten av 
att ta hänsyn till dessa skillnader vid planeringen av sex- och samlevnads-
rådgivning. Man menar att diskussioner bör föras kring hur sexualitet 
porträtteras i pornografi och annan sexualiserad media för att ge möj-
lighet att utveckla ett mer jämställt, analytiskt och kritiskt förhållningssätt 
(ibid.).

Dock saknas tills vidare djupare kunskap om innebörderna av dessa 
klass- och kulturbundna skillnader. Ett undantag är Forsbergs bok Brunet-
ter och Blondiner (2005), i vilken hon analyserar fenomenet ungdom och 
sexualitet i en mångkulturell kontext. Forsberg framhåller att tjejer med 
invandrarbakgrund som grupp befinner sig i en underordnad position i 
förhållande till tjejer med svensk bakgrund. Utifrån en övergripande 
strukturell könsordning är tjejer/kvinnor underordnande i förhållande till 
killar/män. Dessutom är människor med invandrarbakgrund underord-
nande människor med svensk bakgrund. Det innebär att tjejer med in-
vandrarbakgrund befinner sig i ett dubbelt strukturellt underläge (ibid., 
284). I vardagen lever invandrartjejer med starka krav och budskap om att 
agera sexuellt på ett sådant sätt att de upplevs som respektabla, samtidigt 
som andra starka budskap i omgivningen, i skolan och på andra områden i 
övriga samhället, uppmanar till tolerans och individuell frihet.  

Likaså pekar Hammarén och Johansson (2001) på invandrarkillars 
"dubbla bokföring", när de försöker finna olika strategier för att jämka 
ihop den "svenska" synen på sexualitet med andra kulturers (föräldrarnas) 
förhållningssätt. Ett sätt att göra detta är att utveckla en moral som man 
själv inte behöver leva upp till. I klartext innebär det att tjejer med in-
vandrarbakgrund påbjuds att förhålla sig betydligt mer restriktiva i se-
xuella situationer än killar från samma bakgrund. Men i samband med 
utvecklandet av denna relativa "kulturkompetens" förskjuts hela tiden 
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ideal, normer och handlingsprinciper. För att undvika schablonbilder är 
det därför viktigt att kontinuerligt studera ungdomar med olika invandrar-
bakgrunder. Och i samma andetag väcks naturligtvis frågan om hur ung-
domar med svensk bakgrund påverkas av kulturella influenser med en 
annan syn på sexualitet och kön.  

Går det då avslutningsvis att säga något koncist och generellt om för-
hållandet mellan unga, pornografi och kön i det senmoderna samhället? 
Hammarén och Johansson (2002) som forskat länge och mycket på områ-
det ger en positiv bild av utvecklingen i så måtto att de menar att det se-
xuella handlingsutrymmet på senare år överlag har blivit mer jämlikt 
fördelat mellan könen. Även tjejer kan numera känna sig delaktiga i vad 
som pågår på olika arenor, både offentliga och privata. De har tillträde, 
kan ställa krav på jämställdhet och förvänta sig respekt för sina krav. 
Enligt forskarna är det den sexuella handlingen och handlingsutrymmet i 
sig som värderas: Du bedöms inte utifrån vilket kön du tillhör, utan det är 
vad du gör som räknas. Likaså förefaller den s.k. kärleksideologin, som 
tidigare legitimerade ungdomars sexuella handlingar, att ha fått minskad 
betydelse på senare år. Normen är att man inte alltid behöver känna den 
man har en sexuell förbindelse med särskilt väl, inte heller är det ett mås-
te att vara förälskad. Det är inte heller längre självklart att den sexuellt 
bejakande tjejen betraktas som hora. Som sagt, det är en övervägande 
positiv bild – ur jämställdhetssynpunkt – men det är samtidigt en bild 
man kan ha vissa invändningar mot. Förvisso poängterar killarna i vår 
studie att de inte ser på tjejer "i verkligheten" på samma sätt som de ser 
på kvinnorna i pornografin. Det stämmer nog ganska ofta. Samtidigt, i det 
ögonblick en ung kille kommenterar en tjej som lagt ut en bild av sig 
själv på ungdomssajten Snyggast.se med orden: "fy fan vad porrig du är, 
du är lätt en jättestor 10:a", då är själva måttstocken den pornografiska 
blicken.  

Att växa upp med en lättillgänglig pornografi förefaller leda till en 
förhållandevis avdramatiserad och i vissa fall lättvindig syn på sexualite-
ten. Samtidigt har vi genom samtalen med ungdomarna också fått många 
exempel på den kritiskt granskande blicken. De flesta ungdomar sväljer 
inte pornografins budskap utan motstånd. En del, oftast tjejer engagerar 
sig aktivt mot porren och peppar varandra att stå emot killarnas pockande 
krav på att de ska vara "porriga". Killarna är inte okritiska, de heller. 
Pornografin lockar men skrämmer också, inte minst genom bristen på 
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medmänsklighet och värme. "Nej, det är ju helt bisarrt", säger en kille. 
"Jag tror inte dom njuter av det", säger en annan. "Dom gör det bara för 
pengarna", säger en tredje. Bilden vi får är alltså komplex och långtifrån 
entydig.  

Den samlade bilden av vår studie talar alltså om för oss att pornogra-
fin på ett sätt som aldrig förr i historien ingår i ungdomars var-
dagsverklighet. Det pornografiska scriptets genomslag är tydligt. Samtli-
ga ungdomar vi har pratat med har påverkats så till vida att scriptet aktua-
liserat den dubbelhet och kluvenhet som finns både hos individen själv 
och i hennes omgivning, när det gäller sexualitet i allmänhet och porno-
grafi i synnerhet. Porrens karaktär av förbjuden njutning, spänningsför-
hållandet mellan farlighet och begärlighet både lockar och avskräcker. Å 
ena sidan framhålls det farliga och destruktiva, å andra sidan det normala 
och vardagliga – "alla ser det, alla gör det, den finns överallt". Detta ska-
par förvirring och osäkerhet. Vi har därför uppmärksammat ungdomarnas 
behov av att utveckla fungerande strategier för att navigera i det sexuella 
och pornografiska landskapet. En särskilt viktig uppgift är förstås att 
uppmärksamma den mindre grupp ungdomar, som av olika skäl inte har 
tillgång till funktionella strategier i samma utsträckning som andra. 

Att forskningsmässigt fortsätta att intressera sig för förskjutningar, 
överlappningar och nyanser i ungas förhållningssätt till pornografi är ett 
sätt att skapa en bild av flera i ett mångkulturellt och globaliserat samhäl-
le i ständig förändring. Samtidigt är det också viktigt att undersöka de 
samtalsordningar kring pornografin, som bärs upp av lärare och andra 
vuxna utifrån aspekterna mångfald, normaliteter och parallella sexualite-
ter, som har framkommit i denna studie. En del vuxnas upplevelse av att 
vilja slå till bromsarna är inte svår att förstå. Dock visar historiska erfa-
renheter att en sådan strategi utgör den bördigaste av jordmåner för myto-
logiska föreställningar om pornografins funktion som förlösare av en 
återhållen eller rentav förbjuden sexualitet. I det perspektivet erbjuder 
kanske ungdomarnas förhållandevis avdramatiserade syn på fenomenet 
den bästa tänkbara förutsättningen för ett klokt och balanserat offentligt 
samtal om pornografins ljusa respektive mörka sidor. 
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Bilaga 1 

Malmö Högskola    
2004-12-07 
Enheten för socialt arbete 
S-205 06 MALMÖ 

Presentation av forskningsprojekt: "Unga, kön och pornografi i Norden"

Inom ramen för en större nordisk undersökning1 genomför undertecknad i 
samverkan med professor Sven-Axel Månsson vid Enheten för socialt 
arbete, Högskolan i Malmö, en kvalitativ intervjustudie om unga, kön och 
pornografi i Sverige. De senaste åren har den s.k. sexualiseringen av det 
offentliga rummet debatterats allt hetare bland politiker, kvinnoorganisa-
tioner och jämställdhetsorgan m.fl. i Sverige. Det som oroar och upprör är 
det massiva utbudet av traditionellt könsstereotypa bilder av både kvinnor 
och män i framförallt media, reklam och på Internet. De sexualiserade 
idealen förmedlas särskilt tydligt i mode-, musik och medieindustrierna, 
vilket gör att den yngre generationen främst är utsatt.  

Syftet med studien är att skapa en bild av hur, och på vilka sätt, den 
ökade exponeringen av sexuella och/eller pornografiska bilder i det of-
fentliga rummet påverkar unga människors (ålder 14–20 år) syn på sig 
själva och på sexualiteten utifrån ett genus- och maktperspektiv. Hur 
uppfattar de unga gränserna mellan sexualitet, pornografi och erotik? På 
vilka sätt exponeras de för pornografi, hur de ser på tillgängligheten, och 
vilka konsekvenser får pornografin för den egna sexualiteten?  

Forskningsmetoden är intervjuer med unga på högstadie- och gymna-
sieskolor i västra och södra delarna av Sverige, både enskilt och i grupp. 
Urvalet sker genom förfrågningar till skolor med olika geografisk bak-
grund i avsikt att undersöka eventuella skillnader i tillgången till me-
diautbud beroende på stads- eller landsbygd, samt även med avseende på 
eventuella sociala, ekonomiska och kulturella variationer i elevunderla-
get. Likaså eftersträvas ett urval med både tjejer och killar för att få fram  

1 Projektet genomförs via NIKK (Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning), se 
www.nikk.uio.no, och nordisk projektansvarig är Anette Dina Sørensen, e-post: dina@oncable.dk. 



56 Det pornografiska scriptet – om unga och pornografi

potentiella könsmässiga variationer, beteendemönster eller handlingsstra-
tegier. Projektet avses att pågå under tiden 1 december, 2004 till och med 
30 september, 2005, och slutrapporten för den övergripande nordiska 
undersökningen presenteras under våren 2006. 

Lotta Löfgren-Mårtenson 
Fil.dr. i socialt arbete, forskare 
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Bilaga 2 

Malmö Högskola    
2004-12-07 
Enheten för socialt arbete 
S-205 06 MALMÖ 

Vill Du medverka i ett forskningsprojekt om ungdom och sexualitet? 

Jag heter Lotta och arbetar som forskare vid Malmö Högskola. Jag har 
tidigare skrivit böcker om ungdomar, kärlek och sexualitet. Nu ska jag 
undersöka hur de sexuella bilder som visas av män och kvinnor i reklam, 
media, musikvideos och pornografi påverkar dagens unga. Idag är många, 
främst vuxna, oroade över att bilderna blir alltmer pornografiska. Dessu-
tom reagerar man på att man kommer i kontakt med de sexualiserade 
bilderna överallt. Därför är jag intresserad av att veta hur ungdomar själva 
ser på dessa bilder och undrar till exempel var de anser att gränserna går 
mellan erotik, sexualitet och pornografi. Vad tycker ungdomar om bilder-
na? Anser man att de påverkar den egna sexualiteten, och hur i så fall?  

För att få svar på dessa och liknande frågor skulle jag behöva träffa 
och intervjua Dig som är i åldern 14–18 år. De som ingår i studien är 
anonyma och det innebär att ingen kommer att veta vad just Du säger. 
Projektet ingår i en större nordisk studie, där ungdomar i samma ålder 
som Du intervjuas. Hör gärna av Dig ifall Du är intresserad av att vara 
med i forskningsprojektet! Kontakta mig gärna om en tid för en intervju, 
eller ring eller mejla om Du har några frågor! Du kan också vända Dig till 
klassläraren som i sin tur kontaktar mig. Hoppas vi ses! 

Vänliga hälsningar 
Lotta Löfgren-Mårtenson 
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Bilaga 3 

Sammanställning av urval 

Typ av intervju Antal Ort Antal informanter Ålder Kön (Tjej/Kille) 

Fokusgrupper 4 Mi, Me1 26 14–16 15 T11 K 
Fokusgrupper 3 Me 25 17–20 9 T, 16 K 
Enskilda intervjuer 82 Mi, Me 9 14–16 4 T, 5 K 
Enskilda intervjuer 12 Me 13 17–20 8 T, 5 K 
Totalt 27  73  36 T, 37 K 

1Mi= Mindre ort Me= Medelstor ort S=Större ort 
2Två av dessa "enskilda" intervjuer genomfördes med två informanter samtidigt.  





Bilaga 4 

Intervjuguide 

TEMA: Sexualitet, erotik och pornografi  

Kan man skilja på sexualitet, erotik och pornografi? Hur skulle du i så 
fall definiera skillnaden?  
På vilka sätt kommer ungdomar idag i kontakt med erotiska, 
pornografiska och/eller sexualiserade bilder/filmer?  
Har Du själv kommit i kontakt med pornografiska och/eller 
sexualiserade bilder (filmer)? Var och hur, i så fall (t.ex. på Internet)? 
Om Du inte gjort det, vad beror det på? 
Tror Du att erotiska, pornografiska och/eller sexualiserade 
bilder/filmer påverkar den egna sexualiteten? Hur, i så fall? 
Är det skillnad på hur unga män och kvinnor påverkas, tror Du? 
Övriga kommentarer 

TEMA: Sexualiseringen av det offentliga rummet 

Vad tycker Du om reklambilder, media och musikvideos som 
innehåller sexualitet och/eller pornografi? Vad är bra/dåligt? 
Hur tycker Du att män respektive kvinnor framställs i dessa 
bilder/filmer? Vad tror Du att det beror på att bilderna ser ut som de 
gör? 
Tror du att bilderna påverkar Dig? Hur, i så fall? 
Övriga kommentarer 

TEMA: Egna erfarenheter av pornografi 

Tror Du att det är vanligt bland dagens unga att använda pornografi? 
Är det någon skillnad mellan killars och tjejers sätt att se på och 
konsumera pornografi? 
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Upplever Du att ungdomar anser att det exempelvis är genant, 
spännande, skuldbelagt eller accepterat att använda pornografi, eller 
hur skulle Du beskriva inställningen?  
Hur ser Dina egna erfarenheter av pornografi ut (t.ex. inspirerande, 
avtändande)? 
Vilka för- och nackdelar finns det med att använda pornografi? 
Hur upplever du att användandet av pornografi har påverkat Din egen 
sexualitet (positivt, inte alls, negativt)? 
I vilka situationer använder du pornografi (t.ex. inte alls, ensam, 
tillsammans med andra)? 
Har Du haft någon partner som använt pornografi? Hur har det 
påverkat Dig? 
Övriga kommentarer



Bilaga 5 

Information till föräldrar till barn under 15 år om forskningsstudie om 
unga och sexualitet i Norden. 

Bäste förälder, 
Jag heter Lotta Löfgren-Mårtenson och arbetar som forskare vid Enheten 
för socialt arbete, Malmö Högskola. Tillsammans med professor Sven-
Axel Månsson ska jag undersöka hur de alltmer sexualiserade bilderna 
som visas av män och kvinnor i reklam, media och musikvideos påverkar 
dagens unga. De senaste åren har den s.k. sexualiseringen av det offentli-
ga rummet debatteras allt hetare och många oroar sig över att bilderna blir 
alltmer pornografiska. Därför är vi intresserade av att veta hur ungdomar 
själva ser på dessa bilder och undrar till exempel var de anser att gränser-
na går mellan erotik, sexualitet och pornografi. Vad tycker ungdomar om 
bilderna? Anser man att de påverkar den egna sexualiteten, och hur i så 
fall?  

För att få svar på dessa och liknande frågor skulle jag behöva träffa 
och intervjua ungdomar i åldern 14–18 år. Projektet omfattas av Ve-
tenskapsrådets regler och riktlinjer1 för forskningsstudiers utförande som 
handlar om att inte skada någon, rätten till anonymitet och att inte kränka 
privatlivet. I det här fallet innebär det bl.a. att redovisningen av forsk-
ningsresultaten inte kommer att innehålla uppgifter som möjliggör igen-
kännande av de intervjuade personerna. Likaså kommer jag att informera 
ungdomarna så att de själva är införstådda med vad de samtycker till, och 
att de när som helst kan välja att avstå sin medverkan. Att lyssna till de 
ungas egna röster är fortfarande relativt ovanligt inom forskningen, och vi 
anser därför att det är en viktig aspekt av förståelsen av olika fenomen.  

Eftersom Ditt barn är under 15 år är det särskilt viktigt för mig att veta 
om Du/Ni har frågor om mitt arbete eller känner er tveksamma till under-
sökningen. Hör gärna av Er i så fall på adress nedan! 

Vänligen Lotta Löfgren Mårtenson, Fil. dr. i socialt arbete 

1Du kan läsa mer om detta på Vetenskapsrådets hemsida: http://www.codex.vr.se/UT
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Sammenfatning 

Bakgrunnen for denne rapporten 0F

1 har vært ønsket om å få de unge i tale 
for å høre hva slags refleksjoner, holdninger og erfaringer de har i forhold 
til pornografi. Etter noen overveielser av etisk karakter knyttet til tema-
tikk og alder, valgte vi å kontakte et miljø med eldre ungdommer, nærme-
re bestemt elever i videregående skole i alderen 17 til 18 år. Kontakten 
ble opprettet via fagansvarlig lektor i et samfunnsvitenskapelig valgfag på 
en skole beliggende i en mellomstor by på Østlandet. Vel to tredeler av 
elevene i denne klassen var jenter. 

Starten på prosessen var at en annen forskningsmedarbeider, sosiolog 
og høgskolelektor Rønnaug Sørensen, og jeg selv, førsteamanuensis Wil-
ly Aagre, kom til denne klassen en dobbelttime i januar 2005. Formålene 
med besøket var flere. For det første skulle vi orientere klassen om det 
forskningsprosjektet vi var en del av. Vi ville også diskutere med klassen 
hvordan et intervju med ungdom burde legges opp for at det skulle kjen-
nes greit å snakke om temaet pornografi. For det tredje ville vi vise en 
høyaktuell musikkvideo, Call on me, for med utgangspunkt i denne å 
diskutere hvordan de så på videoer med såpass klare hentydninger til sex 
og pornografi. På dette tidspunktet hadde vi ikke avgjort hvordan vi skul-
le designe vårt forskningsprosjekt. Møtet med de unge var mer tenkt som 
en slags "warm-up" før neste fase i prosessen (se notater om denne disku-
sjonen, vedlegg 1). 

Erfaringene fra møtet var positive. Mange av de rundt tjue elevene 
deltok aktivt i diskusjonen. Særlig viste det seg at det ble mye temperatur 
i diskusjonen som fulgte etter at musikkvideoen ble vist. 

1 Denne rapporten er laget som del av det nordiske forskningsprosjektet "Unge, kjønn og 
pornografi i Norden" som er koordinert av Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning 
(NIKK). I det norske forskningsteamet vil jeg takke mine gode kolleger, professor Susanne V. 
Knudsen og høgskolelektor Rønnaug Sørensen, for konstruktivt organisatorisk samarbeid og 
nyttige kritiske kommentarer til ulike utkast gjennom skriveprosessen. Jeg vil også takke Høg-
skolen i Vestfold ved dekan Thorleif Bugge for tildelte FOU-midler til formålet, noe som har 
bidratt til gode betingelser underveis i arbeidet. 
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Noen oppfattet den som ekkel, provoserende eller spekulativ, andre så 
den som ironisk, lekende og humoristisk. Dette gjorde at vi besluttet å ta 
utgangspunkt i denne klassen for å få tak i informantene våre. Gjennom 
læreren fikk vi seks potensielle informanter, fire jenter og to gutter, noe 
som omtrent tilsvarte kjønnsfordelingen i klassen. Vi fikk imidlertid bare 
gjort konkrete avtaler om intervju med to av de fire jentene, og valgte 
derfor å plusse på med to jevngamle elever til på utsiden av den aktuelle 
klassen, og basert på "snøballmetoden" via en av elevene som hadde 
meldt seg som informant. Intervjuene ble foretatt mellom april 2005 (se 
opprinnelig intervjuguide, vedlegg 2) og januar 2006. Det ble til sammen 
åtte intervjuer, fordi vi besluttet å ha oppfølgingsintervjuer med guttene, 
et halvt år etter det første intervjuet (intervjuguide for oppfølgingsinter-
vju, vedlegg 3). Informantene hadde god spredning når det gjaldt deres 
eget forhold til pornografi.

Utvalget har den skjevheten at de alle er elever i allmennfaglige klas-
ser. Deres interesse for det samfunnsvitenskapelige faget kan ses på som 
et fortrinn, siden de der er vant med å reflektere over samfunnsfaglige 
spørsmål i det offentlige rommet som dannes i et klassemiljø. Utvalget er 
av åpenbare etiske grunner basert på selvrekruttering. Sammensetningen 
viste seg å dekke varierte praksiser og holdninger i forhold til pornografi. 
Det var også en viss variasjon både når det gjelder etnisk og religiøs bak-
grunn. 

Intervjuene hadde en halvstrukturert form, men fulgte i flere tilfeller 
en rik strøm av assosiasjoner rundt både pornografi og seksualitet i videre 
samfunnsmessig forstand. Erfaringene med intervjuene var positive. I ett 
tilfelle deltok Sørensen i intervjuet sammen med meg. De øvrige intervju-
ene ble ledet av undertegnede. I mange av intervjuene har jeg i mine opp-
følgingsspørsmål gitt tolkninger av det informantene nettopp har sagt. 
Deres kommentarer til disse tolkningene fungerer da som en løpende 
validering. Informantenes bekreftelser, avkreftelser eller utdypinger og 
nyanseringer, blir derfor et viktig element i analysen.  

Informantenes utsagn har i første omgang vært konsentrert om tre om-
råder. Disse er: 

Oppfatninger om grenselandet mellom pornografi og ikkepornografi 
Kunnskaper om og holdninger til pornografi 
Egen utviklingshistorie i forhold til pornografi 
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Innenfor alle disse områdene var det klare forskjeller mellom ytterpunk-
tene når det gjelder både definisjoner, holdninger og egne erfaringer. De 
to jentene med religiøs bakgrunn framsto som de mest negative og rest-
riktive. Deres konkrete kunnskaper om pornografi var begrenset, bortsett 
fra det de ufrivillig hadde kommet over. Begge guttene nevnte 14–15-
årsalderen som den perioden hvor interessen for porno var på det mest 
intense. Både guttene og de to jentene med egenerfaringer og interesse i 
forhold til pornografi fortalte om erfaringer fra barneårene og at det som 
hadde med porno og seksualitet å gjøre, ble opplevd som spennende. 
Jentenes tidlige erfaringer var mer av individuell art, mens guttene i større 
grad kunne fortelle om kollektive erfaringer sammen med andre gutter i 
forhold til pornografi. En av guttene med religiøs bakgrunn fortalte om 
erfaringer sammen med kamerater utenfor det kristne miljøet han kom 
fra, men uten å oppleve skyldfølelse eller andre negative følelser i forbin-
delse med dette. 

Rent teoretisk har jeg brukt begrepene til de amerikanske sosiologene 
Gagnon og Simon, særlig deres begrep om seksuelt skript. Med utgangs-
punkt i dette har jeg trukket dette begrepet over til pornografifeltet. 
Goffmans rammeanalyse og hans begrep om gender display, eller kjønns-
framvisninger, har også vært trukket inn. Jeg har også gjort forsøk på å 
sette disse begrepene i forbindelse med hverandre. I rapportens avslutten-
de del har jeg stilt dette overordnede spørsmålet: 

Hva slags fortellinger om seg selv og samfunnet skaper de unge rundt 
sitt eget forhold til pornografi, eller rundt "de andres" forhold til 
pornografi? 

Dette spørsmålet fungerer som et slags makroperspektiv i forhold til de 
delspørsmålene som er beskrevet tidligere. Her har jeg særlig vært opptatt 
av at utformingen av en egen forståelse av pornografi også innebærer en 
meningsskapingsprosess hvor det i større eller mindre grad også blir pro-
dusert oppfatninger og meninger om "de andre". Særlig for den ene med 
religiøs bakgrunn ble også samfunnet og dets liberalitet i forhold til sek-
sualisering, en del av denne "annetheten", og noe som truet viktige verdi-
er. De fire med egne erfaringer i forhold til pornografi, syntes generelt å 
være mer overbærende og mindre bekymret i forhold til dette. Det som 
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også var slående i samtalene med disse, var at de i liten grad nedvurderte 
ungdommer med høyt forbruk av pornografi. Dette tyder på en større 
"toleranse" når det gjelder individuell variasjon på dette området, og at 
det ikke settes en klar moralsk skillelinje mellom deres eget forbruksnivå 
og høyere forbruksnivåer.  

Dette kan innebære en kulturell endring over tid når det gjelder stig-
matiseringsprosesser. Her trekker jeg inn essayisten og litteraten Susan 
Sontag som referanse, hvor hun i en artikkel fra 1967 beskriver den gans-
ke ensidig stemplingen, fra ulike hold, av pornobrukeren som infantil, 
umoden og marginalisert onanist.  

De med restriktive holdninger til pornografi, betegnes av de "liberale" 
med ord som "konservative" eller "umoderne". De betraktes også som 
spesielt strengt oppdratt eller ses på som fordomsfulle og at de har et 
ufritt forhold til seksualitet. Det finnes også nyanser til dette på denne 
siden av materialet. Særlig en av informantene viser at hun har mange 
tanker i hodet på en gang ved at hun har en viss sans for pornografi som 
sjanger, samtidig som hun er kritisk til noen elementer i bransjen og til 
dels bekymret over hvordan gutter tar imot pornografi og hva de tar med 
seg videre til egne seksuelle relasjoner. 

Samtalene om dette har også vist meg at det for noen er knyttet mye 
komiske minner og mye humor i forhold til pornografi, både når det gjel-
der dens oppbygging og dramaturgi, dens persongalleri og dens klisjeer.  

Rapporten rundes av ved å trekke fram noen sider ved forskningen om 
ungdom og pornografi som det kan være verdt å undersøke videre. Av 
disse nevner jeg følgende: 

En analyse av hvorvidt eller hvorfor den åpne motstanden blant 
ungdom mot pornografi kan ha blitt svekket 
Studier av forskjeller og likhetstrekk mellom jenters og gutters 
resepsjon av pornografi 
Kulturanalyse av hvordan pornografi og sex også bearbeides i barnas 
egen kultur, med et videre søkelys på overgangen mellom 
"barnekulturell" og "ungdomskulturell" bearbeiding 



1. Innledning 

Formålet med denne rapporten er å bli nærmere kjent med noen ung-
dommers holdninger til, erfaringer fra eller forestillinger rundt fenomenet 
pornografi. De fleste av informantene er over atten år på intervjutidspunk-
tet, og de gir oss et bilde av sin egen historie som har med pornografi 
og/eller seksualitet å gjøre ved å beskrive betydningen av dette i nåtid og 
fortid. Noe av det som gjør dette spørsmålet aktuelt, er de eventuelle end-
ringene i vanene på dette området som følger i kjølvannet av økt tilgang 
via Internett. Hvilken rolle spiller nettet når det gjelder det som den nors-
ke sosiologen Willy Pedersen kaller "nye seksualiteter" (Pedersen 2005)? 

Internett har åpenbart skapt en ny situasjon når det gjelder tilgangen til 
informasjon i sin allminnelighet, også tilgang på det som kan kalles por-
nografisk materiale. I følge medieviteren Mirzoeff har pornografiske 
representasjoner kommet tidlig på banen ved alle nye introduksjoner av 
visuell teknologi. Dette gjelder ved gjennombruddet til så forskjellige 
medier som litografi, fotografi, film, video og nå også for Internett som 
billedmedium (Mirzoeff 1998, 481). Siden ungdom ofte har vært i front 
når det gjelder interessen for nye medier, bør det derfor ikke være over-
raskende at de også kommer i kontakt med pornografien i dette nye medi-
et. Fra slutten av 1990-tallet og fram til nå har det dessuten, blant annen 
på grunn av økt lagringskapasitet og den økte utbredelsen av bredbånd, 
blitt betydelig lettere å få tak i filmklipp med pornografisk innhold. Tidli-
gere var det pornografiske bilder som dominerte når det gjaldt visuell 
representasjon.  

I tråd med dette, har pornografiske blader og magasiner hatt en dalen-
de salgskurve de siste årene. Selv et erotisk blad som Cupido, hvis største 
brukergruppe er blant urbane kvinner og menn med relativt lang utdan-
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ning, har opplevd sviktende salgstall.1F

2 Denne nedgangen kan også forkla-
res med det enorme oppsvinget i chat-kanaler på nettet, både åpne og 
lukkede fora. Internett er blitt et sted for utforsking av egen seksualitet og 
gir store muligheter til å etablere intime relasjoner, eller drive erotisk 
ladet rollespill (Pedersen 2005, 160). 

Hvis en tar i betraktning at ungdom har en naturlig interesse for sek-
sualitet i den fasen hvor deres mest avgjørende seksuelle identitetsfor-
ming finner sted, kan en hevde at det hadde vært mer overraskende hvis 
et visst forbruk av pornografi på nettet ikke hadde funnet sted. Til tross 
for dette, er det i nordisk sammenheng foreløpig begrenset forskningsba-
sert viten om ungdoms forhold til pornografi etter at Internett bidro til en 
endring av mediesituasjonen.  

Et unntak i det kunnskapsmessige tomrommet er det store britiske 
forskningsprosjektet "UK Children Go Online" et eksempel på. Formålet 
med dette prosjektet, som har vært ledet av ungdoms- og medieforskeren 
Sonia Livingstone,  har vært å foreta en bred registrering av britiske barn 
mellom ni og nitten år og deres vaner på nettet. Selv om hovedfokus har 
vært på aspekter som "education, learning and literacy" og "communica-
tion", har også bruken av det som defineres som "undesirable content" 
vært undersøkt (Livingstone og Bober 2005). Innenfor dette begrepet 
ligger også barn og unges kontakt med pornografisk materiale på nettet.  

Før jeg går nærmere inn på vår egen empiriske inngang til ungdoms 
bruk av pornografi, trekker jeg fram noen resultater fra den britiske studi-
en som kan være nyttig som kontekst for vår egen forskning. Det tallmes-
sige grunnlaget i Livingstones studie var 380 9–11-åringer, 605 12–15-
åringer, 274 16–17-åringer og 251 18–19-åringer, til sammen 1511 res-
pondenter. Av de funnene som er relatert til pornografi, trekker jeg fram 
følgende: 

57 % av de unge som bruker nettet fra daglig til ukentlig, har sett 
porno online 
38 % har sett en pornografisk pop-up 
36 % har kommet inn på pornoside under søking etter et helt annet 
nettsted 

2 I følge redaktør Gammelsrud (samtale forsommeren 2006) har Cupido et opplagstall på 
rundt 18 000. I toppåret på slutten av 1980-tallet var opplaget på 30 000. Redaktøren sier at 
nedgangen likevel er betydelig lavere enn det som erotiske blader og magasiner ellers har vært 
utsatt for. 
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68 % av 12–19-åringer har sett pornografi på nettet 
20 % har gjort dette "many times" 
Halvparten av dem som møter porno på nettet, forlater denne  
siden umiddelbart 
31 % sier at de ser på siden 
Bare 7 % klikker på en link på siden 
Andelen som med vilje har sett pornosider, er 7 % blant 12–15-
åringer, 15 % blant 16–17-åringer og 26 % blant 18–19-åringer.  
Av dem som møter porno på Internett, sier 54 % at de ikke bryr seg 
om det, men det er 14 % som sier at de misliker dette 
45 % mener at de var for unge da de så porno for første gang 

Tallene viser for det første hvor utbredt det er å bli eksponert for porno-
grafisk materiale. Vi ser også at den første kontakten med pornografi på 
nettet, i stor grad synes å skje ufrivillig, for eksempel i form av såkalte 
pop-ups som dukker opp mens brukeren befinner seg på en helt annen 
nettside. På basis av tall fra rapporten (op.cit., 20) har jeg laget følgende 
tabell, som blant annet gir et klarere bilde av alderens betydning for ut-
viklingen.  

Tabell 1: Erfaring med pornografi på Internett, etter alder. Prosent.2F

3

Type erfaring / Aldersgrupper 9–11 12–15 16–17 18–19 Totalt 

Tilfeldigvis kommet over et pornosted 12 36 50 55 36 
Oppsøkt pornosted med vilje 1 7 15 26 10 
Fått tilsendt porno fra bekjent 1 6 15 19 9 
Utsatt for pornografisk pop-up 10 39 56 54 38 
Kontakt med porno på en eller flere 
av de nevnte måtene 

21 58 76 80 57 

Tabellen viser tydelig at bevisst søk etter pornografi øker kraftig med 
alderen. Det er også en klar økning når det gjelder det å få tilsendt porno-
grafisk materiale fra bekjente, for eksempel via mobiltelefon eller gjen-
nom elektronisk post. Vi ser at det særlig er blant de yngste at møtet med 
pornografi skjer på ufrivillige måter. Tabellen over angir ikke kjønnsfor-
skjeller, men Livingstone sier i en oppsummering at guttene "experience 
more online risks than girls." Videre sier hun at guttene i klart større grad 

3 Denne listen er en bearbeiding basert på figur fra Livingstone og Bober (2005, 20). Her er 
barn og unge mellom ni og nitten år og som bruker Internett minst en gang i uke, spurt om 
erfaringer med pornografi (N=1257). 
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enn jentene "are more likely to seek out pornographic and violent/racist 
websites on purpose and to come across online porn by accident." (Li-
vingstone og Bober 2005, 28).  

Når det gjelder kjønnsforskjeller i forhold til pornografi, viser en 
svensk studie fra 1996 at andelen jenter/kvinner som har sett en pornogra-
fisk film er større jo yngre de er (Lewin et al. 1998). Studien er altså gjort 
før Internett ble allment tilgjengelig, og viser at gutter har mer erfaringer 
enn jenter når det gjelder å se pornografiske filmer, men at forskjellene 
minsker ved synkende alder. 

Tabell 2: Andel av menn og kvinner i ulike aldersgrupper  
som har sett pornografisk film det siste året. Prosent.

Aldersgrupper Menn Kvinner 

18–24 76 35 
25–34 59 24 
35–49 50 21 
50–65 33 7 
66–74 14 2 

Tabellen viser samtidig at det ikke er noen grunn til å anta at den interes-
sen for pornografisk film som kan dokumenteres blant unge, utelukkende 
har med de nye kommunikative mulighetene på Internett å gjøre. Den 
viser dessuten klart at pornografi på langt nær utelukkende er et guttefe-
nomen. 

Tall som dette har den klare begrensningen at de ikke sier så mye 
konkret om selve erfaringen med, eller opplevelsene med pornografi. 
Kvantitative studier gir heller ingen informasjon om hva gutter og jenter 
tenker om sitt forbruk av pornografi, hva slags kontekster som det even-
tuelle forbruket inngår i eller hva slags ulike former for refleksivitet som 
bygges rundt de enkelte unges vaner eller holdninger i forhold til porno-
grafi. Ønsket om å komme nærmere i kontakt med selve meningsska-
pingen rundt pornografien, var ett av motivene bak den studien som jeg 
nå skal redegjøre for. 

1.1 Om utvalg og design 

Det første møtet med noen av dem som ble informanter i undersøkelsen, 
var i en klasse som hadde et samfunnsfaglig valgfag et par timer i uken på 
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en videregående skole (gymnas). Elevene i denne klassen, som da var 
sytten og atten år gamle, var rekruttert fra flere forskjellige allmennfagli-
ge klasser. Tilgangen fikk vi gjennom ansvarlig lærer i dette valgfaget, 
som en av oss kjente fra før.3F

4 Han fant det faglig interessant og relevant at 
vi kunne orientere om forskningsprosjektet om ungdoms forhold til por-
nografi. Vi skulle få bruke begge timene i denne dobbelttimen til vårt 
opplegg, som fant sted i slutten av januar 2005. Læreren så dette temaet 
som samfunnsaktuelt og i tillegg som en interessant case for å formidle 
hva samfunnsforskning kan handle om og hvilke metodiske vurderinger 
som gjøres i et prosjekt som dette. Planen var at vi først skulle si noe om 
prosjektets bakgrunn og formål. Deretter skulle vi fortelle noe om hva 
som opptar forskningsfeltet i området ungdom/seksualitet/pornografi. 
Senere skulle vi vise musikkvideoen Call on me4F

5 som en innledning til en 
diskusjon om temaet. 

Siden videoen tematiserer seksualitet i det offentlige rommet og åpen-
bart bruker kameravinkler og uttrykksformer inspirert av pornografien, 
mente vi at den egnet seg godt som startpunkt for diskusjonen. Videoen 
var på dette tidspunktet en av de internasjonalt mest spilte de siste måne-
dene etter lanseringen i september 2004. Den var godt kjent for de fleste 
av elevene, både via MTV, TV2 og NRK2 (sistnevnte er en norsk public 
service-kanal).  

Diskusjonen i etterkant av visningen tydet på at elevene hadde for-
skjellige oppfatninger av videoen. Noen betraktet den først og fremst som 
harmløs og morsom, nettopp fordi den ga et urealistisk bilde av det miljø-
et som filmen viser, nemlig aerobicmiljøet. Andre oppfattet den som spe-
kulativ, eller som ironisk. Underveis noterte jeg mange av utsagnene i 
diskusjonen og har samlet disse i vedlegg 1. Diskusjonen tydet på et stort 
engasjement og over halvparten av elevene kom med uttalelser, en del av 
disse hadde flere innlegg. I diskusjonens løp kom det fram at pornografi 
ikke kun var et guttefenomen. En av elevene kjente konkret til jentemiljø-

4 Når jeg snakker om vi i denne fasen av undersøkelsen, henspeiler jeg på Rønnaug Sørensen 
og undertegnede. Sørensen deltok også i ett av intervjuene med 17–18-åringene. De syv andre 
intervjuene var jeg alene om å lede. 

5 Musikken bygget på et sample fra Valerie, Steve Winwoods hit fra 1980. Call on me var en 
av de største dance-hitsene i 2004 og fikk umiddelbar respons etter utgivelsen i midten av sep-
tember dette året. De seksuelle og "pornografiske" hentydningene i videoen er åpenbare. 
Sjangermessig betegnes musikken som "disco house beat". Videoen kan ses på dette nettstedet: 
http://www.ministryofsound.com/music/singles/EricPrydz-CallOnMe?MOSLink 
=HomeEricPrydz 



80 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier

er som hadde et forhold til pornografi. Reaksjonen på dette tydet likevel 
på at dette var uventet og dermed overraskende for mange av elevene.  

Da vi kom til klassen, hadde vi ennå ikke bestemt oss for hvilke in-
formanter vi senere skulle prøve å få kontakt med. Men vi holdt det åpent 
for at vi kunne komme til å henvende oss til elevene med en forespørsel 
om intervju. Seinere bestemte vi oss for å ta utgangspunkt i nettopp denne 
klassen og basere deltakelsen på selvrekruttering derfra. Gjennom læreren 
fikk vi siden en liste på seks elever, fire jenter og to gutter, som sa seg 
villige til å bli intervjuet. Blant disse var også en elev som hadde markert 
seg som mest kritisk innstilt til videoen. Også gutten som fortalte om det 
"pornovennlige" jentemiljøet, meldte seg som informant. 

Etter nærmere henvendelser fikk jeg bare respons fra to av de fire jen-
tene. Jeg satt dermed igjen med to gutter og to jenter. Siden begge disse 
jentene befant seg på den mer restriktive siden i synet på pornografi, øns-
ket jeg også innspill fra jenter med en annen oppfatning og en annen 
praksis i forhold til dette. Jeg fikk kontakt med en mer "liberal" jente ved 
å henvende meg til den ene gutten i det opprinnelige intervjuutvalget. 
Denne jenta hjalp meg deretter med å få kontakt med den neste jenta.  

Det endelige materialet består derfor av to gutter og fire jenter. Av de 
fire som ble rekruttert via klasselærer, var en av jentene ikke til stede i 
den aktuelle timen. De fire i valgfagsklassen ble intervjuet på forsomme-
ren 2005. Siden besluttet jeg å utvide informasjonstilgangen ved å inter-
vjue guttene en gang til (november og desember 2005) og de to "nye" 
jentene (desember 2005 og januar 2006). Når det gjaldt guttene, var for-
målet her primært å få en mer konkret viten om utvikling i deres eget 
forhold til porno fram til nå. Jeg ønsket også å få tak i deres oppfatninger 
om pornografiens plass i de nærmeste årene som unge voksne. Også sam-
talene med de "nye" jentene inkorporerte disse nye aspektene, i tillegg til 
å omfatte det som ble berørt i intervjuene som fant sted på forsommeren. 
Intervjuguidene til begge intervjufasene følger vedlagt som vedlegg 2 og 
vedlegg 3. 

Vi vet at elever i allmennfaglige studieretninger i større grad enn ele-
ver på yrkesrettede linjer har bakgrunn fra middelklassen. I tillegg til 
dette, har den samfunnsfaglige valgfagklassen dobbelt så mange jenter 
som gutter. Dette kunne tale for å lage en design hvor en også nådde klas-
ser med gutteflertall fra mer yrkesrettede klasser. Imidlertid ville ikke 
dette i seg selv være en garanti for bredere sosial rekruttering. Siden selv-
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rekruttering likevel er den eneste aktuelle måten å få kontakt med infor-
manter på, hadde det ikke vært gitt at det også kunne ha blitt en sosial 
skjevhet i rekrutteringen til et mer yrkesrettet utvalg. Fordelen med det 
miljøet vi rekrutterte fra, er at det sannsynligvis består av ungdommer 
som er vant med å diskutere samfunnsspørsmål med voksne og dermed 
kanskje føler seg relativt trygge i en intervjusituasjon. De er sannsynligvis 
nokså fortrolige med å argumentere og begrunne hva de står for. Hensik-
ten har ikke vært å sammenligne i bredden, noe som uansett hadde vært 
problematisk med få informanter fra hver av de nevnte sidene. Poenget 
ville ha vært å sannsynliggjøre større bredde av bakgrunner blant de unge 
som kom med i utvalget.  

Sammenligningen mister under alle omstendigheter noe av sin verdi 
når intervjuformen er ustrukturert. Den ustrukturerte formen gir god an-
ledning til å spinne videre på de utsagnene som informanten til en hver tid 
kommer med, uavhengig av punktene en ønsker å få belyst gjennom 
guiden. Målet har vært å kunne gå i dybden på den enkeltes unike inn-
gang av erfaringer, opplevelser og refleksjoner knyttet til pornografi. Det 
betyr i praksis at guiden ble brukt på ulik måte fra individ til individ. Det 
gjør dessuten at jeg som intervjuer spiller en mer sentral rolle, siden jeg 
løpende får bilder av informantens livsverden underveis i samtalen, noe 
som gir meg muligheter til løpende å sjekke ut mine tolkninger av infor-
mantenes ulike innspill. Den unges spontane avkreftelser, bekreftelser og  
presiseringer, fungerer dermed som en form for validering av tolkninger 
som gjøres.  

Oppsummert kan jeg si at jeg fikk tilgang til informantene gjennom 
mitt innpass via en uformell "døråpner" (læreren jeg kjente fra før) i en 
videregående skole. Derfra nådde jeg fram til de unge gjennom selvre-
kruttering. Fra dette grunnlaget ble ytterligere to informanter trukket inn 
via "snøballmetoden", her konkret vet at den ene av de selvrekrutterte 
guttene brakte meg i kontakt med en jevnaldrende jente på samme skole, 
som igjen viste meg fram til nok en jente fra det samme klassetrinn.  

Det jeg i etterkant ser at jeg kunne ha gjort, var å be de to guttene med 
et relativt "liberalt" syn på pornografi om å hjelpe til med å finne et par 
andre informanter av samme kjønn med et mer kritisk eller ambivalent 
forhold til dette. Det ville kunne ha brakt meg i kontakt med ulike syn på 
pornografi på begge sider av kjønnsgrensene.  





2. Erfaringene fra samtalene
og etiske overveielser 

Det jeg var usikker på på forhånd, var hvorvidt det kunne være problema-
tisk at jeg som mann skulle intervjue de kvinnelige deltakerne. Ville de 
foretrekke en annen intervjusetting enn dette, når temaet var såpass føl-
somt som pornografi og seksualitet? Det som for samtlige viste seg å 
være greit, var at samtalene skulle finne sted på mitt eget arbeidssted og 
ikke verken på deres egen skole eller i mer private eller halvoffentlige 
settinger. I samtalen med den første jenta, "Målfrid", stilte både jeg og 
Rønnaug Sørensen opp som intervjuer, med meg som hovedintervjuer og 
Sørensen som biintervjuer. Dette skjedde ikke fordi informanten konkret 
foretrakk dette, men fordi det for henne var hipp som happ om vi var en 
eller to til stede utenom henne. For sikkerhets skyld stilte begge opp. 
Dette hadde også den tilleggsverdien at vi begge kunne diskutere erfa-
ringene fra dette første intervjuet. Etter dette var jeg alene om å intervjue, 
både overfor de tre andre jentene og i samtalene med guttene. Jeg opplev-
de dette som helt uproblematisk. 

I de fire intervjuene som fant sted fra og med november 2005, fant jeg 
ut at jeg skulle sørge for en mer aktiv medvirkning i prosessen enn jeg til 
da hadde gjort. Jeg ville sende informantene den transskriberte versjonen 
av intervjuene. På den måten kunne de konkret bekrefte at teksten var i 
tråd med slik de husket samtalen. De kunne også peke på steder hvor vi 
eventuelt hadde feiltolket det vi hørte på teipen. Denne gjennomgangen 
førte til at et par feil ble rettet opp. To av informantene benyttet også 
anledning til å utdype noe av det de hadde sagt i samtalene i sine kom-
mentarer på e-post. I tillegg til dette, fikk de anledning til konkret å nevne 
passasjer i intervjuet som de ikke ville at skulle komme på trykk, eller 
steder hvor de mente at mer anonymisering var nødvendig. Ingen av in-
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formantene ba konkret om at bestemte passasjer i samtalen ikke skulle 
kunne være med i artikkelen. To av informantene pekte på steder i teksten 
hvor de anså det som nødvendig å foreta en ytterligere anonymisering av 
mulig gjenkjennelige private forhold. Dette har det blitt sørget for i begge 
tilfellene. 

2.1 En kort presentasjon av informantene 

I det følgende presenterer jeg informantene i den rekkefølgen de ble inter-
vjuet. Samtidig gir jeg noen opplysninger om omfanget av intervjuene.5F

6

Målfrid 
Målfrid var nettopp fylt atten da intervjuet fant sted i april 2005. Hun har 
bakgrunn fra en kristen menighet og er stadig aktivt med i et ungdoms-
miljø der. Hun hadde markert seg i diskusjonen som en av dem som rea-
gerte negativt på videoen Call on me. I intervjusituasjonen med Målfrid 
deltok både en kvinnelig forskningsmedarbeider og jeg selv. Jeg hadde 
rollen som hovedintervjuer mens min kollega bidro med enkelte oppføl-
gingsspørsmål. Omfanget på samtalen var på 35–40 minutter, til sammen 
ble det utvekslet 4 481 ord.  

Carlo 
Carlo var sytten år på intervjutidspunktet, også det i april 2005. Han 
vokste opp i et frikirkelig miljø, men de fleste av vennenes hans i dag har 
ingen kristelig tilknytning. Han har vært aktivt med i en lagidrett gjennom 
flere år, men hadde trappet ned i det siste. Carlo var den som i diskusjo-
nen bidro til at oppfatningen om at pornografi var et rent guttefenomen, 
ble imøtegått. Han var også den som siden bidro til at det første leddet av 
"snøballsampling" i denne undersøkelsen ble foretatt, ved å introdusere 
meg for en jente med interesse for pornografi. I denne første samtalen 
med Carlo ble det utvekslet 4245 ord. Den andre samtalen med ham, som 
fant sted år et halvt år senere, ble betydelig mer omfattende (8325 ord). 
Da hadde han nettopp fylt atten år. 

6 Navnene på intervjuobjektene er fiktive. 



 Ungdom, pornografi og meningsskaping – en intervjuundersøkelse 85

Selma 
Selma er første generasjons innvandrer fra et annet europeisk land og har 
bodd i Norge siden barndommen. Hun har en annen kulturell og religiøs 
bakgrunn enn de andre informantene. Selma var ikke selv til stede i den 
aktuelle valgfagstimen, men hørte mye om diskusjonen i etterkant. Ut fra 
sin interesse for temaet, meldte hun seg som potensiell informant. Samta-
len (4109 ord) fant sted i juni 2005. Hun var på dette tidspunktet atten år. 

Lars
Lars hadde også ytret seg i diskusjonen på skolen. Samtalen med ham 
skjedde også i juni 2005. Han var da atten år. Som Carlo sa Lars seg villig 
til å bli med på et utdypende intervju et knapt halvår seinere, i november 
2005. Omfanget av disse intervjuene var omtrent like, henholdsvis 3398 
og 3557 ord.  

Bertine
Samtalen med Bertine ble gjennomført i desember 2005. Dette viste seg å 
bli den lengste av alle de åtte forskningsintervjuene i dette prosjektet 
(9823 ord). Bertines motivasjon for å være med i undersøkelsen, var at 
hun hadde interesse for pornografi som samfunnsfenomen. Hun hadde 
hørt om diskusjonstemaet i valgfagsklassen, noe som også bidro til inter-
essen for å bli med. I løpet av samtalen spurte jeg henne om hun kjente til 
en annen jente som kunne være villig til å delta i undersøkelsen. Dette 
førte meg til den siste informanten. 

Lisa
Lisa er venninne av Bertine. De har blitt kjent i løpet av årene på videre-
gående skole. Hun ble intervjuet som den siste av de seks informantene, i 
januar 2006. Omfanget av samtalen var 5132 ord. 

2.2 Noen kommentarer om intervjuene 

Meningen med opplysningene om antall ord i intervjuene er av konteks-
tuell art. De sier noe om omfang og tidsforbruk, samtidig som de kan gi 
en pekepinn om flyten i samtalen. For oversiktens skyld velger jeg å sette 
opp en rekkefølge for omfanget av disse åtte samtalene.  



86 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier

Navn Rekruttert via Intervjutidspunkt Antall ord 

Bertine Snøball desember 2005 9823 
Carlo (2. intervju) Valgfagsklasse november 2005 8325 
Lisa Snøball januar 2006 5137 
Målfrid Valgfagsklasse april 2005 4481 
Carlo (1. intervju) Valgfagsklasse april 2005 4245 
Selma Valgfagsklasse juni 2005 4109 
Lars (2. intervju) Valgfagsklasse november 2005 3557 
Lars (1. intervju) Valgfagsklasse juni 2005 3398 

Jentene som var rekruttert inn via snøballsampling, Bertine og Lisa, viste 
seg å være mer ordrike enn Målfrid og Selma. Dette kan delvis forklares 
ved at de siste ikke hadde så mye egne erfaringer med det som er relatert 
til pornografi og følgelig færre ord i forhold til dette aspektet ved samta-
len. Mye av omfanget i samtalen med Bertine skyldes dessuten at hun var 
den som i størst grad brukte tid til å reflektere over de samfunnsmessige 
sidene ved pornografi og seksualitet. Både Carlo og Lars hadde oppføl-
gingssamtaler hvor bestillingen var en mer konkret utdyping av sine erfa-
ringer med porno. For Carlos del førte dette til en klart mer omfattende 
samtale enn den første gangen. Vi ser at en tilsvarende økning av ordpro-
duksjon ikke skjedde i Lars' tilfelle. Hans samtalestil var generelt mer 
knapp enn Carlos.  

Selv om intervjuformen var planlagt å ligge i grenselandet mellom en 
halvstrukturert og en ustrukturert form, vil den spontane assosiasjonsrik-
dommen i praksis påvirke hvordan intervjuet forløper. Korte, konsise svar 
fører i praksis til at den reelle struktureringsgraden i samtaleforløpet blir 
sterkere. Det blir ikke så mye å ta tak i når det gjelder mulige oppføl-
gings- og utdypingsspørsmål. Jo flere assosiative ytringer fra informan-
tens side, desto større muligheter oppstår til spontane innspill fra intervju-
ers side. Dette fører følgelig til økt ordproduksjon, både fra informantens 
og intervjuerens side. 

Tre av informantene, Målfrid, Carlo og Selma, oppgir at de har religi-
øs oppvekstbakgrunn. Verken Bertine, Lisa eller Lars sier noe om livssyn. 
Ut fra oversikten er det ingen grunn til å anta at livssynet har noen be-
stemt innvirkning på samtalens lengde blant disse informantene. 



3. Tema som ble berørt i samtalene 

Noen tema kan eksplisitt leses av intervjuguiden. Andre ligger mer mel-
lom linjene og utformes som verdier, oppfatninger og standpunkter i løpet 
av samtalen. Av det som ligger i selve guiden, vil jeg her trekke fram 
følgende: 

Oppfatninger om grenselandet mellom pornografi og ikke-pornografi 
Kunnskaper om og holdninger til pornografi 
Egen utviklingshistorie i forhold til pornografi 

De spørsmålene av mer allmenn karakter som mer ligger mellom linjene 
og i større eller mindre grad kommer fram i samtalens løp, dreier seg etter 
mitt syn om disse spørsmålene: 

Oppfatninger om seksualisering av samfunnet 
Oppfatninger om normalitet og avvik i forhold til seksualitet og 
pornografi. Ulike konstruksjoner av "den andre" 

3.1 Pornografiens grenseland 

Selv om den finnes en rekke ulike definisjoner av hva som er pornografi, 
er det ikke det som er mest interessant i denne sammenhengen. Gjennom 
informantenes spontant formulerte oppfatninger av hva som er pornografi 
og hva som ikke er det, sies det både noe om holdningene de har til por-
nografi og hvor bred "definisjon" de selv velger på dette fenomenet. Mål-
frid ser ut til å ha en relativt bred definisjon. Hun sier at det er pornografi 
når "de viser alt for mye". Hun sier at en ikke skal se nakne mennesker og 
syns lite om reklamens eksponering av seksualisert og poserende naken-
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het i det offentlige rommet, for eksempel på store reklameoppslag. Om 
videoen Call on Me sier hun følgende: 

Den videoen, den syntes jeg gikk alt for langt liksom. Jeg vet ikke om jeg skal si 
det var pornografi, men det var veldig nært (liten latter), hvis jeg skal si det sånn. 

For henne er det et verdistandpunkt å holde seg langt unna det som kan 
være pornografisk. Derfor velger hun ikke å se på musikkvideoer som 
spiller på det pornografiske. Hun leser heller ikke blader hvor sex har en 
sentral plass. Hun hadde hørt om nettstedet deiligst.no,6F

7 men hadde selv 
aldri vært inne på dette stedet. Hun var ikke nysgjerrig på det heller og sa 
at hun tok avstand fra hele konseptet med å bli bedømt på grunnlag av 
utseendet. Det hun hadde kommet over på nettet som spilte på sex, hadde 
skjedd ufrivillig, for eksempel i form av pop-ups på en bilside hun var 
inne på. I det kristne miljøet hun tilhører, mener hun at det ikke var "noen 
interesse for å se på nakne personer i blader eller sånt noe." Dette gjelder 
både gutter og jenter. Om sin egen praksis oppsummerer hun på denne 
måten: 

Egentlig så holder jeg meg unna det meste som går på grenseområdet – for å 
være på den sikre siden. 

Selma, som har sin religiøse bakgrunn fra foreldrenes hjemland, har ikke 
en like homogen vennekrets som Målfrid. Hun sier selv at hun er "mot 
pornografi", men deler av vennekretsen hennes har ikke det samme 
standpunktet. Hun sier hun vet at enkelte av guttene i omgangskretsen ser 
pornofilmer. Hun ser ikke ut til å ta avstand fra dette på samme måte som 
Målfrid, bare hun ikke blir trukket inn i det selv.  

(…) det er jo dems sak, så det er ikke mitt problem så lenge de ikke ser det fo-
ran meg og sånn; ber meg om å bli med å se på det eller sånn, så er det greit 
for meg. 

Selma inkluderer et sted som deiligst.no i det hun betrakter som porno-
grafisk.  

7 deiligst.no er et norsk nettsted hvor ungdom laster opp bilder av seg selv, en del av dem 
forholdsvis seksualiserte, og hvor brukerne kan gi poeng på hverandres bilder. 
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Ja det vil jeg si er egentlig det, for der kommer ungdommer og reklamerer for 
seg selv på en måte, med alle forskjellige bilder og i bare overkropper og nes-
ten naken og sånt, så det vil jeg si egentlig er det. 

Ellers så regner hun et blad som Vi menn som "pornoblader rett og slett." 
Det ser ut til at hun opererer med en nokså bred oppfatning av hva som er 
pornografisk. Selv et blad som har mye annet stoff enn det som kan rela-
teres til porno og sex, omfattes av hennes pornobegrep. Det som skiller 
henne fra Målfrid, er hennes uvilje til å ta avstand fra at andre kan ha 
interesse for å ta i bruk et sted som deiligst.no. Her er et lite utsnitt fra en 
bit av samtalen om dette temaet: 

– Hvordan ville du reagert hvis du fikk høre at det var en venninne av deg? 
Eller – jeg vet ikke om du har noen søsken?  Hva ville du tenkt da? 
Hvis hun var på deiligst.no? Det er jo hennes problem. Jeg ville ikke ha sagt 
noe. Det er ikke min sak. Har hun lyst til å posere seg, så skal jeg ikke si noe. 

Slik jeg oppfatter det, velger Selma å ha en relativt "privatisert" restriktiv 
holdning til det hun oppfatter som pornografi. Hun har sine grenser i 
forhold til seg selv, men velger å ha relativt vide rammer for hva andre 
kan gjøre, og er tilbakeholden med åpent å kritisere andres praksiser.  

I spørsmålet om grenseområdet, trekker Bertine inn de mer "offisielle" 
definisjonene og sier at "erigert penis og kjønnsdeler i aktivitet er porno-
grafi." Hun er veldig klar på at det er sammenhengen som avgjør om 
bilder eller filmer har noe pornografisk ved seg. For henne er en video 
som Call on Me ikke pornografi, men hun legger samtidig til: 

(…) men det er så mange hentydninger til det at alle som har sett noe porno-
grafisk materiale i det hele tatt, ville liksom med en gang komme inn på tan-
ken, så det er ikke per definisjon pornografi, men… 

Bertine betrakter deiligst.no som et sted med "veldig sånn pornografisk 
approach", selv om ren nakenhet ikke tillates på disse sidene. Hun betrak-
ter dette stedet som "et veldig fordummende forum" og er klar i sin be-
skrivelse av hva stedet peker hen mot: 

Neste skritt er jo pornografi. Jeg vil si at det der er langt over grensa.  

Også Lisa, som i likhet med Bertine ikke tar avstand fra avstand fra por-
nografi i og for seg, er sterkt kritisk til dette stedet.  
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Og jeg syns det er veldig skummelt, egentlig, at jenter på fjorten år kan klikke 
seg inn og legge ut bilder og… 

– Hvordan tenker du – hvordan skummelt? 
Jeg tenker det er veldig skummelt i forhold til debutalder. Det går jo også på 
drikkevaner til slutt. Du går på fest og – ja veldig ung. Det er tross alt en atten-
årsgrense som vi bør overholde når det gjelder pornografi. Og det er gamle 
menn, eller eldre menn og damer da, som sitter og ser på dette her og syns det er 
veldig opphissende å se en fjortenårings kropp. Jeg misliker det sterkt, altså. 

Lars synes at det er vanskelig klart å trekke opp grensen til porno. Video-
en som ble vist i klassen ligger langt unna det han forstår som pornografi. 
Han ser denne som først og fremst humoristisk framstilt, og betrakter 
andre musikkvideoer som mye nærmere grensen til pornografi enn akku-
rat denne. Det er vanskelig for ham å trekke grensen mellom det som han 
kaller "utfordrende" eller "sensuelt" og "hva som er pornografisk i den 
forstand." Han utdyper dette videre: 

Det blir veldig vanskelig å si, rett og slett. Alt fra bilder hvor det er gjort litt 
smakfullt og sensuelt – som ikke på en måte blir framstilt som pornografisk. 
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det.  

Han betrakter deiligst.no som et slags grenseområde, selv om han syns 
det "er idiotisk og tåpelig hele greiene." Han mener at det legges ut en del 
bilder der som "kan bli litt pornografiske" og at det er "litt sjokkerende 
hva folk legger ut." 

Når Carlo skal forklare hva som for ham klart er pornografi, sier han: 
"Det er filmer med sexscener". En video som åpenbart spiller på sex, slik 
som Call on Me, ligger langt utenfor pornografi i hans forståelse. Det er 
heller ikke i og for seg porno om det vises en elskovsscene på film. 

(…) men når det kommer over på at de zoomer inn på eventuelle kroppsdeler 
og de er sammen, som du ser på pornofilm da. Det begynner å bli pornografi 
når de begynner å fokusere på selve sexen. 

3.1.1 Avrunding og kommentarer 

Vi ser at det ikke er noe entydig mønster mellom de unge når det gjelder å 
definere pornografiens grenser. Det ligger en forskjell i det at Målfrid 
samtidig avgrenser et område hun tar avstand fra. Her skiller hun seg fra 
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Selma, som selv betrakter seg som motstander, men uten å ta avstand fra 
gutter i vennekretsen som bruker pornografi. Selv om både Bertine, Car-
lo, Lisa og Lars har et liberalt forhold til pornografi, tar alle mer eller 
mindre avstand fra konseptet deiligst.no. Særlig Lisa er eksplisitt i sin 
bekymring for hva dette kan medføre for de yngste brukerne. Slik jeg 
oppfatter dette, er Carlo og Målfrid i hver sin ende når det gjelder å defi-
nere porno. Målfrid var også den som opplevde Call on Me som mest 
provoserende. Carlo innsnevret sitt begrep om porno til filmer med nær-
bilder av kjønnsakten, men ikke elskovsscener i og for seg.  

Bertine ser ut til å være den som reflekterer mest på det at pornosjang-
eren også brukes som referanse til uttrykksformer utenfor pornografien. 
Som hun sier et sted: "Folk kan få det å spise jordbær til å bli et hint om 
pornografi." Pornografiens tegn brukes i reklame og i andre estetiske 
sammenhenger og inngår dermed i det som omtales som seksualiseringen 
av det offentlige rommet. Dette bidrar også til å gjøre det problematisk å 
trekke opp entydige grenser mellom hva som er pornografi og hva som 
ikke er det. De unges tanker om hvordan en slik seksualisering eventuelt 
kommer til uttrykk, kommer jeg tilbake til seinere i teksten.  

3.2 Kunnskaper om og holdninger til pornografi 

I dette avsnittet vil jeg konsentrere meg om jentene, siden det er blant 
disse informantene en lettest kan se et kulturelt gap mellom to svært ulike 
måter å forholde seg til pornografi som fenomen på. En lignende forskjell 
kan ikke spores når en sammenligner de to guttene, som begge kan plas-
seres på den pornoliberale siden, selv om de konkrete praksisene er ulike.  

Verken Målfrid eller Selma har kjennskap til pornografi. Deres hold-
ninger er verdibasert, bygget på et religiøst grunnlag. Det er selvsagt også 
tenkelig at tidligere pornobrukere kan ta avstand fra pornografi. Ingen av 
våre informanter har en slik forhistorie. Det hadde avgjort vært interes-
sant å møte ungdom som har vendt seg bort fra pornografien og høre 
nærmere om deres refleksjoner rundt denne endringen. Det jeg beskriver i 
dette avsnittet, dreier seg i hovedsak om nyanser i holdninger blant de to 
parene av jenter som har ulike ståsteder i forhold til pornografi. Jeg innle-
der med noe av de oppfatningene som jentene med religiøs bakgrunn har 
om pornografien. Begge er enige om at pornografi appellerer mer til gut-
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ter. I utsagnet som følger er det kanskje det promiskuøse ved pornografi-
en som Målfrid reagerer mot, som en slags antitese til en dypere kjærlig-
het mellom to. 

Jeg syns det er veldig ille at jenter virkelig tar og viser seg fram på den måten 
de gjør – og gjør sånne ting, for det går jo på verdien av seg sjøl. Jeg syns det 
ødelegger litt av – ja av seg selv på en måte og gir ut kanskje en del for mye 
av det man egentlig burde – som en kanskje burde spare til en person, for ek-
sempel. 

Hun la til at dette også "burde være på samme måte" med menn som var 
aktører i pornofilmer, men hun var likevel spesielt opptatt av kvinnenes 
situasjon: 

Ja, nå er jeg jo jente sjøl. Så det blir på en måte at jeg har litt sympati med de 
jentene som gjør det, på en måte. Men det burde jo være like ille for gutter; at 
de ikke burde holde på med noe sånt. 

Da jeg ber Selma om å kommentere påstanden om at pornografi er kvin-
neundertrykkende, sier hun dette: 

Jeg vil egentlig si at det er like mannsundertrykkende som det er kvinneun-
dertrykkende. 

Likevel er hun redd for at guttene som ser mye pornofilm, tar med seg 
forestillinger om et ideelt sexliv derfra over i virkeligheten.  

Ja, du har kanskje forventninger til det, ikke sant, for da blir jo seksualitet 
framvist på en perfekt måte, ikke sant,  i anførselstegn. 

Ingenting av det som Målfrid og Selma sier, tyder på at de kjenner til 
(eventuelt via omtale) noen bestemte sjangre innenfor pornoen. Både 
Bertine og Lisa har betydelig mer erfaring her, og nevner både sjangre og 
konkrete nettsteder i løpet av samtalen.  

Bertine arrangerte en gang noe hun kalte for "pornomaraton" sammen 
med ei venninne, angivelig for å bli kjent med noen av de forskjellige 
sjangrene som finnes innenfor pornografien. Hun fikk en kamerat til å 
brenne en cd for henne. Her er hennes framstilling av noe av det denne 
cd-en inneholdt: 
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Men det var forskjellige typer. Det var et amatøropptak som var gjort et eller 
annet sted i Sverige, som var distribuert på nettet. Og det var noe som het Col-
lege Fuck Fest7F

8 i USA. Og det syns jeg var virkelig morsomt. Klare å få noen 
til å ha sex foran førti tilskuere, det er godt gjort! 

Bertine kjenner også en sjanger som kalles "Milfhunter",8F

9 hvor konseptet 
er at det skal lages en amatørpornofilm med utgangspunkt i at et filmteam 
tilsynelatende "tilfeldig" treffer unge kvinner i hverdagssammenhenger 
og blir enige om å betale dem for et filmopptak som skal iscenesettes 
umiddelbart etterpå og hvor de har sex med flere unge menn samtidig. 
Bertine sier følgende om dette: 

Jeg så en snutt av det. Jeg så bare introduksjonen da, for det var den jeg var 
interessert i. Det var sånn at de spanet (hun henviser her til teamet) utenfor en 
lekebutikk, og: 'Oh, hot mam!' (om en kvinne de fikk øye på) og bare gikk 
bort og snakket med henne og hun har ikke noe å gjøre sånn midt på dagen, så 
hun kunne godt være med å lage film på et hotellrom og så stikke tilbake og 
kjøpe lekene etterpå. Det var jo…jeg synes det er ganske morsomt at de har 
prøvd å lage en handling. Det er artig. 

Bertine ser ut til å betrakte denne videoen ut fra denne sjangerens premis-
ser. Hun sier at hun og venninnen har "veldig mye humor" i forbindelse 
med å se slike filmkutt. Men Bertine tilkjennegir også mer alvorlige tan-
ker rundt fenomenet. Hun henviser blant annet til Agnar Mykle9F

10 og hans 
syn på porno som et utopia, ved at det "viser livet slik det ikke er". Hen-
nes mer samfunnsorienterte vinkling på pornografien viste seg også ved 
at hun relativt nylig hadde sett dokumentaren En pornojomfrus dagbok på 
TV3. 10F

11 Bertine var opptatt av at særlig den ene hovedpersonen gikk mye 

8 En populær pornosjanger som angivelig er tatt opp på fester i collegemiljøer i USA og hvor 
konseptet er at mange har sex offentlig og åpenlyst under festen og at deltakerne er fullt klar over 
at disse scenene filmes og distribueres over nettet. 

9 For en nærmere gjennomgang av denne pornosjangeren, se Månsson og Söderlind (2004, 
85-86). 

10 Forfatteren Agnar Mykle (1915–1994) er blant de mest profilerte norske forfattere på 
1900-tallet. Hans to mest kjente romaner med erotisk tematikk er Lasso rundt fru Luna (1954) og 
Sangen om den røde rubin (1956). Oslo byrett fant i 1957 Sangen om den røde rubin utuktig og 
dømte Gyldendal Norsk Forlag til å trekke tilbake de usolgte eksemplarene. Anken til Høyester-
ett førte imidlertid til frifinnelse. 

11 Programmet hadde høye seertall da det ble vist sent på kvelden 14. november 2005, 
165.000 (som er mye for kommersielle kanaler i Norge en vanlig hverdag). Programmet ble 
kjøpt inn fra engelske Channel 4 og viser to kvinner med ulik bakgrunn som slutter i respektable 
jobber for å prøve seg som pornostjerner. Det som ble vist lå helt klart i grenselandet for det som 
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lenger på filmsettet enn hun først hadde sett for seg. Bertine forteller dette 
om sin seeropplevelse: 

Det var jo ikke pornografi, men det var om bransjen og hvor de oppdaget (ho-
vedpersonene i filmen) det at: 'Å, fy faen, det gjorde vondt!' Og dem som tror 
at det her er glamorøst, dem vet ikke hva de snakker om. (…) Det var vondt 
på slutten der og hun skulle gjerne ha sluttet litt tidligere hvis det var helt opp 
til henne. 

Bertine sier at noe av hennes egen motivasjon for å se på porno, handler 
om at hun ønsker å vite "hva slags referanser de egentlig hadde (hun ten-
ker her på gutter, både de hun kjenner og ellers) når de leste porno, eller 
jenter og sex i det hele tatt". Så selv om hun sier at hun "har det hun vil 
karakterisere som en veldig syk humor" rundt seksualitet, har hun samti-
dig motforestillinger om hvordan pornografien kan virke i enkelte gutte-
miljøer: 

Det er da bekymringen kommer inn, fordi at det er flere gutter enn jenter som 
ser porno, og mange av referansene gutter har til sex kommer fra porno. Og 
det har jeg merka blant kompiser og sier til dem at 'det der fungerer ikke så 
bra som du tror det gjør.' 

Det kan nærmest se ut som Bertine har et slags opplysningsprosjekt i 
forhold til sine kamerater. Ved selv å se på pornografi og vite noe om 
hvordan den mottas, kan hun bidra til å ta fra guttene noen av de illusjo-
nene hun mener pornografien bidrar til å skape. En slik mulighet forutset-
ter at hun har en viss kjennskap til feltet, både til noen av sjangrene in-
nenfor pornografien og til den dramaturgien som ligger i disse sjangrene.  

Bertines interesse for pornografi ser ut til å være innlemmet i en større 
interesse for seksualitet som et felt som indirekte avspeiler samfunnsfor-
hold i videre betydning. Her er noen av de ordene hun setter på dette: 

Alle autoritetsinstitusjoner gjennom historien har ofte brukt seksualiteten og 
det området der til å regulere folks oppførsel og kontrollere dem. (…) Det var 
sånne midler, det var ti dagers botsgang for onani og ti år hvis du hadde anal-
sex, selv om det var din egen ektefelle. (…) Og akkurat den intime delen av 

kan vises på TV, siden deler av det som foregikk på pornosettet ble vist, riktignok uten at det i 
dokumentaren ble fokusert noe på kjønnsorganene. Noe som kom fram i etterkant av program-
met, var at kanalen ikke vil satse mer på sex-relaterte programmer. Begrunnelse er at det er 
vanskelig å få tak i de tyngste annonsørene når kanalen assosieres med en slik programprofil. 



 Ungdom, pornografi og meningsskaping – en intervjuundersøkelse 95

mennesket, den brukes. Hvis du kontrollerer den, så kontrollerer du ofte resten 
også. (…) Jeg tror det er mye i dagliglivet og i folks tankeforhold i det hele 
tatt som gjenspeiler det forholdet de har til seksualitet og den intimsfæren der. 
At hvis du har problem med å ha personlig forhold til den du har sex med, så 
har du problemer med personlige forhold sånn ellers. Hvis du bruker det som 
opposisjonsmiddel, så har du problemer i forhold til autoriteter.  

Lisa forteller om stor interesse for sex i den vennekretsen hun tilhører. 
Det innebærer at de snakker mye sammen om det som har med seksualitet 
å gjøre, men "ikke nødvendigvis om porno". I den grad gjengen (flere 
gutter enn jenter) unntaksvis ser porno sammen, så "er det i så fall at vi 
latterliggjør det." Denne latterliggjøringen utdyper hun på denne måten: 

Vi ler litt av de forskjellige typene i pornofilmen. Vi har den litt sånn harry 
barske mannen. Han er ikke nødvendigvis pen, men han har stor penis da. Det 
er jo ett av de store kriteriene for å komme seg inn på en pornofilm. Så har vi 
denne deilige damen som er helt perfekt. Silikonpupper. Er solbrun – og det er 
jo egentlig latterlig i seg selv.  

Hun sier hun vet om jenter som tar pornoen "helt alvorlig". Da jeg spør 
om det innebærer at hun tror noen av disse kunne tenke seg å være med i 
en pornofilm, svarer hun: 

Ikke vennene mine da, men jeg veit nok om noen som ville ha vært med i en 
pornofilm. Men i søken etter å bli som dem (sikter til de kvinnelige por-
nostjernene), ikke nødvendigvis ved å være med i en pornofilm, men å faktisk 
være denne perfekte som alle liker og har lyst på sex med da. 

Lisa mener at det begynner å bli en større utjevning mellom kjønnene når 
det gjelder interessen for pornografi. Men stadig er det slik at det er blant 
jentene at en finner de mest restriktive holdningene til pornografi.  

Jeg vil nok si at vi jenter er mer negative til dette enn vi burde være. Men det 
er kanskje fordi vi føler oss litt mer undertrykte også. Men gutten bør også fø-
le seg veldig undertrykket, for han fremstilles jo som en idiot. En uintelligent 
ape, ikke sant (latter).  

Da jeg spør om hvordan hun oppfatter pornografien i lys av tenkningen 
om likestilling, svarer hun som følger: 
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Jeg er ikke helt for likestilling. (…) Vi bør jo ha visse forskjeller. Også når det 
gjelder pornografi. Den er jo tross alt laget for å tilfredsstille mannen. Den 
burde egentlig være deres. (…) Men nå som vi da på en måte snakker veldig 
mye om sex, så utfyller vi hverandre med dette her. Og mannen vil jo gjerne 
ha med kvinnen for å se på porno og syns det er litt spennende.  

Det som er slående i samtalene med alle de seks ungdommene, er at ingen 
av dem har sett tegn til organisert motstand mot pornografi. Den venstre-
radikale og aktivistiske motstanden mot porno, som i perioder har vært 
markant i dette distriktet for noen år siden, ser ut til å være fraværende. 
Hvis den hadde vært markant og tydelig, ville uten tvil alle de unge på 
denne store videregående skolen kjent til det. Ingen av disse kjenner til 
motstandsmiljøer. 

Til tross for sin toleranse i forhold til porno, har Bertine samtidig en 
rekke motforestillinger som kommer til uttrykk på denne måten: 

Jeg syns at man kan ikke komme bort fra at det er ofre i seksualindustrien. Og 
det er veldig dumt å sponse en organisasjon hvor det er mange som blir gjort 
til ofre. Det er dumt å handle på Hennes & Mauritz også, for det er barnear-
beidere til det, men så – ene og alene for egen nytelses skyld så finansierer du 
en industri som utnytter folk som har litt sånn svak sosial intelligens. (…) Og 
jeg ser enkelte filmer, hvor jeg ser at de personene der er ikke oppegående, og 
hvis de hadde kjent til alle sidene av sakene, og hva de kunne ha gjort for å 
tjene penger og hva de kunne ha gjort for å ha en annen livssituasjon, så ville 
de nok ikke ha gjort det der. Så jeg syns ikke pornografi er noe positivt i den 
forstand.

Men i tillegg til disse kritiske kommentarene, mener hun også at noen 
velger et sånt liv uten å være verken ressurssvake eller mangle alternati-
ver. De går inn i det med åpne øyne fordi de har lyst til det. Det stiller hun 
seg ikke fordømmende til. 

Det er jo noen av dem som nyter å drive med det og som har et veldig balan-
sert liv, og for all del – go ahead! 

Jeg nevnte innledningsvis i dette avsnittet at pornoen kan fungere som et 
symbol for motsatsen til den romantiske kjærlighetsideen, den forplikten-
de og langvarige relasjonen mellom to. Ut fra dette kan en forstå Målfrids 
avstandtagen til porno. Lisa bekrefter noe av det samme, men fra en helt 
motsatt synsvinkel, hvor det å skaffe seg variert seksuell erfaring som ung 
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kvinne, ses på som positivt. På spørsmålet om hvordan pornografi virker 
inn på romantiske forestillinger om kjærlighet, sier hun dette: 

Du drar ikke opp en pornofilm for å se romantikk. Du drar den opp for å bli 
opphissa. (…) Folk har ikke lenger sex for å oppnå romantikk og være forels-
ka. De har sex for å bli tilfredsstilt. Men når de ikke har lyst til å gjøre det på 
egen hånd, så er det veldig pirrende å la noen andre gjøre det også. Det er litt 
forandring. Det er sånn jeg oppfatter det i hvert fall.  

I forlengelsen av dette ser hun pornografien som en slags "idebank" for 
seksualitet. Ikke bare for mannen, men også for kvinnen. Jeg vil avslutte 
dette avsnittet med noe som kan tyde på en ambivalens i forhold til por-
nografiens muligheter – og dens farer. 

Og så lærer du mye rart der. Det er mange stillinger og morsomt å prøve ut og. 
Men altså, jeg syns de lager litt feil bilde av det å ha sex også. Folk trur med 
en gang at de skal begynne å stønne bare de tar på dem, for det er jo så godt! 
Ja, en voldtar jo nærmest kroppen til en person hvis en skal følge etter porno-
grafien da. Og det er litt skummelt å tenke på egentlig. 

3.2.1 Avrunding og kommentarer 

Både Bertine og Lisa har reflektert mye over pornografi. Lisa er den som 
klarest kopler den mot egen lyst og egen seksualitet. Begge er likevel 
kritiske til pornografien som leverandør av illusjoner, samtidig som de 
morer seg over de klisjeene som pornografien er full av. De har utviklet et 
dobbeltblikk på pornografi som fenomen, med en ironisk distanse som 
også er preget av ambivalens. Dette dobbeltblikket ser ut til å gi Bertine 
en spesiell posisjon som gir henne en innfallsvinkel til å realitetsorientere 
gutter hun kjenner og på den måten motvirke at pornografien blir et men-
talt kart for deres egen forståelse av seksualitet. 

Det ser ut til å være et kulturelt gap mellom Bertine og Lisa på den 
ene siden og Målfrid og Selma på den andre. Målfrids miljø ser ut til å 
være enhetlig negativt til pornografi som uttrykk. Hun uttrykker seg gene-
relt kritisk i forhold til den pornografiseringen hun ser rundt seg i sam-
funnet og ønsker å bidra til en motkultur rettet mot en generell aksepte-
ring av dette blant ungdom. Hennes innlegg i klassetimen kan ses i lys av 
dette. Et mulig dilemma for henne er hvorvidt og eventuelt hvor kraftig 
hun skal markere dette synet overfor andre ungdomsmiljøer enn sitt eget.  
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Selmas dilemma er et annet. Hun ser pornografi i bruk i miljøer som 
hun selv har et forhold til, og ser ut til å ha valgt stilltiende å tolerere at 
dette skjer, samtidig som hun opprettholder sin egen kritiske holdning til 
dette. En kan her tenke seg en utvikling hvor det blir vanskeligere å opp-
rettholde sitt eget standpunkt, dersom utviklingen i vennekretsene rundt 
henne allment endrer seg i mer pornoliberal retning.  

3.3 Subjektive utviklingshistorier i forhold til pornografi 

På dette området er det naturlig nok bare Bertine og Lisa som har noe å 
fortelle blant jentene. Et spørsmål som kan reises, er hvorvidt historiene 
til disse jentene og til Lars og Carlo, bør betraktes som individuelle og 
subjektive særtilfeller, eller om det er mer fruktbart at de ses i lys av 
kjønnskulturelle bakgrunnsforhold. Det skal vi reflektere nærmere over i 
siste del av dette avsnittet. 

Carlo lager en kort skriftlig skisse over noen utviklingstrekk fra han 
var 8–9 år gammel. Det gir en viss oversikt over assosiasjoner han selv 
raskt har notert ned om sin utvikling, rett før det siste intervjuet fant sted. 

Alder Forskjellige arenaer og hendelser knyttet til pornografi og sex 

8–9 Bilder fra blader via eldre søsken. 

10–12 Internett, blader og tv. 
Hører om andres foreldre som har pornofilmer. 
Venners interesse for betalingskanalen TV1000.
Internett på skolen. Smugtitting på lek.no 
Fikk Internett hjemme. Spennende å søke. 
Hönan Agda (pornoforretning på den svenske siden av den svensk-norske grensen). 

13–15 Ungdomsskole. Internett på skole og hos venner. 
Filmer, nysgjerrige gutter i puberteten. 
Musikkvideoer til kvinnegrupper (sexy videoer og lettkledde damer). 
Sanger med budskap om sex ble mer interessante. 
Ting man som mindre så på som kjedelig og ekkelt, var nå opphissende. 
Ukeblader med bilder av lettkledde damer. (Se og Hør, norsk ukeblad). 
Med idrettslaget på tur. Overnatting på hotell og porno via pay pr. view. 
Pornoblader på idrettsleir, kjøpt i kiosk. 
Filmer med erotiske scener blir mer interessante. 
Reklame (Cubus, klesforretning). 
TV-program som Mot i Brystet (humor), De syv søstre (såpe) og Hotel Cæsar (såpe).
Internett med bilder, filmer, reklame-popups. 

Fra 16 Pornofilmklipp via wap-mobil, bildetelefoner, deiligst.no og penest.no 
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Listen til Carlo sier også mye om det multimediale spennet som porno-
grafi og seksualitet eksponeres gjennom. I intervjuet sier han mye om 
kollektive erfaringer fra møtet med pornografi. Om lagidrettsguttene på 
tur til andre byer med hotellovernatting og hvordan de fant en måte hvor 
de kunne se hele pornofilmer på betalingsfjernsyn uten å betale. Han 
forteller også om tilsendte pornobilder fra guttene i den klassen de skulle 
på leirskole sammen med, om gutter som klistret pornobilder på undersi-
den av pultlokket i klassen, om gutter som måtte sitte igjen etter skoletid 
som straff fordi de så dristige modellbilder på erotiske nettsteder. Fra den 
senere tid forteller både han og Lars om kunnskap de har fått fra andre 
gutter om hvordan de skal kunne se hele pornofilmer uten å betale ved å 
snappe opp passord og brukernavn på bestemte nettsteder. 

For egen del sier Carlo at det var første halvdel av ungdomsskoleårene 
som var høydepunktet når det gjaldt tidsforbruket til pornografi. Dette 
tydeliggjør han i denne samtalesekvensen: 

I niende klasse, da jeg gikk der, da satt vi hos kompiser og så pornofilmer. Vi 
delte mye – sendte over til hverandre og sånn. Det var vel mest sånn i åttende 
og niende klasse. Men det er fortsatt noen venner da, som er veldig ivrige på 
det når de kommer hjem til andre. Det er det første de gjør. 

– Er det noen som i ekstreme tilfeller minner om noe som ligner avhengighet 
av det – at de blir hekta på det nærmest? 
Egentlig ikke. Det har vært mer sånn enkelte ganger, da er det sånn. Det har 
skjedd kanskje en lørdagskveld eller noe sånn, og så ikke noe på en  stund og 
så kanskje bare det at du ser en vanlig film egentlig. Det var bare en viss peri-
ode da dette var nytt og sånn. Da var det veldig hver dag. Og så dabba det av. 

Carlo mener at det var det tabubelagte og det forbudte som gjorde at dette 
var spesielt interessant tidligere. Det betyr ikke at pornografi ikke er ak-
tuelt nå, men heller at en tør å stå for den en er, både når det gjelder sek-
sualitet og det at pornografi kan være tiltrekkende og interessant. Han 
sier:

Jo eldre du blir og jo mer trygg du blir på deg selv, jo mer tør du prate om det. 
Så hvis jeg hadde vært yngre, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde turt å be-
gynne å ha dette intervjuet med deg, for det hadde kanskje vært et vanskelig 
tema for meg og vanskelig å prate om. Men jeg føler at jeg har ganske god 
selvtillit og jeg tør prate åpent om det siden jeg har de erfaringene jeg har, og 
jeg er i et miljø hvor man har litt av alle personligheter. Så nå er det veldig 
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vanlig, eller veldig åpent å prate om det. Før var jenter veldig sånn skeptiske, 
og hvis man da hadde et pornoblad eller man hadde sett en film, så så de på 
deg med mer eller mindre avsky (liten latter) – at dette var ekkelt. Men nå er 
det like vanlig for jenter tror jeg som gutter. De er like nysgjerrige de. 

En viktig forskjell når det gjelder bruken av porno, er at fjortenåringene 
ikke har egne seksuelle erfaringer fra virkelighetens med seg når han ser 
pornografiske filmer og bilder. I forrige avsnitt så vi at særlig Bertine var 
opptatt av hva den utopiske verdenen som framstilles i pornoen, gjør med 
guttene i forhold til egne seksuelle relasjoner. Dette er også Carlo klar 
over, men viser også at han har tenkt på hvordan en unngår fellene fra 
pornografien. 

Men det er også det når man ser pornofilm, så ser det ut som damene har det 
ganske godt da, men det er ikke alltid det er sånn. Det er jo bare et spill. Og 
det kan også fremme at en får litt prestasjonsangst, hvis kjæresten ikke reage-
rer på samme måten. Da er jo samhandling veldig viktig – at man er trygg på 
hverandre og kan fortelle hverandre hva man skal gjøre. Men konklusjonen er 
at det kan være inspirerende, og det kan virke opplysende – at man lærer nye 
ting.

Lars mener at Internett er det store når det gjelder pornografi. Selv kan 
han ikke huske "sist jeg slo opp i et pornoblad." Han betrakter interessen 
for pornografi som en utbredt del av guttekulturen: 

Det er nesten et kjent faktum at alle gutter over elleve eller noe sånt noe har 
vært innpå porno, eller har porno hvis de har data hjemme og har Internett.  

Når det gjelder sin egen historie, mener han at han var mest opptatt av 
porno da han var fjorten og femten år. Inngangen hans til det var blader 
og "film fra pappas skap". Han regner seg fremdeles som en som er meget 
opptatt av pornografi, og har ord på seg som en som har lastet ned mye 
pornofilmer fra nettet. Kvaliteten på pornofilmen, definert som en han 
ikke så lett blir lei av, er viktigere enn det å ha mye av det. Det er særlig 
amatørsjangeren som Lars har mest sans for. Særlig er det lydene i disse 
filmene som opphisser ham. Bilder i seg selv er betydelig mindre interes-
sant for ham.  

Han har ikke noe negativt syn på jenter som eventuelt viser interesse 
for porno. Som han sier: "Porno er jo for alle". Han tror at de kjønnsfor-
skjellene som finnes, stammer "fra gammelt av" sammen med forestil-
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lingen om at jenter ikke skulle "være så opptatt av sex sånn som menn." 
Ut fra hans ideal om større åpenhet om seksualitet, ser han "ingen grunn 
til å skamme seg over å se pornografi" og legger til, "så hvorfor skulle 
jenter?" Han stiller seg også tolerant til det at enkelte bruker relativt mye 
tid på forbruk av porno. 

Det er jo noen som er fullstendig opphengt av å se på det, selvfølgelig, men 
jeg tror ikke jeg ville dømme den personen på noen annen måte enn noen and-
re. Nå er jeg jo ganske opphengt av pornografi selv, og seksualitet og alt det 
der sånn. Tror ikke noen dømmer meg på den måten at "han er sex-freak eller 
nymfoman"eller noe sånt noe. 

Vi ser likhetstrekk mellom Carlo og Lars i beskrivelsen av høydepunktet i 
egen interesse for pornografi, men Lars har bevart og utviklet denne in-
teressen til en større bevissthet om hva han setter pris på og hva som sti-
mulerer mest. Carlo forteller om en mer generell synkende interesse for 
dette etter ungdomsskolen.  

Lisa husker godt sitt første møte med pornografi. Det var gjennom ka-
nalen TV1000 hjemme. Hun hadde lurt på hva serien Tusen og en natt var 
for noe. Hun trodde det var tegnefilm: 

Med Aladdin og sånn. Men det var det jo ikke. (Latter). Jeg tror jeg var ni år. 
Jeg hadde sett pornoblader før. Det var alltid morsomt å le av det som var i 
øverste hylle på bensinstasjonen, ikke sant. Se menn som kjøpte og se hvor 
flaut det var. Men jeg var vel oppe en kveld jeg våkna og ikke fikk sove. Da 
skrudde jeg på TV og trudde det var Barne-TV. (…) Det var jo veldig fascine-
rende og spennende å se på dette her. Og det var ikke noe skummelt i det hele 
tatt, men det var sånn jeg reagerte. Andre ville vel kanskje reagert annerledes.  

Da hun nærmet seg puberteten, ble dette mer spennende. Det gjaldt både 
blader og filmer fra TV1000. Hun forteller også om sin egen forbrukskur-
ve innenfor pornografi. 

Det var jo selvfølgelig pirrende (latter). Det førte til onani (latter). Sånn er det 
jo bare. Du oppdager det på din egen måte. Den gikk veldig høyt opp en god 
stund (henspeiler til kurven), og så nå, når jeg har blitt eldre, så har den dalt 
litt ned. Det er jo normalt. Jeg forstår jo det nå. Det er ikke tabu lenger, egent-
lig.
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Bertine har minner helt tilbake til førskolealderen om at hun kom over 
pornoblader. Hun karakteriserer seg som "veldig nysgjerrig" på dette 
allerede som barn: 

Jeg kunne finne et pornoblad eller noe sånt. Jeg satt og kikket i det da og syn-
tes det var rart og syntes det var spennende da.  

Hun forteller at hun ikke hadde noen oppfatninger om at dette var skit-
tent; heller at det både var litt flaut og litt artig på en gang, men at det 
ikke var noe en skulle snakke med de voksne om. Gjennom sin kjennskap 
til pornografi via Internett i løpet av det siste 1–2 årene har hun inkorpo-
rert noe av sin viten om porno i sin humor. Hun opplever at dette kan 
bidra til at hun overrumpler guttene med mange av sine kommentarer: 

Jeg har en veldig sånn humor som veldig ofte spiller på pornografi og jeg kan 
få det meste til å være nasty, for å si det sånn. Og det som også skjer er at de 
blir overrasket, at de blir vippet av pinnen. 

Bertine har reflektert en del over forholdet mellom pornografi og seksua-
litet. Etter det hun sier, ser hun ingen nødvendig kopling mellom kjenn-
skap til pornografi og graden av seksuell aktivitet blant jenter. Hun tror 
ikke at det hun kaller for "usunt forhold til egen seksualitet" blant jenter 
har noe sammenheng med pornografiforbruket deres. Med usunt forhold 
mener hun for eksempel det å betrakte seg selv som vellykket hvis en har 
hatt sex med mange. Hun forteller: 

Som venninner jeg kjenner, eller noen i omgangskretsen, som så ofte havner i 
sengen med en eller annen fyr, som ikke syns det er spesielt artig engang, 
mens hennes forhold til pornografi ikke er noe å snakke om i det hele tatt, for 
hun har ikke noe spesielt forhold til det.  

3.3.1 Avrunding og kommentarer 

Hvor "kjønnet" er egentlig erfaringen med pornografi? Inntrykket fra 
dette begrensede utvalget er at guttene i større grad kommer inn på por-
nografien gjennom en slags felles guttesosialisering, en forventet kollek-
tiv nysgjerrighet rettet mot dette området. Både Lars og Carlo kjenner til 
mulighetene som finnes for å komme inn på lukkede pornosteder eller 
filmkanaler via spissfindige omveier. Dette var en viten de hadde snappet 
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opp fra andre gutter. Selv Bertine med sin åpne nysgjerrighet overfor 
pornografi, forteller at hun ikke visste hvordan hun konkret kunne laste 
ned pornografi og måtte gå via en kamerat for at han skulle brenne et 
utvalg med pornografiske filmklipp inn på en cd.  

Både Lisa og Bertine forteller om en tidlig nysgjerrighet på dette feltet 
og karakteriserer disse første opplevelsene i positive ordelag, men det ser 
ut til at deres inngang var av mer individuell karakter enn for guttenes 
del. De forteller ikke om en kollektiv barnlig jentekultur som introduserte 
dem for de første bilde- eller filmopplevelsene. Hönan Agda i Sverige var 
et begrep for Carlo allerede i 10–12 årsalderen og noe guttene snakket 
sammen om. Ingen av de to jentene har en lignende kollektivt basert og 
nesten mytologisk preget kjønnsbevissthet som kontekst for sine erfaring-
er med pornografi. De første opplevelsene til jentene forblir da i sterkere 
grad hemmelige, fordi det ikke i samme grad finnes et felles barnekultu-
relt språk som kan forankre disse subjektive opplevelsene og erfaringene. 

En kan her tenke seg to forskjellige tolkninger. Den ene kan være at 
også jentene gjør mange individuelle erfaringer i forhold til pornografi, 
men disse blir i mindre grad delt med de andre jentene. Den får dermed 
heller ikke det konkurransepregede utviklingsforløpet som i større grad 
skapes i guttekulturen, om å ha "vært der" eller "sett den" eller "være den 
kjappeste til å bryte det forbudet", for eksempel i skolesammenheng og 
andre settinger hvor gutter er sammen. En annen forklaring kan være at 
jentene tidlig konstruerer et bilde av guttenes forhold til pornografi som et 
trekk ved "de andre", og at det å være helt annerledes enn guttene på dette 
området, blir et normativt poeng i seg selv. At jentene skjønner at det ikke 
er noe å hente i jentekulturen ved å skryte om disse erfaringene. 

Uansett er det grunn til å tro at iallfall forestillingene om kjønnsu-
likheten på dette området i seg selv skaper en bestemt kontekst. Dette 
kontekstuelle utgangspunktet, eller denne form for "framing" i Goffmans 
språk, var jo nettopp det som forklarer den overraskelsen som kunne spo-
res i klassen da Carlo fortalte at han også kjente til jenter som hadde sans 
for pornografi. Det er også de samme forestillingene som kan skape 
grunnlaget for at Bertine kan overraske og overrumple gutter med ut-
gangspunkt i sitt kjennskap til pornografien og hennes bevisst nasty asso-
siasjoner til dette. 





4. Teoretisk del 

4.1 Valget av blikk som rettes mot pornografi 

Historien om pornografi er også en historie om hva slags blikk en har 
valgt å rette mot dette feltet fra epoke til epoke. Dette blikket kan være 
moralsk fordømmende, juridisk dømmende eller estetisk og kunstnerisk 
bedømmende. Ofte har det vært strid om hvilke blikk som har vært mest 
legitime, mest moralsk nedbrytende eller mest frihetselskende. Blikket er 
på en tett og sammenvevet måte forbundet med samfunnsordninger, 
maktstrategier og etiske diskurser. På 1900-tallet har for eksempel porno-
en både vært del av en frigjøringsdiskurs og en undertrykkingsdiskurs 
(Synnevåg 2002).  

Alle de tre områdene jeg fram til nå har trukket fram i mitt materiale, 
nemlig synspunkter på grenselinjene mellom pornografi og ikkepornogra-
fi, kunnskaper om og holdninger til pornografi og den personlige erfa-
ringshistorien i forhold til pornografi, vil være preget av samfunnsmessi-
ge, mediemessige og etiske strider av diskursiv karakter om pornografi og 
seksualitet. Dette mer "voksne" makronivået når også fram til et familiært 
nivå og videre til et barne- og ungdomskulturelt nivå. Der skapes det barn 
og unge imellom en gitt praksis og en gitt mening rundt pornografien, 
mer eller mindre uavhengig av om den ellers oppfattes som tabuisert eller 
ikke. Slik jeg ser det, vil barna vanligvis mer ane enn konkret konfronte-
res med eksplisitte normer om pornografi blant voksne. Livingstone og 
Bober (2005) påviste for eksempel at foreldre undervurderer de unges 
pornoerfaringer og -praksiser på Internett. Mange unge vil uansett "gjøre 
pornografi" på et tidlig tidspunkt, til tross for anelsene de har om voksnes 
oppfatninger. Noen ganger er det dessuten slik at det pornografiske mate-
rialet hører hjemmet til, eller er lett tilgjengelige via hjemlige medier.  
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Det vil nok også være slik at uansett om normene hjemme er liberale 
eller restriktive, vil mange barn og unge få erfaringer med pornografi som 
de opplever som spennende. De vil også finne ut at de ikke er alene om å 
oppleve det slik. Særlig guttene ser ut til å ville dele disse spenningsopp-
levelsene med hverandre. Det er i dette spenningsforholdet mellom nor-
mative anelser og konkret erfaring, eller konkret resepsjon av pornografi, 
hvor teoretiske begreper kan bidra til avklaring. Hittil har jeg bevisst 
ønsket å holde en lav teoretisk profil, slik at utsagnene vi har lest ikke 
skulle filtreres til det ugjenkjennelige gjennom disse brillene. Empirien 
har fått anledning til å komme mer direkte til sin rett. Men nå er det på 
tide også å opprette et teoretisk blikk på de konkrete holdningene, kunn-
skapene og erfaringene vi har møtt i samtalene. 

4.1.1 Teoretiske begreper til belysning av ulike pornografiske praksiser 
blant ungdom 

Jeg velger å trekke inn relativt kjente teorier for å se hvorvidt disse kan 
være fruktbare når de settes i spill med mitt eget empiriske materiale. 
Både innenfor internasjonal og nordisk seksualitetsforskning har begrepet 
seksuelt skript vært mye brukt (Træen 1993; Månsson og Söderlind 2004; 
Pedersen 2005). Teorien er utviklet av de amerikanske sosiologene John 
Gagnon og William Simon for å forstå seksuelle mønstre i befolkningen 
(Gagnon og Simon 1973). Teorien går ut på at det i en gitt kultur skapes 
normer for hvordan en seksuell relasjon skal forløpe og utvikles. Et gitt 
par kan handle i tråd med et bestemt seksuelt skript, mens andre bryter 
med det samme skriptet eller handler innenfor et alternativt skript. Skrip-
tene endres relativt sakte innenfor det som kan kalles hovedkulturen, men 
de kan variere mye fra delkultur til delkultur. Willy Pedersen hevder for 
eksempel at oralsex kommer inn på en tidligere tidspunkt i en seksuell 
relasjon mellom norske ungdommer, når en sammenligner brede under-
søkelser fra 1992 med en sammenlignbar undersøkelse i 2002 (se også 
Pedersen og Samuelsen 2003).  

Jeg betrakter begrepet seksuelt skript som fruktbart for bedre å kunne 
forstå de normative kontekstene for hvordan seksualitet utspiller seg mel-
lom unge mennesker. Gjennom dette begrepet kan en nærmere spesifisere 
situasjoner hvor seksualitet kommer til uttrykk, direkte eller mer subtilt 
og indirekte. Begrepet bidrar til å konkretisere sosiale sammenhenger 
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hvor sex inngår, og de normene som eksisterer rundt dette, for eksempel 
aspekter som de følgende (Pedersen 2005, 20): 

hvem en har sex med 
når vi har eller kan ha sex 
hvor vi har sex 
hva vi kan gjøre når vi har sex 
hvorfor vi har sex – begrunnelsene for det 

Siden denne rapporten primært dreier seg om pornografi, og ikke om 
seksualitet i videre forstand, vil jeg gjøre et forsøk på å snevre inn skript-
begrepet ned til konkrete settinger for bruk av pornografi. Da får vi med 
utgangspunkt i punktene over følgende ekvivalenter, her noe mer utførlig 
uttrykt rent språklig: 

hvem vi kan dele en pornografisk opplevelse med 
når vi kan oppsøke eller ta initiativ til å skaffe pornografisk materiale 
gjennom hvilke medier vi får tak i pornografisk materiale 
hvordan vi oppsøker, samler eller formidler pornografisk materiale 
hvorfor vi bruker pornografi 
hvorfor vi ikke bruker pornografi 

På grunnlag av disse punktene kan det stilles et mer overordnet, eller om 
man vil, mer makroorientert spørsmål rettet mot det samme feltet: 

Hva slags fortellinger om seg selv og samfunnet skaper de unge rundt 
sitt eget forhold til pornografi, eller rundt "de andres" forhold til 
pornografi? 

Innenfor en forskningsrapport med begrenset empirisk grunnlag kan jeg 
ikke stille til utsikt at disse spørsmålene besvares, verken i sin potensielle 
bredde eller dybde. Likevel ser jeg en verdi i at de stilles, ikke minst for å 
synliggjøre hvor komplekst forholdet mellom kultur, settinger, skript og 
individ er. Jeg kommer nærmere tilbake til drøftingen av disse spørsmå-
lene, eller iallfall noen aspekter ved disse spørsmålene, etter at denne 
teoretiske delen er avsluttet. 
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For Gagnon og Simon utspiller seksualiteten seg mellom en akseptert 
bruk som sanksjoneres i kulturen og individuelle løsninger på feltet. De 
lokaliserer tre nivåer for disse "forhandlingene" mellom samfunnsmessig 
makroplan og individuelt mikroplan (Pedersen 2005, 48). Disse nivåene, 
som kalles kulturelle scenarier, interpersonlige skript og intrapsykiske 
skript, er etter mitt syn også overførbare på vårt snevrere område. Her 
følger en kort skisse for hva det på hvert av områdene kan innebære i 
forhold til pornografi. 

Kulturelle scenarier 
Koder for porno på kollektivt nivå, for eksempel representasjoner av 
pornografi i medier, utsagn fra religiøse ledere om pornografi og 
holdninger til pornografi som kommer fram gjennom meningsbryting i 
TV-debatter.

Interpersonlige skript 
Omforming av disse bredere kulturelle narrativene til å bli egne 
praksiser og innlemmes i den subjektive meningsskapingen. 

Intrapsykiske skript
Henspeiler mer på handlingene og kommunikasjonen om behov, lyster 
og lengsler (også forstått i den gitte relasjonen og i den kortsiktige 
og/eller langsiktige konteksten rundt denne).  

Som en mulig "ungdomstilpassing" til disse nivåene, kan en godt se for 
seg et mer jevnalderbasert og "ungdomskulturelt" nivå under det som 
kalles kulturelle scenarier. For å få et mer presist bilde av virkeligheten 
akkurat når det gjelder pornografi, mener jeg det er mest fruktbart å se for 
seg ulike kulturelle scenarier, både når det gjelder den mer etablerte og 
voksendominerte scenariene, og de forskjellige ungdomskulturelle scena-
riene.

En måte å se dette på, er å betrakte en ungdoms måte å agere på i for-
hold til pornografi, som et resultat av den samhandlingen som et reflektert 
subjekt har med andre ungdommer, samtidig som denne ageringen er 
hjulpet fram av normer og kontekster på et overindividuelt og kulturelt 
nivå. 
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4.2 Skriptbegrepet og Goffmans rammeanalyse 

Det er mulig å se en metaforisk forbindelse mellom skriptbegrepet til 
Gagnon og Simon og de teaterinspirerte begrepene som Erving Goffman 
er mest kjent for (Goffman 1959). Det er imidlertid ikke de dramaturgiske 
perspektivene til Goffman jeg vil trekke fram i den videre diskusjonen, 
men hans rammeanalyse (Goffman 1974). Rammeanalysen (frame analy-
sis) ble utviklet i løpet av det som ofte betegnes som "den sene Goffman" 
eller som Goffmans sosialepistemologiske eller sosialfenomenologiske 
fase (Jacobsen og Kristiansen 2002). I denne perioden, som tidfestes mel-
lom 1970 og 1982, ble ved siden av Frame Analysis også Gender Adver-
tisements utgitt (Goffman 1979). I den siste boka, hvor prosjektet var å gi 
en komparativ visuell analyse av japansk og amerikansk reklame sett i et 
kjønnsperspektiv, innførte han blant annet begrepet gender display. Dette 
begrepet, som vi kan oversette til kjønnsframvisninger, gir forenklede 
bilder av kvinnen og mannen, men fungerer samtidig som en slags mal 
for de eksisterende kjønnsforståelsene. Goffman inntar her en mer sosial-
konstruktivistisk posisjon i forhold til kjønn.  

Hans rammeanalyse er et forsøk på å beskrive og forstå hvordan erfa-
ringer organiseres gjennom forenklinger, slik at komplekse forhold lettere 
omdannes til gjenkjennelige maler som igjen gjør det lettere å tolke og 
skape mening. Slik blir også virkelighetens komplekse og dynamiske 
kjønnsrelasjoner forenklet via klisjepregede kjønnsframvisninger. Goff-
man er nøye med å poengtere at disse framvisningene ikke er statiske, og 
at teorien om framvisninger ikke kan tas til inntekt for en essensialistisk 
forståelse av kjønnsforskjeller.

I forhold til vårt prosjekt om pornografi kan en for eksempel tenke seg 
at en i enkelte kristne ungdomsmiljøer rammer inn sin egen forståelse av 
pornografi som del av en allmenn seksualisering. Selv med en slik felles 
forståelse kan en likevel tenke seg at det skapes ulike rammer for hvordan 
en konkret pornobruker eller en bestemt aktør i en pornofilm skal forstås. 
Er dette en som skal hjelpes? Eller er det en som skal fordømmes? Skal 
en synes synd på en som har glede av pornografi? Skal vedkommende 
betraktes som velgende aktører eller som manipulerte ofre?  

På lignende måte vil rammeanalysen også kunne brukes i forhold til 
prosesser de pornoliberale går gjennom. Kanskje vil den liberale forståel-
sen rammes inn av forestillinger om at motstandere av pornografi har et 
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"ufritt" eller et "skakkjørt" forhold til seksualitet mer generelt.11F

12 Ramme-
analysen kan også brukes i tolkningen av utbredte dobbelstandarder for 
seksualitet og for pornografiforbruk. Det kan for eksempel gjelde det å ha 
en høy toleranse for gutters bruk av pornografi (gutter er jo gutter, sånn er 
alle gutter i puberteten), koplet med en betydelig lavere terskel for jenter 
på det samme området. Willy Pedersen gjør seg noen interessante be-
traktninger om at onani i noen av de kulturelle scenariene rammes inn av 
svært ulike tenkesett, avhengig av om man snakker om menn eller kvin-
ner. Han sier følgende: "Hos voksne kvinner konnoterer onani i økende 
grad nytelse, lyst og frihet; hos menn oftere ensomhet og savn" (Pedersen 
2005, 107).  

Det ligger noen interessante teoretiske muligheter ved å rette inn både 
Gagnons og Simons begreper, samt Goffmans begreper, mot feltet ung-
dom og pornografi. Det kan også innebære at det i en gitt situasjon hvor 
ungdom møtes, også inntreffer en konflikt om hvilke forståelsesrammer 
som er gyldige. For Goffman er det viktig å poengtere at rammene i høy 
grad er overskridbare. En ting som er slående når en forsker på pornogra-
fi, er at latteren ofte sitter løst. Goffman ville nok tolket dette som et bi-
drag til rammeskifte, at humoren brukes for å løse opp fastlagte og enty-
dige rammer rundt forståelsen av pornografi. Det gjøres et skifte fra grav-
alvor til humor. Men friheten til å påvirke rammene er ulikt fordelt og 
avhengig av situasjonen, slik Goffman ser det. I en klassesituasjon vil det 
kunne bli slik at den som tidlig definerer hvordan en sak som dette skal 
forstås, og ikke møter motbør, setter ved sine beskrivelser av ramme for 
videre diskusjon. Denne rammen vil ligge der så lenge den ikke utfordres 
av en helt annen rammefortolkning. Det som faktisk hendte i klassedisku-
sjonen om pornografi, fulgte et lignende dramaturgisk forløp. Rammen 
som ble satt, kunne oppleves som en viss grad av aksept av det som kan 
kalles seksualisert kjønnsframvisning i det offentlige rommet, en fram-
visning som det ikke ble reagert særlig negativt mot, eller som ble bekref-
tet med lignende innspill eller med bekreftende taushet.

12F

13 Målfrids inn-
spill brakte inn en ny og konkurrerende ramme rundt diskusjonen. Hun så 

12 Dette er uttrykk som brukes i intervjuene for å karakterisere et bestemt forhold til seksu-
alitet.

13 Med dette mener jeg ikke at alle de tause hadde samme "liberale" eller aksepterende hold-
ning som de som startet diskusjonen. Snarere mener jeg at taushet eller ikkedeltakelse i diskus-
jonen i praksis fungerer bekreftende på den innledende rammeforståelsen. Slik kan tausheten 
fungere som et viktig element i det som i sosiologien ofte betegnes som flertallsmisforståelser. 
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dette som en slags moralsk forpliktelse, noe som var viktig for å bryte den 
rammen som implisitt lå der før hun tok ordet. Hun uttrykte dette på den-
ne måten: 

Men det er jo en viktig sak det, sånn at folk vet hvor en står. Sier man ikke 
noe, så regner en kanskje med at; nei, hun er enig, og han er enig. 

Også Carlos innlegg brøt med den innledende rammeforståelsen om at 
pornografi var noe gutter holdt på med og at jenter stilte seg likegyldige 
til dette. I dette lyset kan en se både klassesamtalen og de senere indivi-
duelle intervjuene som en uenighet om rammeforståelser. I begge disse 
settingene konstrueres det bilder av "de andre" eller den andre. I den av-
sluttende delen skal vi se nærmere på noen av disse konstruksjonene.  





5. Avsluttende drøfting 

Empirien i denne artikkelen har vært samlet rundt tre områder, nemlig 
oppfatningene om grenseområdene mellom pornografi og ikkepornografi, 
om det som har med kunnskaper om og holdninger til pornografi å gjøre 
og om det som berører de unges egne utviklingshistorier. Selv om det 
bare er intervjuet seks informanter, dekker de likevel et spenn av ulike 
praksiser, tenkemåter og forhistorier i forholdet til pornografi. Innenfor 
det som kan betegnes som negative og restriktive holdninger til pornogra-
fi, her representert ved Målfrid og Selma, ligger det likevel nyanser i 
hvordan de forholder seg til det. Selma må balansere mellom sine egne 
negative holdninger til dette og hvor "teit" dette er, med det faktum at hun 
har guttevenner som åpenbart har et forhold til pornografi. Målfrids for-
hold til dette blir derfor enklere, siden det innefor det den amerikanske 
utviklings-økologen Urie Bronfenbrenner kaller mikronivået,13F

14 er en 
balanse mellom de ulike nære mikrosystemene som hun inngår i innenfor 
sitt kristne miljø. Samtidig er hun klar over, og kritisk til, det hun oppfat-
ter som seksualisering og pornografisering på makronivået, for eksempel 
gjennom reklame og underholdningsindustri, hvor tunge kapitalkrefter 
har sterk innflytelse.  

Den som klarest gir uttrykk for dobbelblikk og både-og-holdninger til 
pornografi, er Bertine. Kanskje ved hjelp av friheten i sin outsiderposi-
sjon, i egenskap av å være jente som er åpen på at hun kjenner til porno-
grafiens sjangre og estetiske uttrykksformer, kan hun kommunisere med 
gutter om deres resepsjon av pornografi. Hun kan også stille seg kritisk til 
hvordan bransjen kan utnytte ressurssvake og lettlurte enkeltpersoner, 
samtidig som hun kan sette pris på hvordan bestemte pornografiske 

14 Inge Bøs bok Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs (2000), gir 
den mest omfattende innføringen i Bronfenbrenners utviklingsøkologiske tenkning på norsk. 
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sjangre bygger opp sine historier. Nettopp gjennom sin kjennskap til por-
nografien kan hun peke på fenomener på utsiden av denne, for eksempel 
deiligst.no, og nettstedets pornografiske "approach" eller hvordan for 
eksempel musikkvideoer hinter til pornografisk estetikk. 

Av de fire som kan si noe om egen historie i forhold til pornografi, 
nevner ingen av dem noen direkte negative opplevelser rundt sine 
første møter. Carlo har en historie om det å bli oppdaget av lærere og 
måtte sitte igjen på grunn av pornografibruk i skolesammenheng, men 
dette er erfaring som framstilles i et lattervekkende og komisk lys. 
Han nevner imidlertid en klassekamerat som opplevde dette som ube-
hagelig, men da mest på grunn av redsel for hvordan foreldrene ville 
reagere på det. 

Noen av utviklingshistoriene i forhold til pornografi viser at dette 
feltet ikke bare berører det som kan kalles "ungdomskulturell" me-
ningsskaping, men også er inkorporert i en barnekulturell forhistorie. 
Særlig Carlos fortelling, og det skjemaet han har skrevet om dette, 
viser at den tabuiserte pornografien inngår i barnas egen kultur (om 
begrepet, se Selmer-Olsen 1990; Juncker 1998; Aagre 2003). Mye kan 
tyde på at denne overskridelsen primært kultiveres innenfor guttekul-
turene. I så fall innebærer dette at guttene som er på vei inn i ung-
domsalderen, allerede har en form for "kollektiv" erfaring i forhold til 
pornografi som de bygger videre på når de som ungdommer eventuelt 
går mer bevisst og målrettet til verks for å få tak i pornografisk mate-
riale. For å finne mer ut om ungdoms forhold til pornografi, som jo er 
bakgrunnen for denne studien, mener jeg at det er behov for mer 
kunnskap om selve overgangen fra en barnlig til en ungdommelig 
relasjon til porno. Erfaringene fra barnlig resepsjon av pornografi gir 
med andre ord en særlig og kjønnsspesifikk (pluss det som eventuelt 
bryter med et kjønnsspesifikt hovedmønster) meningskontekst for de 
unges bruk av pornografi. Dette trenger forskningssamfunnet å vite 
mer om. Som avrunding av dette punktet viser jeg et utsnitt av noe 
Carlo sa om introduksjonen til pornografi, hvor overføringen fra eldre 
gutter til yngre gutter er et sentralt element: 

På skolen så ble man mer introdusert, for der hadde man de kule i klassen, og 
gjennom fotballen så ble man jo med disse guttene da, og de som hadde eldre 
fettere og eldre venner som fikk blader, bilder og plakater av disse. 
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Tilsvarende former for "kjønnede" innvielser i denne sfæren har ikke 
kommet fram fra de to jentene hvor dette kunne ha vært aktuelt. Dette er 
neppe tilfeldig, men en bør ta et betydelig bredere forskningsdesign i bruk 
før en kan bekrefte dette med større sikkerhet. 

5.1 Konstruksjoner av "de andre" 

I gjennomgangen av teoretiske perspektiver, foretok jeg en "omskriving" 
av Gagnons og Simons begrep sexual script og rettet det mot pornografi-
en. Hensikten med dette er å hevde at også den mer avgrensede pornogra-
fien, i likhet med et bredere begrep om seksualitet, kan ha sine skript, 
eller sine normer om hva, hvordan, med hvem og hvorfor (eventuelt hvor-
for ikke). 

Det jeg vil konsentrere denne avsluttende drøftingen om, er å se nær-
mere på noen eksempler på hvordan eller hvorvidt de unge skaper bilder 
av "de andre" idet de beskriver sitt eget forhold til pornografi. Disse ek-
semplene skal jeg diskutere i en videre sammenheng, i tråd med det 
spørsmålet jeg stilte i teoridelen, og har denne ordlyden: 

Hva slags fortellinger om seg selv og samfunnet skaper de unge rundt 
sitt eget forhold til pornografi, eller rundt "de andres" forhold til 
pornografi? 

For å begynne med "samfunnet" som del av dette spørsmålet, er det Mål-
frid som klarest plasserer det seksualiserte samfunnet som "det andre". 
Hun er opptatt av hvordan spekulativ nakenhet og seksualitet blir "pressa 
nedover skuldrene til folk", og at også barn rammes av dette. Når hun får 
spørsmål om hvordan eksponeringen av sex i det offentlige rommet har 
utviklet seg siden hun var 14–15, er hun klar i sine uttalelser: 

Jeg trur det har blitt mer. Sånn via reklameplakater mer og via TV. Det trur 
jeg. Ikke det at jeg har tenkt så veldig mye på det, men jeg trur faktisk at det 
har blitt mer. 

– Hvordan ser du for deg utviklingen på dette videre? 
Jeg trur det blir verre og verre. 
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Også Lisa bekrefter at sex er sterkt til stede i det offentlige rommet, men i 
motsetning til Målfrid, er dette noe hun ikke har problemer med å aksep-
tere. Hun forklarer dette slik: 

Og vi unge er jo vant til å se dette her. Vi ser på MTV, på filmer og på reklame 
i blader og magasiner; det oser av sex. 

Lars tar til orde for et friere forhold til sex. Hans syns det er for mye 
skamfølelse og fordommer knyttet til seksualitet og pornografi. Dette 
innebærer ikke dermed at han er tilhenger av å senke den norske seksuelle 
lavalderen, som er på seksten år. Men han er for større seksuell frihet, og 
tror at det er det forbudte rundt dette området som bidrar til at seksualitet 
blir framstilt på en feilaktig måte. 

Seksualitet burde bli mer frigjort synes jeg; burde bli mer liberalt. Åpenlyst 
for alle sammen. Fordi når vi ser sex sånn som det er i dag, så blir det veldig 
ofte på film og ut fra blader og medier og sånt, så da blir sex feil framstilt. Sex 
skal jo helst bli framstilt som det to mennesker som er glad i hverandre gjør, 
synes jeg. 

Her kan det se ut som om Lars ser for seg en mulighet for en helt annen 
form for pornografi, hvis de samfunnsmessige forholdene lå til rette for 
dette. Det som overrasker litt her, er at Målfrid og Lars, til tross for sine 
svært forskjellige praksiser i forhold til pornografi, begge forenes i en 
norm om dypere seksuelle relasjoner mellom to. Forskjellen er at Lars ser 
for seg at en slik relasjon også kunne framstilles "pornografisk", altså 
stilles til skue for andre. Dette er en oppfatning som Målfrid slett ikke 
deler. Seksualitet for henne skal være en eksklusiv relasjon mellom to 
innenfor rammen av ekteskapet. Hun er helt klar på at "en ikke skal ha 
sex før man er gift". 

Det som illustreres gjennom Lars' utsagn her, er at det ikke er gitt at 
ungdom med relativt høyt forbruk av porno, nødvendigvis slutter seg til 
en hedonistisk, frivol og promiskuøs forestilling om seksualitet. Også 
Bertine understreker at pornografiforbruket og bestemte seksuelle praksi-
ser ikke nødvendigvis henger sammen på individplanet. Hun sier: 

Som venninner jeg kjenner, eller noen i omgangskretsen, som så ofte havner i 
sengen med en eller annen fyr, og som ikke syns det er spesielt artig en gang; 
mens hennes forhold til pornografi ikke er noe å snakke om i det hele tatt. 
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Bertines utsagn kan brukes som en overgang mellom den samfunnsmes-
sige og den individuelt betingede "annethet". Her berører hun spørsmålet 
om en eventuell sosiologisk forbindelse mellom pornografi og seksualitet. 
Med utgangspunkt i dette "caset" fra bekjentskapskretsen, imøtegår hun 
den samfunnsmessige bekymringen om en tett kopling mellom pornogra-
fiens framvisning av seksualitet og virkelighetens seksualitet. Som et 
motsatt case bruker hun seg selv, som til tross for mye erfaring med por-
nografisjangeren, ikke har hatt særlig mange sexpartnere. 

Et annet forhold som Bertine er oppmerksom på, har med de doble 
moralske standardene overfor utagerende former for seksualitet. Hun sier 
at gutter og jenter som ville ha deltatt i en amatørpornofilm med en risiko 
for å bli gjenkjent, sannsynligvis hadde blitt mottatt svært ulikt: 

En gutt ville jo bli sett på som ganske useriøs, men ikke halvparten av det ei 
jente ville bli sett på som. 

Ideene om "den andres" seksualitet ser ut til å være forbundet med tanker 
om at bakgrunnen hjemmefra kan ha betydning. Bertine snakker et sted 
om det hun kaller et "usunt forhold til egen seksualitet" som for henne 
blant annet innebærer det å ikke bry seg "så mye om hva som skjer med 
kroppen din". En praksis som hun beskriver som fremmed i forhold til 
egne normer, er det en bekjent av henne med det hun kaller "litt nymfo-
mane tendenser" gjør, ved bevisst å bruke chat-kanaler og legge ut bilder 
av seg "for å få sex". For eksempel markerer hun avstanden med et utsagn 
som dette: 

Jeg tror ikke jeg ville ha gjort det på den måten at jeg ville ha lagt ut bildene 
på Internett. Hvis du har tenkt å få deg et ligg i helgen, så kan du fikse det på 
andre måter. 

Bertine henviser et sted til ei jente som "ikke har noe fritt forhold til det" 
(seksualitet) og dermed ikke så lett kan definere hvordan hun vil ha det i 
en seksuell relasjon. Dette fører til relativt mye uforpliktende sex, og 
tilfeller hvor hun bare har "pult ham og dratt hjem". 

Slik jeg forstår Bertine her, så er hun opptatt av at jentene skal ha mye 
myndighet i en seksuell relasjon. Denne myndigheten blir begrenset i et 
kjapt forhold som innledes på pratelinjer. Det virker som hun stiller seg 
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kritisk til det å bruke nettet som en introduksjonskanal for virkelig sex, og 
at hun er betydelig mer åpen for det seksuelle "utopia" som framvises i 
pornografien.  

Bertine bruker aksen konservativ vs liberal for å tydeliggjøre en di-
mensjon i oppfatninger av sex og porno. I en e-post hun sendte som 
kommentar til intervjuutskriften, nyanserer hun det inntrykket utskriften 
kunne ha etterlatt om hennes syn på religiøsitet og sex/porno. Hun under-
streker at hun "ikke tror kristne miljøer er seksualfiendtlige". Hun sier 
videre: 

Jeg har venninner som er religiøse og svært lite konservative også. Er klar 
over at det finnes atskillige varianter og at et par av uttalelsene mine er en 
smule generaliserende, men dog: Det er mitt inntrykk at de fleste dypt religiø-
se mennesker er mindre liberale. Da snakker jeg ikke spesielt om ungdom. 

Også Lisa, Lars og Carlo bruker motsetningsord for å karakterisere ulike 
forhold til seksualitet. Lisa poengterer et sted at det ikke er en rettlinjet 
vei fra det å kjenne til pornografi og det å bli "seksuelt frigjort". Slik hun 
ser det, kan også noen bli mer "inneslutta" gjennom sin måte å bruke 
pornografi på. Lars mener at det er kristne miljøer som er mest konserva-
tive i synet på dette, og at pornografi blir "litt mer moderne og liberalt i 
forhold til deres regler". 

Carlo sier at motstanden mot pornografi har vært sterkest blant dem 
"som er veldig konservative og har litt fordommer." Han sier også at 
skepsis er vanligere blant ungdom som er "litt mer inneslutta hjemmefra 
og har litt mye regler og blir på en måte undertrykt". 

5.1.1 Storforbruk av pornografi og forestillinger om marginalisering 

Det er interessante paralleller mellom områder hvor det kan skapes av-
hengighet mellom en (mis)bruker, for eksempel en ungdom, og en gitt 
last. Det kan for eksempel gjelde i forhold til alkohol, til spill (ludomani) 
og kanskje også når det gjelder forholdet til pornografi. Når det gjelder 
"avhengighet" av spill, har bruken av sykdomsmetaforen vært kritisert 
(Fekjær 2002). 

Som intervjuer var jeg opptatt av flere forhold knyttet til dette. Hvor-
dan oppfatter ungdom storforbruk av pornografi? Ser de eventuelt på 
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dette som en form for avhengighet? Ser de ned på ungdom som de vet er 
svært opptatt av porno og bruker store deler av fritiden sin til dette? 

I sin artikkel fra 1967, The pornographic imagination, skriver Susan 
Sontag at bruk av pornografi ble sett på som symptom på svak moral, et 
patologisk utslag av problematiske sosiale forhold. Bruken kunne forstås 
som uttrykk for et infantilt og masturbasjonsfiksert seksualliv (Sontag 
1991, 7–8). Pornobrukeren var plassert som den ultimate "andre". I dag er 
det betydelig vanskeligere å opprettholde en slik forenkling. I en ny dansk 
undersøkelse viser det seg at blant personer mellom 18 og 30 har over åtti 
prosent av mennene og hver tredje kvinne sett pornografi i løpet av den 
siste måneden (Hald 2005). Men selv i en situasjon hvor ungdom regner 
med at det er nokså vanlig å se noe pornografi, kan det likevel tenkes at 
de har en bedømmelse av storforbrukeren som er i tråd med den som 
Sontag forteller om. 

Målfrids synspunkt er at det ikke er "vanlig for alle å holde på med 
pornografi". Hun er bekymret for dem som "fyller seg med det" og er 
redd for at de kan bli "hekta". Selv det som kanskje begynner med nys-
gjerrighet, kan ende opp i avhengighet: 

Så blir du kanskje hekta på det, og det var kanskje ikke det du hadde sett for 
deg til å begynne med, ikke sant, så da kommer du i en sånn sirkel som det er 
veldig vanskelig å komme ut av da. 

Carlo ser ut til å tenke slik at noe forbruk er OK, men at det kan bli for 
mye av det. Da jeg spurte ham om storforbrukerne får et bestemt stempel 
på seg, tenkte han på en bekjent og sa følgende om reaksjonene på dette: 

Vi har jo ledd litt da. Det er jo en som har veldig mye pornografi på Internett 
på dataen sin. Han har jo flere gigabyte, han har nesten hele harddisken full og 
det har vært litt sånn: 'Ja, du kan jo bare spørre han, han har alt.' Og det er helt 
normalt at noen har noe, men når det blir for mye, så er det litt harry.15

Lars sier uten forlegenhet at han er "ganske opphengt i pornografi selv". 
Han sier at det er "ganske interessant", også spørsmålet om "hva som 
driver folk til å gjøre sånt. Litt det psykologiske i det også". Han har like-
vel et begrep for det han kaller å være "sykelig opphengt av det". Da jeg 
spør ham hvordan dette eventuelt kan gi seg utslag, svarer han: 

15 I denne sammenhengen vil "harry" bety noe i retning av vulgært eller dumt og ukritisk. 
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Når du begynner å avlyse møter med kompiser og sånt for å se pornografi, el-
ler du holder på med det hele dagen, da synes jeg det begynner å ta litt over-
hånd.

Bertine sier et sted at hun godt kan se for seg at noen bruker "en godt 
laget pornofilm" aktivt for å "sprite opp" et parforhold, men hun tror dette 
er lite aktuelt blant ungdom. I det hun sier i det følgende, kan en se en 
anerkjennelse av det å bruke pornografi, både blant gutter og jenter: 

Det blir jo et substitutt (for et reelt kjæresteforhold, min presisering), men 
sånn er det med jenter også, men da handler det om onani egentlig – at det går 
ned når du har et kjæresteforhold. 

Jeg ser lite til at Bertine konstruerer "den andre" ut fra forbruket av porno. 
Hun syns det er greit at  "kanskje guttene i hvert fall bruker det når dama 
er borte en ukes tid". Hun har mindre sans for at pornoen er noe guttene 
"tar med inn i forholdet", og ville reagert negativt "hvis det gikk ut over 
disponering av tid". Når det gjelder aktørene i bransjen, mener hun at 
flere av aktørene er "rimelig dumme" og at det er personer i disse oppta-
kene som ikke er "oppgående". Samtidig tror hun det er aktører som har 
"et veldig balansert liv" og at de går inn i dette med åpne øyne.  

Heller ikke Lisa sier noe som tyder på en nedvurdering av pornobru-
keren. At dette brukes "som stimuli for å onanere, for å komme", beskri-
ves uten spor av negativ stigmatisering. Oppsummerende kan vi si at det 
er vanskelig å registrere noen omfattende nedrakking av storforbrukeren. 
Mye kan tyde på at det med dagens tilgjengelighet ikke er slik at bruk av 
pornografi betraktes som en marginalisert handling. Det synes vanskelig å 
gjenkjenne den patologiserte grensefiguren som Sontag beskriver. Selv 
han som Carlo betraktet som "litt harry", var likevel en som samtidig ikke 
kunne være utstøtt, siden det for eksempel var greit å kunne spørre ham 
om å få tilgang på noe av samlingen hans.  

"Annetheten" blir vanskelig å konstruere når det mest er snakk om 
gradsforskjell og ikke vesensforskjell, når det gjelder forbruket. Begge de 
to "liberale" jentene snakker greit om onani, og pornografiens betydning 
som stimuli her, på begge sider av kjønnsgrensa. Dette understreker Willy 
Pedersens poeng om at onani i løpet av de siste par tiårene nå lettere kon-
noterer seksuell frigjorthet blant jentene, og at dette friere synet på det 
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autoerotiske ligger langt unna det tidligere stigmatiserende bildet av den 
nevrotiske og umodne mannlige onanisten. 

5.2 Oppsummering og utsyn 

Avslutningsvis kan vi si at intervjuene viser et sammensatt bilde, til tross 
for begrenset antall informanter. Blant disse få informantene er det slik at 
en finner de mest negative og restriktive holdningene til pornografi blant 
de to mest religiøst orienterte jentene. I vårt materiale har vi dessverre 
ingen som kan representere grupper av jenter eller gutter uten religiøs 
tilknytning som stiller seg enten likegyldig eller negativt til pornografi. 
Det hadde sikkert også vært mulig å finne å finne ungdommer med religi-
øs orientering uten å være fordømmende i forhold til pornografi, eller til 
noen aspekter ved en gitt bruk av pornografi. Hos oss var Carlo den som 
befant seg nærmest en slik posisjon, siden han tidligere hadde vært aktiv i 
et religiøst miljø, men uten på noen måter å fordømme pornografien. Han 
stilte seg tydeligvis også overbærende i forhold til sin tidlige nysgjerrig-
het overfor porno, selv om dette kom til uttrykk i en tid hvor han stadig 
hadde et aktivt forhold til sitt opprinnelige religiøse miljø.  

Mye tyder på at det å innta en litt fleipende ironisk distanse til porno-
grafien og dens klisjeer og forutsigbare dramaturgi, ikke er så uvanlig. 
Jeg syns også det er grunn til å feste lit til oppfatningen om at det i liten 
grad kan spores åpen motstand mot pornografi i ungdomsmiljøene. Den 
politiserte motstanden synes å ha forstummet, siden en slik synlig og 
aktivistisk motstand hadde vært uunngåelig ikke å legge merke til på en 
relativt stor videregående skole som denne. Det har dessuten vært en 
tendens blant unge kvinner til å bryte ut av den tidligere alliansen med 
konservative religiøse organisasjoner, en allianse som var vanligere i 
Norge for noen år siden. Radikale unge kvinners nyorientering på dette 
området har nylig kommet til uttrykk gjennom utgivelsen av boka Rosa 
prosa (Tornes og Roggen 2006). Ut fra flere av utsagnene i denne inter-
vjuundersøkelsen, kan dette også forklares med at pornomotstand blant 
noen assosieres med det å være "konservativ" og det å være "umoderne". 
I møte med en slik tenkemåte, kan det være vanskeligere å være restriktiv 
til pornografi, samtidig som en betrakter seg som radikal. Hvordan ung-
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domsgrupper med ulike syn på pornografi betrakter hverandre, vil derfor 
kunne være interessant for forskningen. 

I tillegg til dette, bør også forbindelsen mellom barneårenes gryende 
interesse for pornografi som representasjon for seksualitet og den interes-
sen som skyter fart i ungdomsårene (guttene peker på 14–15 årsalderen 
som særlig intens), utforskes nærmere framover. En bør også forske på 
grunnlaget for de eventuelle forskjellene som finnes mellom jenters og 
gutters resepsjon av pornografi. Et annet forhold som også bør kunne bli 
gjenstand for forskning, er de former for relasjoner til pornografi som kan 
ha karakter av avhengighet. Hvordan oppstår eventuelt et slikt forhold, og 
blant hvilke subgrupper er dette eventuelt mest utbredt?  

Mye tyder på at bildene av ungdoms forhold til pornografi kan bli be-
tydelig mer kompliserte framover. I denne undersøkelsen  har vi sett flere 
eksempler på nokså dynamiske dobbeltblikk på pornografi som fenomen, 
hvor både interesse og fascinasjon, kritikk, distanse og nærhet samt hu-
mor og alvor, blandes på nye måter. Hvorvidt en slik mulig utvikling også 
vil gjelde for ungdoms forhold til seksualitet, gjenstår å se. Det kan også 
hende at begrepene som er utviklet av Goffman, eller av Gagnon og Si-
mon, da ikke lenger fungerer like fruktbart som tolkningsnøkler. Både 
gender display og sexual script fordrer en situasjon der noen former for 
uttrykk, framvisninger eller manuskripter står fram som mer framtredende 
og "mainstream" enn andre. Hva hvis en form for meningsskaping blir 
vanskelig å skille fra en annen? Hva skjer når figur og grunn glir over i 
hverandre? 
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Vedlegg
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Vedlegg 1 

Hva kom fram i klassediskusjonen januar 2005 i kjølvannet av  
musikkvideoen Call on me? Noen av synspunktene, fortløpende skrevet 
ned under diskusjonen: 

Den er laget for å provosere. Mange likhetstrekk med mye reklame for 
øvrig. Men dette provoserer ikke lenger 
Den er sex-fiksert, men den blir også komisk fordi den er så 
overdrevet (i forhold til aerobic i virkeligheten) 
En som selv går på dansing sier at dette minner lite om 
uttøyingsøvelser hun kjenner til fra dette miljøet 
De fleste synes det er litt over grensen, men ingen reagerer. 
Provoserer ikke, fordi den er urealistisk 
Den appellerer mest til gutter 
Jente: Den er dødskul og morsom. 
Gutt: Det er heller en parodi på sexfikserte videoer 
Provoserende og sexfiksert. Pervers 
Humoristisk 
Jentene er ikke tilbedende i forhold til gutten 
Kvinnediskriminerende? (Spørsmål reist av læreren, hvor han 
bemerker at ingen ennå har brukt dette begrepet) 
Videoer med rapartister er mer kvinnediskriminerende enn dette. 
Denne er ikke kvinnediskriminerende. Han er jentenes slave 
Det er gutten som gjør forskjellen i denne videoen. Han er artisten. 
(Diskusjonen som fulgte viste at mannspersonen i videoen ikke er 
artisten Eric Prydz. En hadde sett EP og sa at han er selv "for stygg" 
for videoen) 
Det er kvinnediskriminerende, fordi gutten er mer påkledd. (Dette 
utsagnet var det noen som hadde innvendinger mot) 
Det ligger "litt sexpress" i denne videoen. Den er kroppsfiksert. Jenter 
kan få dårlig selvtillit i forhold til egen kropp ved videoer som denne. 
Denne videoen må tolkes som ironisk. 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide for samtale 12. april 2005 

Introduksjon om bakgrunn og formaliteter 
Noen ettertanker etter diskusjonen på skolen i januar? 
Hva er pornografi og hva er ikke? 
Hva slags interesse er det for pornografi i miljøer informanten kjenner 
til eller har noe med å gjøre?  
- Blader
- Modellbilder. Erotiske MTV-videoer. 
- Nettsteder som deiligst.no eller tilsvarende 
- Pornosteder på Internett 
- DVD-filmer eller videofilmer? 
- Interessen for å se "dristige" filmer på kino

Synspunkter på kjønn og eventuelle kjønnsforskjeller når det gjelder 
interessen for eller åpenhet for pornografi. Pornografi og likestilling/-
likeverd 
Hvor sterk er den eventuelle motstanden mot pornografi i miljøer du 
kjenner til? 
Tanker om egen utvikling når det gjelder pornografi fra tolvårs-
alderen og framover 
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Vedlegg 3 

Intervjuguide for samtale, 2. desember 2005 

Trekke opp tråden fra sist 
Lesning av forrige intervju og godkjenne at dette var i tråd med 
samtalens forløp 
Tanker om utvikling over tid når det gjelder pornografifeltet (økning 
eller stagnasjon). Mer konkret om hva som har økt, hva som har holdt 
seg på samme nivå og hva som ikke er aktuelt lenger (også hotell-
porno som eksempel) 
Porno og kjennskapen til ulike sjangre som brukes på nettsteder 
Hva slags kjennskap har informanten når det gjelder gratis pornoklipp 
og tilgang etter betaling. Tanker om bilder vs filmer 
Tanker (eller erfaringer) med at porno har blitt brukt som innslag på 
fester eller i vorspielsammenheng 
Tanker om pornografi og dets betydning i og utenfor kjæresteforhold. 
Pornografi som idebank for seksualitet? 
Tanker om pornografi framover som voksen 
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Skilleblad indsættes her 
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Sammenfatning 

De seneste ti år er der sket afgørende forandringer i pornografiens positi-
on i vores samfund. Ikke mindst pga. internettets udbredelse, der har af-
født en øget brug af pornografi: internettet mindsker ikke bare omkost-
ningerne ved brugen, men øger ligeledes dens tilgængelighed og anony-
mitet. Samtidig har udviklingen i teknologi og produktion skabt nye blan-
dinger af medier og genrer, der også rammer pornografien. Vi har således 
været vidne til, at der i stigende grad er blevet skabt en række overlapnin-
ger mellem det pornografiske og det ikke-pornografiske. Hvilket bl.a. er 
kommet til udtryk ved, at reklamer, musikvideoer, modereportager mv. i 
stigende grad er begyndt at bruge tegn og symboler, der på forskellig vis 
citerer pornografien. Denne såkaldte mainstreaming af pornografien be-
tyder, at områder af medierne, der tidligere var pornofri zoner, har fået en 
pornografisk prægning. Da de unge er storforbrugere af medierne, ekspo-
neres de i særlig grad for pornografien og den mainstreamede pornografi. 
Det har skabt en bekymring for, at de fremstillinger af køn, kroppe og 
seksualiteter, som er gældende i pornografien og den mainestreamede 
pornografi, på uhensigtsmæssig vis virker ind på de unges køns-, krops- 
og seksualitetskonstruktion. 

Denne undersøgelse forsøger at afdække, hvilken køns-, krops- og 
seksualitetskonstruktion, der finder sted i relation til unge drenges brug af 
pornografi og mainstreamet pornografi. Selvom pornografi især bruges af 
unge drenge, er denne konstruktion endnu et forholdsvis uudforsket om-
råde. Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i kvalitative interviews med 
10 drenge på 15 og 16 år, søger derfor mere præcist svar på: hvilke fore-
stillinger om mandlige køn, kroppe og seksualiteter, de unge drenge læser 
ud af pornografien og den mainstreamede pornografi? Hvordan indarbej-
der/modarbejder de disse forestillinger i deres egne køn, kroppe og sek-
sualiteter? Og hvilke mandlige køns-, krops- og seksualitetsforestillinger 



142 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier

konstrueres der i denne indarbejdelse/modarbejdelse? Hovedformålet er 
altså at afsøge de forestillinger om køn, kroppe og seksualiteter, som 
drengene skaber om deres eget køn: mandekønnet. Men da disse forestil-
linger skabes i relation til de forestillinger, som skabes om kvindekønnet, 
inddrager undersøgelsen ligeledes denne skabelse samt den betydning, det 
har for drengenes opfattelse af de piger, der findes i deres hverdagsliv. 

Undersøgelsen læner sig op af maskulinitetsforskningen, ungdoms-
forskningen og massekulturforskningen. Disse analytiske perspektiver 
giver tilsammen en forståelse af: Maskuliniteten som noget, der ikke bare 
skaber dominans- og forskelssætning mellem mænd og kvinder men også 
mellem mænd. Samt en forståelse af, at drengene i deres konstruktion af 
køn, kroppe og seksualiteter i relation til pornografien og den mainstrea-
mede pornografi følgelig kan positionere sig på forskellig vis med for-
skellige konsekvenser for deres status som mænd. Ungdomstiden som 
noget, der i disse år er præget af opbrud og individualisering. Og som 
derfor i særlig grad er påvirkelig overfor mediernes fremstillinger af køn, 
kroppe og seksualiteter, men samtidig også åben overfor bearbejdninger 
af disse, der måske ikke nødvendigvis lægger sig op af traditionelle for-
ståelser af fx det maskuline og det feminine. Og endelig massekulturen
som noget, der på sin vis understøtter denne tilbøjelighed, idet den i sti-
gende grad afføder en æstetisering af hverdagslivet – herunder af mænds 
køn, kroppe og seksualiteter. Dette forstyrrer en konventionel heterosek-
suel kønskonstruktion, hvor manden positioneres som et subjekt, der 
kigger på kvinden, som positioneres som et objekt for det mandlige blik. 
Med den massekulturelle æstetisering begynder mænd også at gøre sig 
selv til objekter, kvinder begynder at kigge på mænd etc. Og der åbnes for 
nye positioneringsmuligheder for begge køn. Et væsentligt analytisk per-
spektiv i undersøgelsen handler netop om at finde ud af, hvorvidt og 
hvordan de unge drenge afsøger og indtager sådanne nye positionerings-
muligheder i den køns-, krops- og seksualitetskonstruktion, der finder 
sted i deres brug af pornografien og den mainstreamede pornografi, der 
på forskellig vis bidrager til den massekulturelle æstetisering.  

De 10 drenge, der er blevet interviewet til undersøgelsen er etnisk 
danske middelklassedrenge fra hovedstad, by og land på Sjælland og de 
sydlige øer. De er blevet spurgt om: 
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1) Deres konfrontation med pornografien og den mainstreamede 
pornografi – hvor, hvornår etc. finder den sted?  

2) Det sete i pornografien og den mainstreamede pornografi – hvad 
foregår der, hvilken rolle spiller køn?  

3) Holdningen til det sete i pornografien og den mainstreamede 
pornografi – hvad synes de om det, der foregår, og om den rolle, køn 
spiller?  

4) Dem selv, holdningerne og det sete – hvor afviger de fra/minder de 
om det, de ser i pornografien og den mainstreamede  

5) pornografi? 

Drengene er blevet interviewet hver for sig i semistrukturerede livsform-
interviews, det vil sige, at interviewene har taget udgangspunkt i hver-
dagslige hændelser og rutiner, som drengene selv har valgt at tale om i 
relation til ovenstående tematiseringer af deres brug af pornografi og 
mainstreamet pornografi. Hensigten har da også været at afsøge det sub-
jektive betydningsindhold, hver dreng har tillagt denne brug. I analysen af 
interviewene har det så været hensigten at finde mønstre i interviewmate-
rialet, både hos hver enkelt dreng og hos drengene som samlet gruppe. 
Ideen har været, at disse mønstre har karakter af nogle kulturelle koder, 
som drengene følger i konstruktionen af køn, kroppe og seksualiteter i 
relation til deres brug af pornografien og den mainstreamede pornografi. 
Samtidig har det også været hensigten at finde de steder i interviewene, 
hvor drengene brød disse koder og dermed åbnede op for, at der kunne 
være anderledes kønslige, kropslige og seksuelle måder at positionere sig 
på i relation til pornografien og den mainstreamede pornografi. Tanken 
med denne måde at analysere på er, at sproget er mere end blot et neutralt 
medium, man udtrykker på forhånd givne køn, kroppe og seksualiteter 
igennem. Sproget er ifølge denne analysemåde også noget, der er med til 
at forme køn, kroppe og seksualiteter. Ved at afdække de mønstre og 
afvigelser, der måtte være i de unge drenges sprogliggørelser af køn, 
kroppe og seksualiteter, afdækkes ligeledes mønstre og afvigelser, som 
menes at gøre sig gældende for køn, kroppe og seksualiteter i drengenes 
hverdagsliv. 

Analysen falder i ni forskellige afsnit, der fører læseren gennem de 
kønslige, kropslige og seksuelle mønstre og afvigelser, som drengene 
taler deres konfrontation med pornografien og den mainstreamede porno-
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grafi frem igennem. Analysen slutter med at præsentere de kønslige, 
kropslige og seksuelle mønstre og afgivelser, drengene etablerer i forhold 
til deres egne køn, kroppe og seksualiteter, når de beretter om brugen af 
pornografi og mainestreamet pornografi. Undervejs får læseren så en 
indsigt i, hvordan drengene definerer pornografi, hvordan de betragter 
den pornografiske kvinde – og den pornografiske mand. Læseren får 
endvidere en indsigt i, hvordan de definerer mainstreamet pornografi eller 
det "pornoagtige", som drengene selv siger. I forlængelse heraf gives også 
et indblik i, hvordan de betragter den pornoagtige kvinde og den pornoag-
tige mand. Trods orienteringen mod mønstre mv. rummer analysen et 
væld af citater, situationsbeskrivelser etc., som skal tjene til at levendegø-
re og konkretisere, hvad der er tale om. 

I afslutningen samles trådene. Og det konstateres, at drengene aktivt 
opsøger både pornografien og de pornoagtige repræsentationer i reklamer, 
musikvideoer etc. for at udforske de nye sider af deres køn, kroppe og 
seksualiteter, som er en del af ungdomslivet. De pornoagtige repræsenta-
tioner kommer dog ofte til dem i situationer, hvor de ikke selv er herre 
over det. Og som overskrider deres grænser for privathed. Disse situatio-
ner forbindes derfor med et ikke ubetydeligt ubehag, der forgrener sig ind 
i deres oplevelser af pornografien. Dette ubehag skaber et behov for at 
distancere sig fra pornografien og de pornoagtige repræsentationer. Det 
gør drengene på to modsætningsfulde måder, der kan siges at referere til 
en kulturoptimistisk henholdsvis en kulturpessimistisk forståelse af mas-
semedierne i vores samfund: På den ene side bearbejder drengene således 
betydningerne af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og de porno-
agtige repræsentationer, så deres kontroversielle beskaffenhed mindskes, 
og snakken om den dermed forekommer uvæsentlig og irrelevant. Det 
skal nok gå, lyder devisen: Unge kan godt gennemskue, at pornografien 
er uvirkelig – vores køn, kroppe og seksualiteter er uantastede. Gennem 
denne strategi etablerer de en overbærende, til tider latterliggørende di-
stance til pornografien og de pornoagtige repræsentationer. Den anden 
strategi går ud på at overproblematisere fremstillingerne af køn, kroppe 
og seksualiteter i pornografien og de pornoagtige repræsentationer: Det 
går galt, lyder devisen her, unge bliver underlagt et falsk billede af køn, 
kroppe og seksualiteter. Her etableres en kritisk distance til fremstillin-
gerne, der menes at infiltrere unges køn, kroppe og seksualiteter. Om end 
drengene ser sig selv som en undtagelse. De oplever således, at de selv er 
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i stand til at identificere faren og fastholde den skrøbelige distance til køn, 
kroppe og seksualiteter i pornografien og de pornoagtige repræsentatio-
ner.

De kulturoptimistiske og -pessimistiske distanceringsbestræbelser går 
på pornografien og pornoagtighedens fremstillinger af køn, kroppe og 
seksualiteter i almindelighed – men især på deres fremstillinger af mand-
lige køn, kroppe og seksualiteter. Ved i særlig grad enten at under- eller 
overproblematisere fremstillingerne af mandlige køn, kroppe og seksuali-
teter lægger drengene en særlig distance til dem, der dæmmer op for det 
særlige ubehag, som drengene oplever, når de skal forholde sig til disse 
fremstillinger. Denne distance forlænges endvidere af brugen af, hvad der 
kan betegnes som hypotetiske køn – det vil sige, at drengene enten ind-
sætter en hypotetisk kvindekrop i den afbildede mandekrops sted eller 
erstatter sig selv med en hypotetisk kvindelig beskuer, når de skal forhol-
de sig til fremstillinger af mandlige køn, kroppe og seksualiteter i porno-
grafien eller de pornoagtige repræsentationer. Konstellationen mandlig 
beskuer/mandlig krop forstyrrer den heteroseksuelle positionering, som 
alle de unge drenge i undersøgelsen foretager. Mænd, der kigger på 
mænd, der bliver kigget på, er m.a.o. fortsat associeret med en homosek-
suel positionering, der fortsat betragtes som problematisk. Ikke desto 
mindre synes en sådan konstellation at være et vilkår, der bliver stadig 
sværere at undgå – selv for heteroseksuelt positionerede mænd. Og som 
de unge drenge i undersøgelsen da også lever med og i vid udstrækning 
har kompetencer til at være delagtige i. 

Ikke desto mindre er det mere ligetil for de unge drenge at forholde 
sig til fremstillingerne af kvindekroppen og dermed indgå i konstellatio-
nen mandlig beskuer/kvindelig krop. Ved hjælp af de sædvanlige distan-
ceringsbestræbelser beskriver de kvindekroppen i pornografien som en 
objektiveret fantasikrop, de ingenlunde forveksler med piger i deres hver-
dagsliv. Drengene lægger vægt på, at de betragter denne kvindekrop som 
knyttet til et særligt pornografisk rum med egne pornografiske kriterier. 
Det er et rum, drengene så vidt muligt har for og med sig selv. Og som 
giver dem en særlig seksuel nydelse, der ikke menes at infiltrere den sek-
suelle samkvem, nogen af dem har med fysisk tilstedeværende piger i 
hverdagslivet. Kvindekroppen i de pornoagtige repræsentationer er svæ-
rere at skille fra disse piger. De befinder sig ikke på samme vis i et eget 
rum med egne kriterier. Selvom drengene også dér bestræber sig på at 
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etablere skel mellem det medierede og det virkelige, er disse skel langt fra 
vandtætte. Hvilket introducerer kritikker af de afbildede piger som forstil-
lede, uautentiske, billige, klamme etc. Selvom det forventes, at de i nogen 
grad refererer til pornografien, risikerer de med denne refereren altså at 
blive dømt ude af det gode selskab. Denne fordømmelse er dog langt fra 
universel – de afbildede piger kan på forskellig vis vende kritikken af 
forstillelse, uautenticitet, billighed, klamhed etc. til noget positivt. 

Drengene i undersøgelsen fremstiller ligeledes mandekroppen i por-
nografien som en objektiveret fantasikrop – om end den objektiverede 
mandekrop i vid udstrækning er reduceret til en penis. Nok kan det ikke 
helt afvises, at drengenes fantasi om at have sex med den pornografiske 
kvindekrop involverer et ønske om at være denne penis. Men dels tillæg-
ger drengene ikke den objektiverede mandekrop nogen særlig privilegeret 
position i det seksuelle samkvem i pornografien. Og dels fremstilles dette 
ønske i så fald udelukkende som knyttet til seksualiteten i det pornografi-
ske rum. Mandekroppen i de pornoagtige repræsentationer er ifølge de 
unge drenge ikke så pornoagtige som kvindekroppen. Her er i højere grad 
tale om en æstetiseret krop, der ikke i samme omfang som kvindekroppen 
refererer til – endsige forventes at referere til – pornografien. Sker det 
alligevel, slår drengene hårdt ned. Så aktiveres hverdagslivets kriterier – 
og manden dømmes ude som liderlig, lam mv. uden at have samme mu-
ligheder som kvinder for at vende det til noget positivt.  

Når kvinde- og mandekroppe i de pornoagtige repræsentationer un-
derkastes andre kriterier end kvinde- og mandekroppe i pornografien, 
skyldes det, at de i højere grad er blandet sammen med kvinde- og man-
dekroppe i det fysiske hverdagsliv. De nye massemedier – især internettet 
– opbløder grænserne mellem det medierede og det fysiske hverdagsliv. 
Fx giver internettets ungdomssites de unge mulighed for at imitere og 
parodiere modellerne, musikerne etc. i reklamerne, musikvideoerne etc. i 
medieregi.  Hvorved det fysiske hverdagslivs kriterier trænger ind i medi-
erne – ligesom det modsatte også er tilfældet. Selvom drengene på for-
skellig vis etablerer en distance til de medierede køn, kroppe og seksuali-
teter, og retorisk refererer til dem som uvirkelige, trænger især de porno-
agtige repræsentationers køn, kroppe og seksualiteter igennem til det 
fysiske hverdagsliv, der refereres til som virkeligheden. Det bliver syn-
ligt, når fokus i samtalerne rettes mod konkrete aspekter af køn, kroppe 
og seksualiteter i drengenes fysiske hverdagsliv. Dog synes drengene i 



Bare billeder? 147

højere grad at påføre sig selv end piger de kriterier, de gør gældende i 
forhold til de pornoagtige repræsentationer af køn, kroppe og seksualite-
ter. Selvom det er tilfældet, reducerer drengene ingenlunde deres egne 
køn, kroppe og seksualiteter til køn, kroppe og seksualiteter i medierne. 
De oplever fortsat, at det er muligt at gøre sig gældende i det fysiske 
hverdagsliv – uden at imødekomme de kriterier, der er til køn, kroppe og 
seksualiteter i pornografien og de pornoagtige repræsentationer. 

Ikke desto mindre synes drengenes brug af pornografi og pornoagtige 
repræsentationer at være indlejret i en ombrydning af køn, kroppe og 
seksualiteter, der imidlertid ikke kun handler om, at køn, kroppe og sek-
sualiteter i pornografien og de pornoagtige repræsentationer fremstilles på 
dén og dén måde. Og at de glider sammen med det fysiske hverdagslivs 
køn, kroppe og seksualiteter, som så bliver bedømt med udgangspunkt i 
disse måder. Ombrydningen synes ikke mindst at ligge i den intensivere-
de relation mellem heteroseksuelt positionerede mandlige brugere og 
visuelle repræsentationer af mandekroppe. Noget der i høj grad synes at 
udfordre heteroseksualiteten, som vi kender den. Selvom de unge drenge i 
undersøgelsen forsøger at holde sig indenfor det velkendte ved at indføje 
hypotetiske kvindelige beskuere/kvindelige kroppe i konstellationen 
mandlig beskuer/mandlig krop, så synes denne undvigelsesmanøvre i sig 
selv at indikere, at kønspositionerne er ved at blive noget løse i kanten. At 
det kan lade sig gøre at positionere sig med en vis fleksibilitet, og at op-
fattelsen af manden som det beskuende køn og kvinden som det beskuede 
er ved at rykke sig. Og dermed ved at rykke et af de store tabuer i den 
mandlige heteroseksualitet: manden, der bliver kigget på – måske endog 
af andre mænd. Denne forrykning handler om individualiseringen og 
æstetiseringen af vores samfund i almindelighed. Men den får på godt og 
ondt altså næring af unge drenges brug af pornografi og pornoagtige re-
præsentationer.  





1. Indledning 

1.1 Baggrund 

Det er ikke så underligt, at internettets udvikling og udbredelse har øget 
brugen af pornografi: internettet har på en og samme gang øget tilgænge-
ligheden og anonymiteten, samtidig med at omkostningerne ved brugen 
er blevet mindsket (Cooper 1998). Men selvom pornografien, bl.a. gen-
nem internettet, er begyndt at gennemstrømme hverdagslivet på hidtil 
usete måder, synes visse mønstre umiddelbart konstante: en svensk un-
dersøgelse fra 2003 viser således, at det overvejende er mænd, der bruger 
internettet til at kigge på pornografiske billeder og film. Ja – det er lige-
frem den mest udbredte aktivitet blandt mænd på internettet. Næsten 60 
procent af mændene i undersøgelsen rapporterede om en sådan brug, 
mens det kun gjaldt 10 procent af kvinderne.  

Men selvom internettet således umiddelbart befæster velkendte 
kønspositioner, sker der noget, når alder inddrages som analysekategori: 
hvor de ældre kvinder i undersøgelsen så godt som aldrig så pornografi på 
internettet, gjorde en fjerdedel af de 18–34-årige. Undersøgelsen konklu-
derer følgelig, at unges brug af pornografi på internettet er kendetegnet 
ved en kønslig konvergens. Hvilket dog ikke kun er et resultat af, at unge 
kvinder nærmer sig mændene – de unge mænd bruger også internettet 
mere interaktivt end de øvrige mænd. Noget der ellers er typisk for kvin-
der, hvis seksuelle aktiviteter på internettet ikke mindst handler om at 
tjatte, flirte, indhente oplysninger etc. (Månsson et al. 2003). 

I og for sig er det ikke så overraskende, at unges brug af pornografi på 
internettet bryder med det velkendte. Selvom den danske medieforsker 
Kirsten Drotner (2001) i sin undersøgelse af danske børn og unges me-
diebrug konstaterer, at kønsforskellen fortsat gør sig gældende, under-
streger hun, at der er fællestræk, som bryder med denne forskel: bl.a. 
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begge køns prioritering af de nye mediers kommunikative og kreative 
aspekter samt deres blanding og differentiering af medier og genrer. De 
unge blander m.a.o. medierne og genrerne på kryds og tværs i deres søgen 
efter bestemte oplevelser. Medierne og genrerne i sig selv bliver altså 
mindre afgørende. Afgørende bliver det til gengæld, hvad de kan anven-
des til og med hvilke formål (ibid., 190–191). 

Denne tilbøjelighed er ikke som sådan et opgør med medierne. 
Tværtimod er det et af de senmoderne mediers kendetegn, at udviklingen 
i teknologi og produktion ligeledes skaber nye medie- og genremæssige 
opsplitninger og sammenhænge: tv, telefon, radio og trykte medier smel-
ter i stigende grad sammen til én teknologisk platform, der gør det muligt 
for os at sende e-mail over telefonen, se film på computeren og sammen-
sætte vores egen sendeflade på tv. Og i den proces begynder medierne i 
stigende grad at referere til hinanden – men også at udvikle nye arbejds-
delinger. Men de unges mediebrug fører disse nye opsplitninger og sam-
menhænge videre. Spørgsmålet er dog hvor langt – samt hvor megen 
magt, der ligger i denne videreførelse. Ikke mindst hvor megen magt, det 
giver de unge til at bearbejde den betydning, som skabes af medierne. 

For selvom Drotner understreger den kompetenceudvikling, der er en 
del af de unges mediebrug (ibid., 193), har flere seksualitetsforskere ud-
trykt bekymring for den seksualisering af det offentlige rum, som udvik-
lingen i de senmoderne medier menes at bevirke. Ikke bare fordi porno-
grafien i sig selv får stadig mere plads i medierne. Tillige fordi de medie- 
og genremæssige brydninger også rammer pornografien, der ikke længere 
kun findes på bestemte videobånd og i bestemte magasiner på særlige 
hylder i kiosken eller i særlige butikker i storbyen. Pornografien findes 
overalt. På internettet naturligvis. Men også i de gamle medier, hvor den 
har infiltreret genrer, der hidtil har været pornofrie zoner. En tilbøjelig-
hed, seksualitetsforskerne betegner mainstreamingen af pornografien 
(Sørensen 2002b, 2003). Det betyder, at pornografien har åbnet sig mod 
andre genrer, der ligeledes har åbnet sig for pornografien, hvorved der 
skabes en række overlapninger mellem det pornografiske og det ikke-
pornografiske. Det ses bl.a. ved, at reklamer, musikvideoer, dokumentar-
programmer, modereportager etc. i stigende grad benytter tegn og symbo-
ler, der citerer pornografien. Men det sker også ved, at pornografien inte-
grerer elementer fra andre genrer etc.  
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Selvom seksualitetsforskerne er enige med Drotner i, at unge i det sto-
re hele er kompetente mediebrugere, peger de på, at den seksualisering af 
det offentlige rum, som bevirkes af mainstreamingen, er uundgåelig. De 
unge kan m.a.o. orientere sig nok så kompetent i medierne. Men da sek-
sualiseringen er allestedsnærværende, kan de ikke vælge den fra. På den 
måde udøver den mainstreamede pornografi en slags kontinuerligt pres på 
de unge, hvis køn, kroppe og seksualiteter ifølge pornografiforskerne 
langsomt infiltreres af det pornografiske.  

1.1.1 En hyperreel seksualitet? 

Den franske kulturforsker Jean Baudrillard taler i denne forbindelse om, 
at seksualiteten i det senmoderne samfund antager en hyperreel karakter 
(Baudrillard 1977/1990, 1993a, 1993b). Den hyperreelle seksualitet er en 
seksualitet, der formes af mediernes fremstillinger af det seksuelle. Det 
vil sige, en seksualitet, hvor menneskenes faktiske kropsfunktioner, natur-
lige behov etc. underlægges mediernes idealiserede billeder af perfekte 
kroppe, avancerede teknikker etc. Dermed ikke sagt, at de faktiske krops-
funktioner og naturlige behov ophører med at eksistere. Men mediebille-
derne trænger ifølge Baudrillard så langt ind i vores indre, at de kommer 
til at farve vores opfattelser af disse funktioner og behov, som vi vurderer 
i forhold til billedernes perfekte kroppe og avancerede teknikker. Og som 
en konsekvens forsøger vi i stigende grad at modellere os selv efter me-
diebillederne, hvorved kropsfunktionerne og behovene langsomt antager 
nye kulturelle former. Hvilket forplanter sig i vores seksualitet: vi bliver 
pirret af en anden slags kroppe, får seksuel nydelse ved at gøre nogle 
andre ting osv.  

Alt dette er selvfølgelig et udtryk for, at medierne har fået magt over 
menneskene og koloniseret deres seksualitet. De fleste kulturforskere vil 
imidlertid hævde, at seksualiteten aldrig findes i en ukoloniseret form – 
men derimod altid er belejret af kulturelle forestillinger, der blot ændrer 
sig over tid. Og at mediernes magt over seksualiteten derfor blot æder sig 
ind på andre instansers magt, fx kristendommens og videnskabens, der i 
århundreder har været med til at forme menneskenes seksualitet (Foucault 
1991). Det ændrer dog ikke ved, at det er relevant at spørge, hvad det er 
for en særlig magt, de senmoderne medier har. Hvad den mere præcist 
gør ved seksualiteten. Ikke mindst hos de unge, der skal udvikle deres 
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seksualitet i en tid præget af disse medier. Hvilket dog ikke betyder, at 
man kan reducere de unges seksualitet til en medieret seksualitet. Selvom 
medierne utvivlsomt er med til at forme de unges opfattelse af det seksu-
elle, er de ikke enerådende. Unge formes af andet og mere end medierne. 
Selvom familien, skolen, vennerne, diskoteket, idrætsforeningen, fritids-
klubben etc. ingenlunde er mediefri arenaer, er de andet og mere end 
medier. Og er de på anden vis med til at forme de unge, som i øvrigt også 
selv gør noget: selvom det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan 
omgivelserne – herunder medierne – virker ind på de unge, er det lige så 
vigtigt ikke at glemme de unges evne til at tænke, føle og handle med og 
mod disse omgivelser (Drotner 1999, 2001). Ja – man kan sige, at enhver 
ung som en individuel eksistens nødvendigvis vil tænke, føle og handle 
med og mod omgivelserne. 

Hvis man vil vide noget om, hvordan pornografien og dens main-
streaming i massemedierne virker ind på de unge, bliver udfordringen 
således at undersøge, hvordan disse særlige vilkår gør sig gældende for de 
unge – uden af den grund at reducere de unge til disse vilkår. Udfordrin-
gen bliver m.a.o. på den ene side at afsøge tilstedeværelsen af pornografi-
en og dens mainstreaming i de unges liv, og på den anden side at fasthol-
de de måder, som de unge bearbejder denne tilstedeværelse på. Så den 
ikke får karakter af noget almægtigt, men levner plads til de unges tæn-
ken, følen, handlen.  

En pointe, som understøttes af den danske pornografiforsker Rune 
Gade (1999), der fx afviser, at seksualiseringen afføder et generelt skred i 
seksualmoralen. Tværtimod identificerer Gade en udspaltning af skamfø-
lelsen i separate dele: skamfuldheden eksisterer fortsat, når det gælder de 
senmoderne menneskers egne kroppe. Men den er næsten forsvundet, når 
det gælder afbildninger af andres kroppe. Ifølge Gade er der m.a.o. en 
stadig større afstand mellem det, de senmoderne mennesker gør, og det, 
de ser. Mellem det selverfarede og det transmitterede – samt den dertil 
knyttede moral. Pornografien og dens mainstreaming er altså ikke et ud-
tryk for de senmoderne menneskers frigørelse fra den kristne seksualmo-
ral. Snarere, mener Gade, afspejler det, at markedet er blevet sat fri til at 
spekulere i deres – fortsat – ufrie seksualmoral.  

Også den svenske seksualitetsforsker Thomas Johansson (2001) læg-
ger vægt på, at hverdagslivets seksualitet ikke kan reduceres til den medi-
erede seksualitet. At der fortsat hersker andre seksualitetsforståelser, som 
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de senmoderne mennesker bruger i deres bearbejdning af den medierede 
seksualitet på hverdagslivets mange arenaer. Johansson beskæftiger sig 
ikke mindst med den videnskabelige seksualitetsforståelse, der har spredt 
sig under moderniseringen af vores samfund. Det er en seksualitetsopfat-
telse, der er præget af en søgen efter sandhed: seksualiteten menes at 
rumme sandheden om den enkelte. At praktisere en bestemt seksualitet er 
m.a.o. at realisere sig selv. Denne videnskabelige seksualitetsopfattelse 
har i moderniseringen udfordret den kristne seksualopfattelse: at realisere 
sig selv gennem det seksuelle er i stadig stigende grad blevet opfattet som 
værende vigtigere end at opretholde bestemte kristne moralpåbud. Ikke 
desto mindre har de to seksualitetsopfattelser i årevis eksisteret side om 
side: fx er det stadig mindre problematisk at udleve en identitet som hete-
roseksuel end som homoseksuel, ligesom det er mindre problematisk for 
en mand end for en kvinde at have en promiskuøs seksualadfærd. 

Spørgsmålet er, om der ikke sker det samme med den medierede sek-
sualitetsopfattelse. På den ene side illustrerer Baudrillards hyperreelle 
seksualitet, hvad der sker, hvis denne seksualitetsopfattelse føres ud i sin 
yderste konsekvens: mediernes stadige strøm af seksualiserede kroppe 
inspirerer utvivlsomt de senmoderne mennesker til at forme og omforme 
deres egne kroppe og seksualiteter. Hvilket lige så utvivlsomt afføder en 
mangfoldighed og foranderlighed, der udfordrer den videnskabelige sek-
sualitetsopfattelses ubrudte tro på, at seksualiteten rummer én bestemt 
sandhed om den enkelte, såvel som den kristne seksualitetsopfattelses 
kønsspecifikke bindinger på promiskuøsiteten. På den anden side er det 
naturligvis et spørgsmål, om ikke den medierede seksualitetsopfattelse vil 
blive vævet sammen med de kristne og de videnskabelige seksualitetsop-
fattelser, ligesom de i sin tid blev vævet sammen? I hvert fald viser histori-
en, at nye kulturelle fænomener sjældent udraderer den eksisterende kultur 
– men derimod forbinder sig til den og orienterer den i nye retninger. 

1.1.2 De nye medier og de unge drenge 

Hvorvidt og hvordan den medierede seksualitetsopfattelse forbinder sig 
til og orienterer de eksisterende seksualitetsopfattelser i nye retninger, 
ved vi ikke særlig meget om. De virkninger, der måtte være af udviklin-
gen og udbredelsen af pornografien og den mainstreamede pornografi i 
det senmoderne medielandskab, er m.a.o. forholdsvis uudforskede. At 
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noget er ved at ske, synes dog uomtvisteligt. Ikke mindst blandt de unge, 
der om nogen har taget de nye medier til sig. Nogle forskere taler om, at 
medierne skaber nogle nye idealer for det ydre, som de individualiserede 
unge føler sig presset til at imødekomme, når de skal konstruere deres 
køn, kroppe og seksualiteter (Featherstone 1991b). Andre forskere taler 
derimod om, at medierne afføder en æstetisering, som giver de unge nye 
arenaer at udforme deres køn, kroppe og seksualiteter på (Bech 1999, 
2005).  

Hvad enten det anses som negativt eller positivt, diskuteres udviklin-
gen og udbredelsen af pornografien og den mainstreamede pornografi 
imidlertid mest som noget, der har konsekvenser for unge piger. Der har 
således været megen fokus på de mulige virkninger, som den øgede til-
stedeværelse af afbildninger af hel- eller halvpornografiske kvinder i det 
offentlige rum måtte have på unge piger (Sørensen 2002b, 2003). Ikke 
uden grund. Pornografien og den mainstreamede pornografi byder stadig 
på flere nøgne kvindekroppe end mandekroppe (Knudsen 2006) og synes 
således umiddelbart at radikalisere en konventionel heteroseksuel 
kønskonstruktion, hvor mænd kigger på kvinder, der til gengæld kigger 
på sig selv for at omforme kroppen med henblik på at behage det mandli-
ge blik. En selvkiggen og kropsomformning, som i årevis har haft afgø-
rende indflydelse på kvinders selvbillede (Björk 1999). Og som pornogra-
fien og den mainstreamede pornografi altså blot synes at forstærke. 

Det er dog ikke hele sandheden. Pigers øgede brug af pornografi er i 
hvert fald et vidnesbyrd om, at kvinder i stigende grad indtager den be-
skuerposition, som ellers primært har været mændenes. Ligesom de stadig 
flere medier i stigende grad gør mænd til visuelt blikfang i reklamer, 
musikvideoer etc., der benytter tegn og symboler fra pornografien. Nogle 
gange er mændene alene, andre gange er de sammen med kvinder, der 
stadig er i overtal. Men tilbøjeligheden er utvetydig: mænd kigger ikke 
længere kun på kvinder. Kvinder kigger også på mænd. Ligesom der er 
tegn på, at mænd i stadig stigende grad kigger på sig selv for at omforme 
kroppen med henblik på at behage det kvindelige blik. Måske fordi denne 
selvkiggen og kropsomformning efterhånden er blevet afgørende for 
mænds selvbillede (Sørensen 2005).  

I hvert fald synes de senmoderne medier at relatere sig til mænd på 
nogle historisk nye måder. Og skabe nogle historisk nye vilkår for kon-
struktionen af deres køn, kroppe og seksualiteter. Hvilket rejser nogle 
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ganske særlige spørgsmål om forholdet mellem de senmoderne medier og 
de senmoderne mænds køns-, krops- og seksualitetskonstruktion. Ikke 
mindst unge mænds. For alt dette sker jo, mens de er i fuld gang med at 
konstruere deres køn, kroppe og seksualiteter, der altså bliver til under 
historisk nye konstruktionsvilkår (ibid.).  

Selvom disse vilkår naturligvis ikke fuldstændig nedbryder den mand-
lige køns-, krops og seksualitetskonstruktion, som vi kender den – herun-
der ganske ændrer forholdet mellem kønnene – så vil der utvivlsomt opstå 
nye hybridformer, hvor mænds køn, kroppe og seksualiteter bevæger sig 
ind på områder, der tidligere var kvinders. Samtidig med at velkendte 
træk ved disse vil bestå. Præcis hvordan det sker, ja, det kan vi kun få at 
vide ved at tale med unge mænd om deres brug af de senmoderne medier. 
Og som en del af det: deres brug af pornografi og mainestreamet porno-
grafi. For selvom vi fastholder, at pornografien og den mainstreamede 
pornografi udgør et nyt vilkår for de unge mænds konstruktion af køn, 
kroppe og seksualiteter, så kan de unge mænd naturligvis ikke reduceres 
til disse vilkår. Udfordringen bliver på den ene side at afsøge tilstedevæ-
relsen af pornografien og den mainstreamede pornografi i deres liv og på 
den anden side at fastholde de måder, som de unge drenge bearbejder 
denne tilstedeværelse på. Så den ikke får karakter af noget almægtigt – 
men levner plads til de unge drenges egen tænken, følen, handlen med og 
mod disse vilkår. Denne udfordring vil jeg tage op i nærværende under-
søgelse. 

1.2 Formål 

Denne undersøgelse handler om den køns-, krops- og seksualitetskon-
struktion, der finder sted i relation til unge drenges brug af pornografi og 
mainstreamet pornografi. Med udgangspunkt i kvalitative interviews med 
10 drenge på 15 og 16 år søges svar på følgende spørgsmål: Hvilke fore-
stillinger om mandlige køn, kroppe og seksualiteter læser unge mandlige 
brugere ud af pornografien og den mainstreamede pornografi? Hvordan 
indarbejder/modarbejder de disse forestillinger i deres egne køn, kroppe 
og seksualiteter? Og hvilke mandlige køns-, krops- og seksualitetsforestil-
linger konstrueres i denne indarbejdelse/modarbejdelse? 
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Med henblik på at kunne imødekomme dette formål søges svar på følgen-
de underspørgsmål: 

a) Hvilke kønslige, kropslige og seksuelle egenskaber og adfærdsformer 
identificerer drengene hos de mandlige figurer i pornografien og den 
mainstreamede pornografi? Hvilke holdninger har de dertil? 

b) I hvilket omfang og på hvilke måder tillægger drengene sig selv 
sammenfaldende/afvigende kønslige, kropslige og seksuelle 
egenskaber og adfærdsformer? Hvilke holdninger har de dertil? 

c) I hvilket omfang og på hvilke måder oplever drengene, at brugen af 
pornografi og mainstreamet pornografi har rykket deres syn på egne 
kønslige, kropslige og seksuelle egenskaber og adfærdsformer? 
Hvilke andre sociokulturelle kilder har haft indflydelse på dette syn? 

Idet mandlige køns-, krops- og seksualitetskonstruktioner udformes i 
relation til de kvindelige, vil det parallelt blive undersøgt, hvilke forestil-
linger om kvindelige køn, kroppe og seksualiteter de unge mænd læser ud 
af pornografien og den mainstreamede pornografi. Hvordan de indarbej-
der/modarbejder disse forestillinger i deres syn på unge pigers køn, krop-
pe og seksualiteter. Og hvilke kvindelige køns-, krops- og seksualitetsfo-
restillinger der konstrueres i denne indarbejdelse/modarbejdelse. Disse 
kvindelige køns-, krops- og seksualitetskonstruktioner vil ligeledes blive 
afsøgt i tre underspørgsmål, der mere specifikt afdækker deres syn på de 
kvindelige pornografiske figurer (A), deres syn på jævnaldrende piger (B) 
samt deres indbyrdes relation (C).

1.3 Analytiske perspektiver 

De unge drenges bearbejdning af pornografien og den mainstreamede 
pornografi samt den dertil knyttede køns-, krops- og seksualitetskonstruk-
tion analyseres med udgangspunkt i tre forskellige forskningsperspekti-
ver: maskulinitets-, ungdoms- og massekulturforskningen. Selvom under-
søg-elsen tager udgangspunkt i den forandring af medierne, der finder 
sted i det senmoderne, har den altså ikke karakter af en egentlig medie-
analyse. Det er drengene og deres orienteringer i forhold til disse foran-
drede medier, som er undersøgelsens omdrejningspunkt. Og de tre forsk-
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ningsperspektiver, som undersøgelsen trækker på, giver tilsammen et 
indblik i, hvilke sociale og kulturelle vilkår drengene etablerer sådanne 
orienteringer på baggrund af. 

Maskulinitetsforskningen bidrager ikke mindst med en baggrundsfor-
ståelse af det maskuline som en magtfuld ramme om drengenes identi-
tetsdannelse, der påvirker deres kønslige, kropslige og seksuelle oriente-
ringer. Nyere maskulinitetsforskning ophæver imidlertid forestillingen 
om, at det maskuline er én ting, og at denne ene ting er uforanderlig. 
Tværtimod ses det maskuline som noget differentieret, der nok generelt 
bidrager til mænds dominans over kvinder. Men som samtidig skaber 
dominansforhold og forskelssætning mellem mænd, der indrulleres i, men 
også aktivt bruger og omformer de forskellige maskuliniteter, deres do-
minansforhold og forskelssætninger. Et gennemgående tema i maskulini-
tetsforskningen er ikke overraskende forholdet mellem heteroseksuelle og 
homoseksuelle maskuliniteter samt den historiske konstruktion og rekon-
struktion af dette forhold (Connell 1995; Petersen 1998). 

Ungdomsforskningen bidrager ikke mindst med en baggrundsforståel-
se af, hvordan unges identitetsdannelse foregår. Identitetsdannelsen bliver 
især anskuet i lyset af den individualisering, der finder sted i disse år. 
Individualiseringen betyder ingenlunde, at de unge har frit valg på alle 
hylder. Men den betyder, at de i stadig stigende grad oplever, at de selv 
har ansvaret for at udforme deres liv og at de er alene om det. I den pro-
ces bliver kroppen, seksualiteten og kønnet i stadig øget omfang projek-
ter, de skal lykkes med. Det skærper deres orientering mod og følsomhed 
overfor de idealer, forestillinger mv., der præsenteres i bl.a. massemedi-
erne, hvis magt over ungdommen er stor, om end ungdomsforskningen i 
stigende grad lægger vægt på, at ungdommen ikke er passive ofre for 
massemedierne, men derimod aktivt strukturerer dem i deres identitets-
dannelse med udgangspunkt i de forudsætninger de i øvrigt måtte have 
(Griffin 1993; Beck 2002; Sørensen 2002b). 

Massekulturforskningen viser imidlertid, at massemedier, storbyliv 
etc. på mange måder omformer det hverdagsliv, som bl.a. ungdomslivet 
foregår i. Et vigtigt element i den omformning er æstetiseringen af hver-
dagslivet, som indebærer, at ikke mindst ungdommen i øget omfang an-
skuer omverdenen og sig selv ud fra æstetiske kriterier (Featherstone 
2000, 1991a og b; Maffesoli 1996). Det betyder, at de unge i stigende 
grad opnår identitet gennem deres status som æstetiserede objekter. Det 
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skaber ikke mindst en række udfordringer i analysen af unge mænd, idet 
deres konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter foregår på måder, der 
hidtil er blevet betragtet som feminine. Således at mediernes repræsenta-
tioner af mænd i traditionelle heteroseksuelle krops-, seksualitets- og 
kønspositioner kan blive indarbejdet i identiteten som æstetiske størrelser, 
der omformer deres traditionelle betydninger og konsekvenser for identi-
teten og maskuliniteten. Hvilket skaber nye dominansforhold og forskels-
sætninger mellem mænd, nye definitioner af forskellen mellem herero-
seksuelle og homoseksuelle maskuliniteter samt nye differentieringer 
mellem det maskuline og det feminine (Mort 1996; Edwards 1997; Jo-
hansson 1997; Frosh 2002; Sørensen 2005).  

De tre analytiske perspektiver bliver ikke fremdraget selvstændigt i 
analysen af interviewene med de 10 unge drenge – men ligger snarere 
som et fælles baggrundstæppe under denne, der mere eller mindre ekspli-
cit væves ind og ud af analysen. Selvom analysen fokuserer på drengenes 
konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter i relation til pornografien og 
den mainstreamede pornografi, bliver denne fokusering m.a.o. løbende 
tematiseret gennem de perspektiver, problemstillinger etc., som rejses i 
såvel maskulinitetsforskningen, ungdomsforskningen som massekultur-
forskningen. 

1.4 Poststrukturalistiske erkendelsesveje 

Selve arbejdet med at analysere interviewene er foretaget med inspiration 
fra den poststrukturalistiske tænkning. Det er en tænkning, der har haft 
stor indflydelse på mange forskellige forskningsområder i de senere år – 
også maskulinitetsforskningen, ungdomsforskningen og massekultur-
forskningen. Den poststrukturalistiske tænkning har ikke formuleret no-
gen egentlig analysemetode. Den bidrager snarere med et særligt filoso-
fisk blik, der lægger op til at følge nogle særlige veje ind i det datamateri-
ale, man vil analysere. 

Det er et filosofisk blik, som først og fremmest vender op og ned på 
den status, vi normalt tillægger ord og begreber. En af den poststruktura-
listiske tænknings hovedpointer er, at ord og begreber ikke er neutrale og 
gennemsigtige medier, der kvit og frit formidler en virkelighed, der eksi-
sterer som noget i sig selv – adskilt fra ordene og begreberne. Ifølge den 
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poststrukturalistiske tænkning er ord og begreber tværtimod dynamiske 
og produktive størrelser, der ikke bare formidler virkeligheden, men i høj 
grad også bidrager til at skabe den. Det gælder endog noget af det, vi 
betragter som mest givet af alt: menneskets køn, kroppe og seksualiteter – 
denne analyses primære genstandsfelter. Selvom disse størrelser også 
ville eksistere, hvis vi ikke talte om dem. Så er en sådan situation ifølge 
den poststrukturalistiske tænkning ganske hypotetisk. Vi taler om dem. Vi 
har ord og begreber for dem; og det er gennem disse ord og begreber, de 
bliver til for os, ikke bare i vores indre tanker og drømme – i vores forstå-
else. Også i vores ydre handlinger og praksisser. For vi gør noget bestemt 
med dem og gør dem til noget bestemt med udgangspunkt i de særlige 
forståelser, vi skaber med ordene og begreberne.  

Ordene og begreberne er dog ikke bare til fri disposition, så vi kan 
forme vores køn, kroppe og seksualiteter – og virkeligheden i videre for-
stand – efter forgodtbefindende. Ikke alt kan siges, give mening og blive 
til køn, kroppe og seksualiteter. På den ene side mener den poststruktura-
listiske tænkning, at ordenes og begrebernes betydning hele tiden ændrer 
sig. Hver gang vi bruger dem, ændrer de sig en lille smule, fordi vi hele 
tiden sætter dem ind i nye sammenhænge, bruger dem til at beskrive nye 
ting etc. Ordene og begreberne formes m.a.o. løbende i vores situationelle 
og pragmatiske omgang med dem. På den anden side er de altid allerede 
givet en betydning – gennem den situationelle og pragmatiske omgang, 
andre mennesker altid allerede har haft med dem. Når vi i dag skal give 
vores køn, kroppe og seksualiteter mening, må vi referere til denne be-
tydningssætning – ellers bliver vores tale uforståelig for os selv og for 
andre mennesker. 

1.4.1 Ord og magt 

Den poststrukturalistiske tænkning forbinder det filosofiske blik på for-
holdet mellem ord, begreber og virkelighed med magt. For når ord og 
begreber er med til at forme virkeligheden, har de mildt sagt en magt over 
denne. Det vil sige, at det at have magt over ordene og begreberne i en vis 
forstand er at have magt over denne. Nu er det ikke sådan, at en eller flere 
personer ifølge den postsstrukturalistiske tænkning har magten over orde-
ne og begreberne. Bl.a. fordi de bruges af næsten alle mennesker næsten 
hele tiden. På den måde kommer de næsten til at leve deres eget liv. Ikke 
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desto mindre har nogle af de største poststrukturalistiske tænkere vist, 
hvordan forskellige institutionelle komplekser i historiens løb har tilegnet 
sig en definitionsmagt over bestemte områder i virkeligheden – og der-
igennem har opnået stor magt over den. Den kendte filosof Michel Fou-
cault har bl.a. vist, hvordan videnskaben med opkomsten af det moderne 
samfund fik stor magt over de moderne menneskers forståelse af køn, 
kroppe og seksualiteter. Således at de moderne mennesker i vid udstræk-
ning måtte referere til videnskabens definitioner, når de skulle tale om 
disse størrelser, selvom de naturligvis ændrede karakter i menneskenes 
situationelle og pragmatiske omgang med dem i hverdagen. Bl.a. fordi 
menneskene dér i nogen grad også refererede til andre institutionelle 
kompleksers – delvist modsatrettede – bud på, hvad krop, køn og seksua-
litet er for nogle størrelser. 

Det interessante i den forbindelse er, at der ifølge den poststrukturali-
stiske tænkning altid er en slags kamp om, hvad virkeligheden er. Og 
denne kamp forgrener sig til vores situationelle og pragmatiske brug af 
ord og begreber i hverdagslivet. Ikke bare fordi vi refererer til de kæm-
pende institutionelle kompleksers definitioner. Også fordi vi selv kan 
have en interesse i at fremme visse definitioner frem for andre. Eller må-
ske bare oplever, at vi føler os bedre tilpas med brugen af nogle frem for 
nogle andre. Ofte finder vi imidlertid frem til bestemte definitioner i sam-
spil med de mennesker, vi omgiver os med. I brydningstider kan det imid-
lertid være noget af et arbejde, fordi vi ikke kan være sikre på, at disse 
mennesker har samme interesser eller føler sig tilpas med samme defini-
tioner, som vi selv gør. Det skaber på den ene side mulighed for, at man 
mødes om noget nyt. Det kan på den anden side også ende med, at ens 
bud på virkeligheden dømmes ude. Mærkelige. Forkerte. Umulige (Fou-
cault 1982, 1984, 1991; Butler 1990, 1993).

1.4.2 Poststrukturalisme her 

Det er sådan en brydningstid de unge drenge i denne undersøgelse befin-
der sig i, og det er ikke mindst her, de skal konstruere deres køn, kroppe 
og identiteter. Det poststrukturalistiske i den empiriske analyse kommer 
bl.a. til udtryk ved, at drengenes udsagn i interviewene analyseres som 
bud på, hvordan deres køn, kroppe og seksualiteter kan konstrueres i en 
sådan brydningstid. Disse bud refererer til definitioner af køn, kroppe og 
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seksualiteter, som allerede er bærere af en vis magt. Om end ikke alle har 
lige stor magt. Og i interviewsituationen forvalter de unge drenge disse 
forskellige definitioner situationelt og pragmatisk i deres forsøg på at 
svare på mine detaljerede spørgsmål om det ene og det andet. Samtidig 
med, at de må holde tungen lige i munden for at fastholde en vis reference 
til de magtfulde definitioner, så de ikke kommer derud, hvor deres bud på 
køn, kroppe og seksualiteter kan dømmes ude.  

Den analytiske proces handler ikke mindst om at finde ud af, hvad for 
nogle måder de bruger referencerne på: Hvilke slags krydsninger, der går, 
og hvilke der ikke går. Hvad de oplever som muligt at sige, og hvad de 
oplever som umuligt. Hvad der er muligt at sige i visse situationer, og 
hvad der ikke er muligt at sige i visse situationer. Og endnu klarere: Hvad 
der næsten fremstår som selvindlysende, og hvad der er så godt som ikke-
eksisterende. Samtidig skal analysen også afsøge, hvilke sammenhænge 
der er mellem det mulige og det umulige, det selvindlysende og det ikke 
eksisterende. Sammenhængene tolkes i den poststrukturalistiske tænkning 
som en slags kulturelle mønstre, som på forskellig vis afgør, hvorfor no-
get bliver muligt og andet umuligt etc. Men i en opbrudstid er disse møn-
stre jo til diskussion, hvorfor en analyse også må afsøge de huller og 
sprækker, der er i mønstrene, og de alternative, konkurrerende, mønstre, 
der måtte opstå. At afsøge disse alternative, konkurrerende, mønstre vil i 
vid udstrækning være en afsøgning af nye, mulige kulturelle mønstre i 
dannelsen af køn, kroppe og seksualiteter (Søndergaard 1996; Staunæs 
2003; Sørensen 2005).

1.5 Metodiske greb 

Mønstrene i køns-, krops- og seksualitetskonstruktionen i denne undersø-
gelse er fremanalyseret af et datamateriale, der blev indhentet under kva-
litative interviews med unge drenge. Disse interviews blev udformet som 
individuelle livsforminterviews, hvor drengene ytrede sig om konkrete 
hændelser og rutiner i hverdagen, der vedrører deres brug af pornografi 
og mainstreamet pornografi. Interviewene var semistrukturerede – jeg 
havde som interviewer på forhånd nogle emner, som jeg gerne ville berø-
re. Men ved at spørge åbent til konkrete hændelser og rutiner i hverdagen 
kunne drengene nærme sig disse emner på forskellig vis. Og interviewene 
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udfoldede sig da også på vidt forskellige måder. Enkelte drenge undlod at 
berøre enkelte emner, da de ikke havde lyst til at tale om dem. Selvsam-
me emner kunne dog fylde meget i interviewene med andre drenge, der 
med stor fortællelyst udfoldede sig omkring dem.  

I alle tilfælde har jeg bestræbt mig på ikke bare at få drengene til at 
fortælle om de konkrete hændelser og rutiner i hverdagen, men også at få 
dem til at elaborere over den betydning, de tillægger dem ("Hvorfor sker 
det netop på den måde? Er det sådan, det plejer at være? Kender du andre 
drenge, der gør det? Hvorfor tror du det er normalt, at drenge gør sådan 
eller hvorfor tror du ikke, det er normalt at gøre sådan?" etc.). Jeg er altså 
ikke så meget gået efter beskrivelsernes korrekthed – om end jeg indimel-
lem har forsøgt at krydstjekke korrektheden af visse spektakulære ytrin-
ger. Hovedformålet har været at udforske de subjektive forståelser, de har 
af de enkelte hændelser og rutiner i hverdagen. Men også at finde ud af, 
hvilke subjektive forståelser, der ikke var mulige. Herunder ikke mindst, 
hvilke kønslige, kropslige og seksuelle aspekter, der blev formuleret og 
ikke formuleret i forbindelse med disse forståelser. 

De fleste interviews varede halvanden time – om end et interview kun 
varede 45 minutter, og et andet varede næsten tre timer. Alle interviews, 
på nær det lange, er blevet skrevet ordret ud. Efter udskrivningen har 
analysen foregået på langs og på tværs af de enkelte interviews. Den 
langsgående afsøgning har taget udgangspunkt i de episoder, rutiner samt 
dertil koblede elaboreringer, som den enkelte informant formulerede om 
de forskellige emner under sit interview. Den tværgående afsøgning har 
forsøgt at samle episoderne, rutinerne samt elaboreringerne på tværs af 
drengene med henblik på at finde ud af, hvor de lignede hinanden, og 
hvor de adskilte sig. Denne tværlæsning bragte imidlertid også nyt lys på 
den enkelte dreng, hvis interview atter blev læst på langs for at lede efter 
betydningsindhold, som jeg indledningsvis havde været blind for. I denne 
genlæsning fandt jeg ikke bare nye ligheder med de øvrige drenge – også 
nye forskelle, nuancer etc.; noget der var særligt for den enkelte dreng, 
men som jeg ikke havde opdaget i første omgang. Derefter gik bevægel-
sen atter på tværs for endnu engang at afsøge nye ligheder og forskelle. I 
en sådan stadig bevægelse på langs og på tværs fik jeg efterhånden skabt 
sammenhænge – samt sammenhænge i afvigelserne fra disse sammen-
hænge. Det blev m.a.o. tydeligere og tydeligere for mig, hvilke kulturelle 
mønstre, der gjorde visse kønslige, kropslige og seksuelle positioneringer 
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i forhold til brugen af pornografi og mainstreamet pornografi selvindly-
sende og andre næsten utænkelige.  

I både læsningen på langs og på tværs har jeg bestræbt mig på konti-
nuerligt at inddrage de perspektiver, som maskulinitetsforskningen, ung-
domsforskningen og massekulturforskningen kan bidrage med. De sam-
menhænge og afvigelser derfra, jeg har analyseret frem i drengenes køns-, 
krops- og seksualitetskonstruktioner er altså tematiseret med disse forsk-
ningstraditioner som baggrundstæppe. I analysefremstillingen har jeg 
bestræbt mig på at lade de interviewede drenge og deres køns-, krops- og 
seksualitetskonstruktioner træde i forgrunden uden diverse referencer til 
andre forskningsresultater. De ligger imidlertid i fremstillingen som uud-
talte tematiske, analytiske dispositioner, der har gjort det muligt for mig 
at fremstille netop det billede af disse konstruktioner, som jeg har (Ande-
næs 2000; Haavind 2000 a og b; Hydén 2000; Søndergaard 2000; Søren-
sen 2005). 

1.5.1 Interviewemner 

De konkrete emner, jeg forsøgte at dække ind i selve interviewsituatio-
nen, var følgende:  

1) Konfrontationen med pornografien og den mainstreamede pornografi. 
Med henblik på at belyse dette emne er drengene blevet spurgt om, 
hvor, hvornår og hvordan de frivilligt/ufrivilligt eksponeres for por-
nografien og den mainstreamede pornografi. Herunder hvordan en 
evt. aktiv søgeproces foregår, i relation til hvilke medier, hvilke kri-
terier der er for den, hvad de indholdsmæssigt går efter etc. 

2) Det sete i pornografien og den mainstreamede pornografi. I dette 
emne er deres opfattelse af kønspositionerne i pornografien og den 
mainstreamede pornografi blevet afsøgt. Med henblik på at indkredse 
dette emne er de blevet spurgt om, hvad der er temaet for de hjemme-
sider, de opsøger, handlingerne i de film, de ser etc. De er også blevet 
spurgt om enkeltdele af/sekvenser i hjemmesiden, filmen etc., de i 
særlig grad opsøger eller undgår. Og så er de desuden blevet spurgt 
om den kønslige fordeling af aktørernes kropslige og seksuelle ad-
færd, gøremål etc. i disse enkeltdele. 
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3) Holdningen til det sete i pornografien og den mainstreamede porno-
grafi. Med henblik på at belyse dette emne er informanterne blevet 
spurgt om deres holdninger til de kønspositioner, de identificerer. Der 
er blevet spurgt til, hvad de synes om kønnenes adfærd, egenskaber 
etc., hvad de synes er godt og dårligt, hvad der kunne være ander-
ledes etc. Der afsøges begrundelser, ræsonnementer etc., der kan 
referere såvel til medierede, videnskabelige og kristne opfattelser af 
køn, kroppe og seksualiteter. 

4) Dem selv, holdningerne, det sete. Med henblik på at belyse dette 
emne, der tjente til at forbinde de øvrige emner til deres egne køn, 
kroppe og seksualiteter, har jeg forsøgt at få informanterne til at tale 
om sig selv i lyset af deres brug af pornografi og mainstreamet por-
nografi. De er blevet spurgt om, hvor de afviger fra/minder om por-
nografiens køns-, krops- og seksualitetsrepræsentationer. Herunder 
deres oplevelse af deres egen kønsspecifikke seksuelle og kropslige 
adfærd, gøremål etc. Samt de kønsspecifikke kropslige og seksuelle 
egenskaber, de forbinder med en sådan adfærd. De er også blevet 
spurgt om deres relation til den kønsspeficikke adfærd og egen-
skaber, de har identificeret i pornofilmene. Samt deres relation til de 
normer og holdninger, de har i forhold til den kønsspecifikke adfærd 
og egenskaber etc. 

I den konkrete interviewsituation fremviste jeg indledningsvis ikke-
pornografisk billedmateriale med varierende grader og typer af referencer 
til pornografien. Billedmaterialet bestod af unge kvinder og mænds foto-
grafiske selvrepræsentationer fra skandinaviske ungdomssites på internet-
tet. I disse selvrepræsentationer anvendte de unge i forskellige grader og 
på forskellige måder pornografiske citater for at gøre sig gældende på 
sitene – herunder i de afstemninger, kontaktforsøg etc., som foregår der.  

Billedmaterialet viste sig at være et udmærket afsæt for en bevægelse 
rundt i de fire emner, jeg søgte at beskrive. Og det var netop også kun et 
afsæt: drengene viste sig at have meget på hjerte om pornografien og den 
mainstreamede pornografi. Som det vil fremgå af analysen, oplever de i 
vid udstrækning, at brugen af pornografi og mainstreamet pornografi 
fylder meget i deres hverdag – men at det ikke i udpræget grad er noget, 
de taler med andre om. I hvert fald ikke på den måde, interviewene gav 
dem mulighed for. Hovedparten af drengene tog denne mulighed til sig – 
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og benyttede den til at tale meget og meget personligt om pornografien og 
den mainstreamede pornografi. De fleste drenge opfordrede mig da også 
til at tage kontakt til dem igen, hvis jeg havde brug for flere informatio-
ner. Det blev dog aldrig aktuelt – dels kunne det ikke passes ind i tidspla-
nen, og dels havde jeg allerede rigeligt materiale. 

1.5.2 Etiske overvejelser 

Trods denne positive respons har jeg under hele forskningsprocessen – 
også efter interviewene – gjort mig en række etiske overvejelser over 
inddragelsen af unge drenge i et forskningsprojekt om pornografi og 
mainstreamet pornografi. Udover alt det selvindlysende – at forældrene 
har givet deres skriftlige samtykke til en sådan inddragelse, at intervie-
wudskriverne har forpligtet sig til fuld tavshed om interviewene, at dren-
genes identiteter er blevet sløret i analysen etc. – så har den vigtigste 
etiske rettesnor været drengenes egne grænser. I mødet med drengene har 
jeg således hele tiden været opmærksom på ikke at gå tættere på drenge-
ne, end de selv var villige til. I den forstand har mine etiske fordringer 
principielt set ikke adskilt sig fra de etiske fordringer, jeg normalt stiller i 
en interviewsituation i et forskningsprojekt. Drengenes alder, forsknings-
emnet etc. har dog gjort, at jeg i praksis har måttet skærpe min opmærk-
somhed på disse fordringer. Herunder på den magtasymmetri, som er 
indlejret i konstellationen ung informant/voksen interviewer, og som 
besværliggør intentionen om, at drengene skal være dem, der bestemmer 
grænsen for, hvad der siges etc. 

Den semistrukturerede interviewform, der var lagt an på, at drengene 
selv skulle give emnerne konkret indhold – eller endog helt undlade at 
berøre dem, var dog mit metodiske forsøg på at fastholde en sådan inten-
tion. I selve interviewsituationen måtte jeg dog løbende overveje, hvornår 
jeg skulle spørge videre ind til situationer, hændelser etc., som drengene 
selv bragte på banen. Jeg stillede mig løbende spørgsmål som: Bringer 
han det nu på banen for at imødekomme mine behov? Har han overhove-
det lyst til at tale om det? Mærker jeg ubehag? Kunne jeg svare ja til disse 
og lignende spørgsmål, undlod jeg at gå videre. Hvilket i og for sig heller 
ikke var i modstrid med mine forskningsinteresser: selvom jeg naturligvis 
var interesseret i konkret og detaljeret viden – som fx hvordan de kon-
fronteres med pornografi og mainstreamet pornografi – var mit hoved-



166 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier

ærinde jo at afsøge deres subjektive forståelser af og forholden sig til 
indholdet i denne konkrete viden. Deres grænser, ubehag etc. var en del af 
sådanne subjektive forståelser og forholden sig – og dermed ikke bare 
markeringer af etiske grænser, jeg ikke skulle overskride, men ligeledes 
en del af mit forskningsområde. 

Det er klart, at min indledningsvise fremvisning af ikke-pornografisk 
billedmateriale umiddelbart modarbejdede mit ønske om kontinuerligt at 
lade drengenes grænser være den etiske rettesnor i interviewene. Bille-
derne var jo helt konkrete afsæt, der var udvalgt før mødet med den en-
kelte unge dreng. Og dermed mere end blot en diffus tematisk ramme, 
drengene selv kunne udfylde. Men så alligevel ikke. Selvom drengene 
kommenterede billederne, brugte de dem overvejende som afsæt for at 
tale om tilsvarende billeder, situationer etc. fra deres eget hverdagsliv. Og 
ikke mindst: billeder, situationer etc., de i højere grad end de fremviste 
billeder opfattede som pornografi eller mainstreamet pornografi. I den 
forstand blev billederne – trods deres utvetydige konkretion – overvejen-
de en slags diffust afsæt, som drengene refererede til, når de ville illustre-
re noget fra deres hverdagsliv. Selvom drengene kunne tage afstand fra et 
billede, oplevede jeg så godt som ikke, at en sådan afstandstagen marke-
rede deres grænse for, hvad de ville konfronteres med eller tale om – og 
dermed mine etiske grænser. Deres afstandstagen havde snarere karakter 
af en markering af, at de ikke var som dem, der var repræsenteret på bil-
ledet. Og det havde de som regel en hel masse forklaringer på, der bevæ-
gede sig langt ud over de pågældende billeder, som drengene i vid ud-
strækning betragtede som uskyldige – om end de ikke altid faldt i deres 
smag. 

1.5.3 Valg af informanter og analytisk udsigelseskraft  

De fleste af drengene blev rekvireret via to efterskoler0F

1 i hovedstadsom-
rådet. En enkelt blev rekvireret via en efterskole i provinsen. En anden 
via en folkeskole i København. På grund af drengenes unge alder – 15 
eller 16 år – måtte jeg, som nævnt, indhente forældrenes skriftlige sam-
tykke til deltagelse. Mine indledende forsøg på at rekvirere informanter 

                                                       
1 I Danmark kan man, efter folkeskolen, vælge at gå i 10. klasse inden man starter i gymna-

siet. En efterskole er et alternativ for dem, der ikke ønsker at gå 10. klasse, men som er for unge 
til at starte sin gymnasieuddannelse. 
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via københavnske folkeskoler faldt i vid udstrækning til jorden, fordi 
drengene dér selv skulle indhente en sådan underskrift i en travl hverdag, 
hvor talen om sex, pornografi mv. tilsyneladende ikke var så ligetil. 
Mærkeligt nok syntes det mindre problematisk for drengene på eftersko-
lerne at indhente en underskrift, selvom de kun var sammen med foræl-
drene i udvalgte weekender: måske fordi de på interviewtidspunktet netop 
var begyndt på efterskolerne og interviewene blev betragtet som en del af 
deres nye liv her. Og bidrog til at markere deres bevægelse hen imod en 
ungdomsidentitet, hvor sex, pornografi mv. ikke opfattes som fremmed-
legemer på samme måde som i barndomsidentiteten. Derudover hjalp det 
givetvis, at kontakten til forældrene på den ene efterskole blev koordine-
ret af en lærer, der i øvrigt også sørgede for, at drengene var til stede på 
skolerne, når interviewene skulle finde sted. Et enkelt forældrepar sagde 
nej til at lade deres dreng interviewe – på trods af, at jeg i et udbygget 
informationsmateriale lagde vægt på, at interviewene ville blive sobre, 
respektere drengenes grænser etc. og i øvrigt foregik i et lødigt forsk-
ningsregi. Når først forældrene var blevet kontaktet, viste de øvrige for-
ældre sig da også at være positivt indstillede overfor interviewene.  

De drenge, der deltog i interviewene, har overvejende en middelklas-
seprofil. Af de 10 drenges 20 forældre er der fem med en håndværker-
baggrund. Af disse fem er to par, der hver har deres egen virksomhed. 
Der er fire pædagoger – ingen af dem danner par. Der er én sygeplejerske. 
Tre arbejder i bank og ejendomsmæglerfirma. Der er fire akademikere, 
hvoraf to arbejder i det private erhvervsliv, en i det offentlige og en er 
arbejdsløs, men var indtil for nylig direktør i det offentlige. Heller ingen 
af akademikerne danner par. Desuden er der en musiker med eget plade-
studie og en ufaglært kok med arbejde i en større privat virksomhed. 
Halvdelen af drengene havde skilte forældre og boede hos enten faren 
eller moren; de øvrige boede sammen med begge forældre. Halvdelen 
kom fra København og forstæder, en fra et andet sted i hovedstadsregio-
nen og de øvrige fra mindre byer eller landsbyer på Sjælland og i det 
sydsjællandske øhav. Drengene er ikke repræsentative for alle drenge på 
15 og 16 år i Danmark. Trods forskelle i forældres uddannelsesniveau, 
arbejdssituation, bopæl etc. er det på mange måder en homogen gruppe. 
Et homogent udsnit. Ikke bare er de alle overvejende middelklasse. Alle 
forældre lever derudover i heteroseksuelle forhold, har etnisk dansk til-
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hørsforhold etc. Denne homogenitet er et resultat af en bevidst udvælgel-
sesstrategi.

Med et så forholdsvis lille empirisk informantgrundlag har det været 
vigtigt at undgå udsving i materialet, der kunne henføres til den enkeltes 
tilhørsforhold til en særlig social og kulturel gruppering. Det ville ikke 
bare gøre det svært at beskrive udsvinget nuanceret, mættet etc. Med 
datamaterialets lidenhed var der endvidere en risiko for, at udsvinget i for 
høj grad ville komme til at farve resten af materialet, uden at det ville 
have den ringeste udsigelseskraft i forhold til de øvrige informanter. Ved 
i stedet at tilstræbe et relativt homogent rekrutteringsgrundlag var det i 
højere grad muligt at analysere de enkelte informanter som udsving in-
denfor samme mønster. Og dermed fokusere på de fællestræk, der måtte 
være i deres konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter, herunder også 
de fællestræk, der måtte være for afvigelserne i denne konstruktion. Re-
sultatet er dog, at undersøgelsen absolut ikke med nogen som helst sik-
kerhed siger noget om, hvordan en dreng på 15–16 år, der fx kommer fra 
en overklassefamilie med et etnisk minoritetstilhørsforhold, konstruerer 
køn, kroppe og seksualiteter i relation til pornografi og mainstramet por-
nografi. På den anden side bliver det heller ikke undersøgt, om disse bag-
grundsvariable rent faktisk skaber udsving – de er simpelthen ikke ind-
draget som analyseparametre. Et rekrutteringsparameter, der adskiller de 
drenge, som rent faktisk blev interviewet, er det geografiske tilhørsfor-
hold. I udgangspunktet var det hensigten primært at lave en københavner-
undersøgelse. Med rekrutteringen fra efterskoler i hovedstadsområdet 
blev det dog praktisk svært – da de unge bl.a. tager på efterskole for at 
komme væk fra deres hjembyer. Kompromisset blev, at alle drengene 
skulle være fra Sjælland og øerne, selvom der selv indenfor dette geogra-
fiske område er betydelige forskelle set i relation til en by-/landproble-
matik. Jeg har naturligvis forsøgt at fremhæve det, i det omfang denne 
problematik ser ud til at slå igennem i drengenes konstruktion af køn, 
kroppe og seksualiteter.  



2. Analyse 

Nu er det tid til den empiriske analyse. Og dermed til fremstillingen af de 
mønstre, som gør sig gældende i drengenes konstruktion af køn, kroppe 
og seksualiteter i relation til pornografi og mainstreamet pornografi. Ana-
lysen bygger på interviewene med de ti drenge – og den vil i vid udstræk-
ning inddrage citater, eksempler mv. fra disse. Men da bestræbelsen har 
været at identificere mønstre, vil analysen i sagens natur ligeledes have 
karakter af en abstrakt tekst, som er blevet til under gentagne læsninger 
på langs og på tværs af interviewene, der har gjort det muligt at stykke 
brudstykker sammen til helheder – til mønstre.  

Mønstrene er på den ene side uddraget af interviewene. Det er møn-
stre, drengene følger i deres konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter i 
relation til pornografi og mainstreamet pornografi. Men selvom det er 
drengenes mønstre, er jeg som forsker naturligvis også til stede i dem. 
Det er jo mig der, under de gentagne læsninger af interviewene, har ana-
lyseret mig frem til dem. Jeg er m.a.o. et filter, som drengenes udsagn og 
ræsonnementer under interviewene er blevet filtreret igennem. Men selv-
om analysen således ikke er en direkte spejling af disse udsagn og ræson-
nementer, er de naturligvis hele analysens eksistensgrundlag. Uden dem 
intet at filtrere, at uddrage mønstre af – og dermed ingen analyse. 

Ingen mønstre er komplette, når de uddrages af levende liv. Især ikke i 
en tid som denne, hvor køn, kroppe og seksualiteter brydes. De mønstre, 
de følger, omformes. Der vil derfor også være udsagn og ræsonnementer i 
analysen, der ikke helt passer ind. Som stritter. Og som kunne pege imod 
nye mønstre. Orienteringen mod mønstre indebærer altså ikke en elimine-
ring af alle afvigelser. Tværtimod – indvendinger og undtagelser, der 
synes relevante for forståelsen af dynamikker og nuancer i mønstrene, og 
som måske endog tegner konturer af nye mønstre, vil ligeledes få plads i 
analysen. 
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Med henblik på at fastholde det levede liv – trods orienteringen mod 
mønstre – er analysen bygget op omkring de emner, der blev berørt under 
interviewene. Jeg starter således med at analysere drengenes konfrontati-
on med pornografi og mainstreamet pornografi i massemedierne. Be-
grebskonstellationen "mainstreamet pornografi" vil dog ikke blive brugt. I 
tråd med drengenes egen sprogbrug vil begrebet "pornoagtig" blive brugt. 
Det "pornoagtige" er det, der citerer pornografien uden at være egentlig 
porno.  

Efter analysen af konfrontationen med pornografien og det pornoagti-
ge, dykker jeg nærmere ned i pornografien. Jeg analyserer drengenes 
forståelser af og holdninger til pornografien. Og går derefter nærmere ind 
i, hvordan de forstår og forholder sig til de kvindelige henholdsvis de 
mandlige figurer i pornografien. Dernæst dykker jeg ned i de pornoagtige 
repræsentationer i massekulturen: hvordan de forstår og forholder sig til 
dem, samt til de kvindelige henholdsvis mandlige figurer.  

Afslutningsvis rettes blikket mod drengenes forståelser af og holdnin-
ger til pornografien og de pornoagtige repræsentationers indvirkninger på 
deres syn på sig selv og andre jævnaldrende drenge og piger. Selvom 
analysedelene hver for sig vil bidrage til de mønstre, der kendetegner 
drengenes køns-, krops- og seksualitetskonstruktion i relation til porno-
grafien og de pornoagtige repræsentationer, vil mønstrene først blive 
endeligt samlet i det efterfølgende kapitel – Afrunding. Men altså nu: 
konfrontationen med pornografien og det pornoagtige. 

2.1 Konfrontationen med pornografien og det pornoagtige 

Alle drengene i undersøgelsen ser pornografi. Og de gør det frivilligt. 
Selvom et par af drengene fortæller, at de enkelte gange ufrivilligt er stødt 
på pornografisk materiale, hører det til sjældenhederne. Pornografi er 
hovedsageligt noget, man skal opsøge. Og noget, drengene rent faktisk 
opsøger. Til gengæld er det en søgen, der altid giver resultat.  

Når drengene er på nettet, er pornografien aldrig længere væk end et 
eller to klik på musen. De kan klikke på links, bannere og pop-ups, der 
befinder sig på diverse hjemmesider, som henvender sig til unge (An-
ders). Og de kan søge på Google, hvor der altid er bonus. Mens henvis-
ningerne på hjemmesiderne mestendels annoncerer "hotte babes" o.l. 
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(Hans), giver Google adgang til hjemmesider med mere specialiseret 
pornografisk materiale – herunder børnepornografi (Linus), som drengene 
betragter som aldeles uacceptabelt (Jens), og som de i øvrigt aldrig selv 
opsøger. En fortæller dog, at han under en søgen efter en pornofilm på 
nettet kom til at åbne en video med børnepornografi, hvorefter han straks 
slukkede for internettet og slettede videoen (Linus). Det er dog en undta-
gelse. Og det var næppe sket, hvis ikke hans ærinde havde været porno-
grafisk. Selvom pornografien på nettet altid lurer lige rundt om hjørnet, 
lægger drengene således vægt på, at de i det store hele er i stand til at 
orientere sig på nettet uden at støde ind i pornografi. Med mindre de altså 
selv ønsker det.  

Tv betragtes også som en forholdsvis risikofri zone at bevæge sig 
rundt i. Nok hænder det også dér enkelte gange, at de støder på en porno-
film uden direkte at have planlagt det. Men da altid i situationer og på 
tidspunkter, hvor det ikke er overraskende. Og hvor det endog synes be-
lejligt. Fx når de under dvd-aftener med drengevennerne har set alle fil-
mene og surfer rundt på tv-kanalerne efter midnat. De kan bl.a. støde ind i 
pornografi på Playboy TV, TV1000 og Kanal København (Linus; Jacob). 
Måske gør de et kort ophold og zapper videre. Måske bliver de hængende 
i længere tid (Jacob). Ja – måske smækker de endog selv en porno-dvd i 
afspilleren. Den kan de enten have købt på en tank eller lejet hos Block-
buster (Anders). Som regel ser de dog ikke en hel film. Oftest sidder de 
og spoler frem og tilbage for at søge efter bestemte sekvenser, som en af 
drengene anbefaler de andre drenge (Aske).  

De færreste af de interviewede drenge mødes dog med det formål at se 
pornografi sammen. De ringer eller sms'er m.a.o. ikke til hinanden for at 
invitere til pornoaften. Beslutningen om at se pornografi opstår under 
drengenes interaktion i løbet af aftenen (fx Felix). Selvom enkelte drenge 
fortæller, at de har hørt om nogen, der i sådanne situationer har følt sig 
presset til at se pornografi, afviser alle drengene på det bestemteste, at det 
er sket for dem selv (Magnus). 

Pornoblade ser ud til at have mistet terræn. Anders fortæller, at det 
startede med blade, men at han er mere og mere træt af dem. Pornoblade 
kan man tilsyneladende få i de fleste kiosker, men de står gemt lidt væk 
(Anders).
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2.1.1 En akavet situation 

Anderledes er konfrontationen med pornoagtige reklamer og musikvideo-
er. Uanset hvad drengene synes om disse reklamer og videoer, er de enige 
om, at de ikke kan undgå dem. At de ikke kan vælge dem fra. Her behø-
ves intet klik på musen, ingen midnatsture på tv-kanalerne. De dukker op 
overalt – helt af sig selv. Og selvom de interviewede drenge i vid ud-
strækning forbinder de pornoagtige reklamer og musikvideoer med ny-
delse, betragter de den manglende mulighed for at vælge dem fra som 
problematisk. Og noget, der ikke bare stækker nydelsen – men indimel-
lem ligefrem vender den til et ubehag.  

Magnus fortæller eksempelvis om, at de "megaplakater" med "udfor-
drende dametøjsbilleder", der hænger langs indfaldsvejene til København, 
kan "støde mig lidt". Hvilket ikke mindst skyldes, at "det kan godt være et 
chok at få den der smidt i hovedet lige i offentligheden – man har ikke 
nogen mulighed for at undgå det, for når du stiller det ud i offentligheden, 
så rammer du alle, det kan være børn, det kan være gamle". Men selvom 
Magnus og de øvrige drenge giver udtryk for, at de især bliver stødt på 
andres vegne, bliver denne stødthed til deres egen, når de konfronteres 
med pornoagtige reklamer og musikvideoer sammen med disse andre. 
Det er således et gennemgående træk, at drengene overfører den stødthed, 
de måtte registrere hos andre personer, til sig selv, når de konfronteres 
med pornoagtige reklamer og videoer i sammenhænge, hvor disse perso-
ner er til stede. Aske fortæller fx: 

Jeg sad og så Boogie inde i stuen, og så var der en musikvideo, og så kom min 
mor lige forbi og sagde: 'nej, du kan da ikke sidde og se det der porno' eller 
sådan noget. Der er sådan ret irriterende, hvis nu det var en god sang, at høre 
det – hun bliver også på en måde stødt af det.  

Han fortsætter: 

Det kan også være, at man sidder sammen med sine søskende eller mor og far 
eller bedsteforældre for den sags skyld, så kan det hurtigt blive en sådan aka-
vet situation. Det bliver hurtigt sådan ubehageligt på en måde, at det skal være 
sådan.
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Og konkluderer: 

Det er bare ikke rart at se det sammen med nogen, man ikke vil se det sammen 
med. Hvis man er alene, er man stort set ligeglad. 

Den konklusion kan de øvrige drenge i undersøgelsen i vid udstrækning 
skrive under på. Pornoagtige reklamer og musikvideoer ønsker de ikke at 
se sammen med deres søskende, forældre eller andre voksne for den sags 
skyld. Men selvom der er grund til at tro, at det ville være endnu slemme-
re, hvis der var tale om egentlig pornografi, ja, så forekommer den tilsy-
neladende så sjældent, at den knap er værd at nævne (Magnus). De por-
noagtige reklamer og musikvideoer derimod dukker op i tide og utide 
under familiens køreture ind til byen, hyggeaftener foran tv'et etc. Hvilket 
skaber et ubehag hos drengene, der stammer fra den artikulerede eller 
uartikulerede afstandstagen, de mener at kunne identificere hos de øvrige 
familiemedlemmer. Hvad enten denne afstandstagen er korrekt eller ej, 
bliver den til ubehag hos drengene. Og dette ubehag er en integreret og 
uomtvistelig del af deres oplevelse af sammenblandingen af pornoagtige 
reklamer og musikvideoer på den ene side og familiemedlemmer og 
voksne på den anden.  

Ligesom drengene ikke ønsker at dele den egentlige pornografi med 
familie og voksne, ønsker de altså heller ikke at dele de pornoagtige re-
klamer og videoer. Det er noget, der tilhører privatlivets fred. Det vil sige. 
noget, der skal forbruges i situationer, hvor familien og de voksne er fra-
værende. Men da de pornoagtige reklamer og videoer, i modsætning til 
den egentlige pornografi, forefindes alle mulige steder, er det så godt som 
umuligt at begrænse forbruget til disse situationer. 

2.1.2 Det, de unge vil have? 

Selvom drengene taler meget om det ubehag, der opstår i cocktailen af 
pornoagtige reklamer og musikvideoer samt familien og de voksne, for-
dømmer de ingenlunde spredningen af disse reklamer og musikvideoer. 
Enkelte nævner endog, at de som unge indirekte selv bidrager til spred-
ningen. "Det er jo det, de unge vil have i dag", siger Aske. "Altså jeg tror, 
at de fleste vil tænke, 'det var da en kedelig video', hvis de har kæmpesto-
re flyverdragter på."
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At de unge vil pornoagtigheden, underbygges af de såkaldte ungdoms-
sites på internettet. På disse sites lægger de unge profiler med tilhørende 
fotografier ud af sig selv og tjatter, mailer etc. med andre unge, der lige-
ledes har lagt profiler med fotografier ud af sig selv. Mange af de unges 
fotografier er ifølge drengene lige så pornoagtige som reklamerne og 
videoerne: 

Så ser du nogle gange billeder af piger, der bare har en nedringet bluse på og 
ingen bh, og så er der bare kage på bordet. Eller du kan se piger, der står og 
løfter op, og så kan du se deres g-streng og deres røvballer eller mænd, der ba-
re sådan står og løfter op i T-shirten. (Linus) 

Og denne pornoagtighed er ingenlunde en ulempe, når de unge skal inter-
agere med andre unge på ungdomssitene (Aske; Jens; Jacob). Den frem-
står tværtimod som et kriterium, det er værd at imødekomme, hvis man 
vil have succes i denne interaktion. Og som de unge i vid udstrækning imø-
dekommer. De utallige fotografier, unge lægger ud af sig selv på ungdoms-
sitene, er således med til at øge spredningen af den pornoagtighed, de inter-
viewede drenge i visse situationer betragter som problematiske.  

Da de interviewede drenge oftest er på internettet alene eller med an-
dre drenge, fremstår denne del af spredningen af pornoagtige billeder 
umiddelbart uproblematisk. Drengene understreger da også, at de på in-
gen måde fordømmer dem, der lægger pornoagtige fotografier ud på ung-
domssitene: 

"Det er deres valg" (Linus), "Det er fint nok, der er ikke noget galt i 
det på den måde" (Aske), "Jeg synes folk de må selv om det" (Jens), "Det 
er vel fint nok. Det er jo deres valg" (Hans). Ikke desto mindre vækker de 
pornoagtige fotografier på ungdomssitene visse ubehagelige associatio-
ner. Ganske som med reklamerne og musikvideoerne er dette ubehag 
relateret til ufrivillig eksponering. Her handler det imidlertid ikke om 
ufrivillig eksponering for pornoagtige billeder af andre – men om ufrivil-
lig eksponering af pornoagtige billeder af en selv. Selvom drengene be-
tragter de pornoagtige fotografier på ungdomssitene som et udtryk for, at 
de unge vil det pornoagtige, taler de også om, at ikke alle de unge ekspo-
neres i mere eller mindre pornoagtige situationer af egen fri vilje. 
Tværtimod har de en lang række eksempler på venner eller bekendte, hvis 
fotografier er blevet lagt ud på nettet af andre, uden at de selv har indvil-
get i det.  
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En af drengene fortæller fx om, at to piger, der på skolen havde forlagt 
en diskette med nogle billeder af dem selv iført bh, lige pludselig havnede 
på nettet (Jens). En sådan ufrivillig tilstedeværelse er ikke gængs. Ingen 
af drengene har oplevet det på deres egen krop. Men den forekommer så 
ofte, at de fleste har eksempler fra deres eget hverdagsliv. Og det er ek-
sempler, de fordømmer på det kraftigste. Ligesom de gerne selv vil kunne 
kontrollere, i hvilke situationer, de forbruger pornoagtige billeder, vil de 
også gerne selv kunne kontrollere, hvilke billeder, der lægges ud på nettet 
af dem selv.  

Denne kontrol bliver dog mere og mere ufuldstændig. Med den digita-
le kommunikations fremmarch bliver alle til potentielle redaktører, der 
kan offentliggøre og distribuere tekster, fotografier, filmsekvenser, lyd-
klip etc. af sig selv og andre. Til tider indfanget i mere eller mindre pre-
kære situationer af de allestedsnærværende mobilkameraer, digitalkame-
raer, mp3-afspillere etc. Man kan derfor aldrig føle sig helt sikker. Så 
selvom drengene endnu ikke har mærket de værste konsekvenser af den 
digitale kommunikations fremmarch på deres egne kroppe, kan de sagtens 
fornemme ubehaget ved disse konsekvenser. De forholder sig til dem og 
lever sig ind i dem. Og det er absolut ikke noget, de bryder sig om 
(Hans).

2.1.3 Overfladiskheden 

Men selvom drengenes kritik primært handler om den mangel på kontrol, 
som på forskellig vis præger deres møder med de pornoagtige billeder, så 
rummer interviewene også spredte anslag til andre kritikpunkter. Disse 
anslag er også forbundet med manglen på kontrol – men rækker videre.  

Hvor ovenstående kritik af mangel på kontrol hviler på en præmis om, 
at en sådan kontrol er mulig, og at det er særligt kritisabelt i situationer, 
hvor den ikke kan håndhæves, da anes i de spredte anslag en forståelse af 
kontrollen som noget, der bliver stadig mere utopisk. Selv når de unge 
oplever, at de er i besiddelse en vis kontrol, er den i virkeligheden ved at 
glide dem af hænde. Det skyldes, at deres vilje til pornoagtighed er et 
resultat af deres infiltration af pornoagtigheden. De pornoagtige reklamer 
og musikvideoer har m.a.o. påvirket de unge så meget, at de vil pornoag-
tigheden. Men det er altså en vilje, som de ikke længere selv kontrollerer.  
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Jacob om de piger på ungdomssitene, der iscenesætter sig allermest por-
noagtigt: 

Man bliver bedømt meget på udseendet i dag. Og derfor er der mange piger, 
som gerne vil se godt ud. Og de hører så meget om i medier og reklamer, altså 
alle ser jo bare godt ud. Dem, der kommer frem, man ser i tv. Så derfor tror 
jeg, at mange piger føler, at der er sådan nogle forventninger, noget de skal 
leve op til. Så det er vel sådan, de vil gerne bekræftes på en eller anden måde, 
tror jeg. Så er der nogle, der sender sådan et billede ind.  

Selv når den er villet, har den pornoagtige selviscenesættelse på ung-
domssitene karakter af en underkastelse for de idealer for det ydre, som 
udbredes gennem pornoagtige reklamer og musikvideoer. Disse idealer er 
ifølge Jacob nemlig blevet så dominerende, at de former de unges opfat-
telse af sig selv. Ja – det ser næsten ud til, at han mener, at dominansen er 
blevet så stor, at den former de unges opfattelse af, hvad de vil og de ikke 
vil. Følges Jakobs logik til ende, kan viljen til pornoagtighed tolkes som 
en vilje, der er installeret i de unge udefra. Og som de unge derfor selv 
har svært ved at styre. 

Denne tolkning understøttes af, at drengene mener, at de unge bevæ-
ger sig stadig mere ud i pornoagtigheden, fordi de konfronteres med sta-
dig flere pornoagtige reklamer og musikvideoer. Magnus betegner det 
således som "skræmmende, hvor man er på vej hen, når de der billeder er 
blevet hverdag". Og det skræmmende handler ikke mindst om, at "man jo 
bliver mere og mere sexfikseret. Verden rykker sig mere og mere, hvad 
grænserne angår" (Magnus). På ungdomssitene kommer det til udtryk 
ved, at det mere og mere blot handler om, "om man er lækker. Det har 
ikke noget at gøre med, om man er flink, det er meget med at vise sig 
frem" (Aske). Det handler m.a.o. om, at man i stadig stigende grad "gerne 
vil udstille sig selv. Det er sådan en overfladeting" (Magnus).  

Pornoagtigheden og overfladiskheden er tilsyneladende to sider af 
samme sag. Pornoagtigheden er en særlig måde at være overfladisk på, 
som infiltrerer de unge under deres konfrontation med reklamer og mu-
sikvideoer. Og som de bl.a. praktiserer på ungdomssitene. Til trods for, at 
de unge i nogen grad konfronteres med og påtager sig pornoagtigheden 
frivilligt – hvorfor pornoagtigheden kun delvist er genstand for deres 
ufrivilligheds-kritik – så synes frivillighedsbegrebet i denne infiltrations-
tankegang, der findes som små kritiske anslag spredt rundt omkring i 
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interviewene, at blive noget devalueret. Men netop fordi denne tankegang 
primært findes som små kritiske anslag, slår denne devaluering kun del-
vist igennem. I størstedelen af interviewmaterialet gives der udtryk for, at 
de unge vil pornografien og pornoagtigheden, der kun er kritisabel, når de 
i specifikke situationer eksponeres for og af den ufrivilligt. I det følgende 
vil det imidlertid være hensigten løbende at aftegne det spænd, der måtte 
være mellem de unge som bærere af en egen vilje til pornografi og porno-
agtighed og det faktum, at denne vilje udfoldes i et samfund, hvor bl.a. 
pornografien og pornoagtighedens udbredelse gennem medier mv., tegner 
nogle særlige vilkår for en sådan udfoldelse. 

2.2 De pornografiske lommer 

I modsætning til pornoagtigheden, respekterer pornografien ifølge dren-
gene i vid udstrækning grænserne for det private. Hvilket ikke mindst 
indebærer, at den ikke væver sig ind og ud af alle mulige og umulige rum, 
situationer, sociale konstellationer – men derimod afgrænses til nogle 
bestemte rum, situationer og sociale konstellationer. Dette træk ved por-
nografien er vigtigt for drengene og ser ud til at præge såvel deres brug 
som fortolkning af denne.  

Idet pornoagtigheden er en integreret del af det hverdagsliv, drengene 
deler med deres søskende, forældre, venner etc., bliver den ligeledes inte-
greret i de kulturelle forestillinger, normer etc., der præger dette delte 
hverdagsliv: Som vi har set, kommenterer mødrene eksempelvis de por-
noagtige musikvideoer, hvorved de ikke bare intervenerer i selve brugen, 
men ligeledes sætter nogle aftryk på de måder, drengene har mulighed for 
at fortolke dem. Anderledes er det med pornografien. Selvom brugen af 
pornografi også er en del af drengenes hverdagsliv, finder den sted i nogle 
lommer, hvor drengene enten er alene eller, som vi allerede har set, sam-
men med andre drenge på deres egen alder. I disse lommer har drengene 
mulighed for at udvikle nogle brugs- og fortolkningsmønstre, der i højere 
grad er deres egne. 

Selvom drengene i højere grad bruger pornografien alene end sammen 
med andre drenge (fx Magnus; Jacob; Jens), er det sværest for dem at 
beskrive brugen alene. Sandsynligvis fordi denne brug har en entydigt 
seksuel karakter: i deres eget selskab opsøger drengene primært pornogra-
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fien, fordi de er liderlige (Sune; Anders) og vil onanere (Jacob). Alene 
med pornografien fokuserer de m.a.o. på at opnå seksuel tilfredsstillelse. 
Her tager de pornografien alvorligt – som en kilde til lysttilfredsstillelse. 
Og kan lade andre hensyn træde i baggrunden. Enkelte taler om, at de for 
alvor kan slappe af med lysttilfredsstillelsen, når de er alene med porno-
grafien (Jacob). 

2.2.1 Sammen om latterliggørelsen 

Anderledes er det med den brug, der finder sted sammen med andre dren-
ge. Alle drengene tilkendegiver, at denne brug er sjældnere. Enkelte afvi-
ser endog først, at de selv praktiserer den, om end de senere tilkendegiver, 
at det gør de nok alligevel (Magnus; Anders). På den ene side forekom-
mer denne brug mere problematisk – på den anden side synes den allige-
vel lettere at tale om. Det problematiske ser ud til at handle om, at scena-
riet "drenge forenet omkring pornografisk materiale" er bærer af visse 
homoseksuelle konnotationer.

Påfaldende er det i hvert fald, at den pornografi, der under brugen i 
eget selskab beskrives som en kilde til seksuel tilfredsstillelse, fuldstæn-
dig er renset for enhver seksuel dimension, når den omtales i relation til 
brugen sammen med andre drenge. Hvilket dog ikke betyder, at denne 
omtale er uden forbindelse med sandheden; snarere at drengene bestræber 
sig på at afseksualisere den fælles brug af pornografi – både under inter-
viewene og i den faktiske brug. Selvom brugen måtte rumme seksuel 
pirring, tilfredsstillelse mv., som de ikke formidler under interviewene, 
viser adskillige eksempler fra interviewene således, at der ingenlunde er 
frit spil for en sådan pirring, tilfredsstillelse mv., når drengene er samlet 
omkring pornografien. Det er således uomtvisteligt, at der er en helt an-
den dagsorden for drengenes fælles brug af pornografi, som i nogen grad 
kommer på tværs af det seksuelle: latterliggørelse. 

At latterliggørelse sætter en dagsorden for drengenes fælles brug af 
pornografi ses bl.a. i disse citater: 

Så var vi ude og drak os knaldhamrende stive, og så kom vi hjem, og så havde 
vi ikke noget at lave, og så sad vi bare og bumsede den totalt, ikke, og så kom 
Kevin og sagde: 'skal vi ikke bare sætte en pornofilm på?' Så sad vi og så på 
pornofilm i en time eller sådan noget, og vi havde bare totalt grineren over 
det, og så var det så det. Så lagde vi os til at sove. (Linus) 
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Sune giver et bud på, hvad det er, de griner af: 

Når man sidder mange, så kan man grine af det. Det er jo komisk på en måde, 
og fx i tyske film, der siger de al mulig pis og lort. Når lyden er lagt ind bagef-
ter, ser det sjovt ud, fordi så kommer der noget bagefter. Nogle gange, når de 
ikke bevæger munden, så kommer der lyde. Og det er meget sjovt, hvis man 
sidder et par stykker og ser på det. 

Magnus supplerer: 

Når man sidder og ser det sammen, så griner man jo af det, for når man sidder 
og ser det sammen, så kan man godt se det urealistiske i det, og så kommente-
rer man måske det. Det kører mest på det der sådan at gøre klart for folk, at 
det er sådan urealistisk. Det er 'nej, det er var også bare langt ude' eller sådan. 

Og Jens uddyber i følgende dialog, hvor jeg bliver ved med at spørge, 
hvad der er årsagen til latteren: 

Pornofilm kan sgu være meget sjovt at sidde og se sammen, fordi det er meget 
opsat.

Mange pornofilm er meget opsatte. Damerne skriger helt vildt højt, og alle de 
stillinger. Det er jo meget sjovt, men… det er jo også meget frækt. 

– Hvad er det egentlig, man konkret griner af? 
Det ved jeg sgu egentlig ikke. Det kan bare være sjovt at sidde… jeg ved 
egentlig ikke helt konkret. Jo, at det virker overdrevet meget af det. Sådan i 
forhold til, hvordan sex virkelig er. 

– Men griner man også, når man ser det alene? 
Nej, nej – det gør man ikke. Jo, hvis der sker et eller andet, som der måske ik-
ke sker i pornofilm. Det er noget med, at damen lige får taget pikken lidt for 
langt ind i munden, og så er hun næsten ved at knække sig eller sådan noget, 
ikk'? Det kan være meget sjovt at sidde og se det. Men man griner ikke så me-
get alene.  

Det er mere sjovt, for hvis man sidder mange sammen, så sidder man og 
kommenterer det: 'prøv lige at se den der, det er fuldstændig urealistisk'. Altså 
pornofilm er også meget med, at det skal virke som om, det er noget, der kan 
ske i virkeligheden, ikk': man kommer gående ned ad gaden, og så ser man li-
ge pludselig en, og, ups, så snakker de og så… Så mange gange er det meget 
urealistisk, og det er lidt sjovt. 
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Den enlige pornografibrugers fokuserede orientering mod lysttilfredsstil-
lelse afløses af en kritisk latterliggørelse, når én bruger bliver til mange. 
Samværet med andre drenge skærper tilsyneladende den kritiske sans: 
hvad der kun sjældent forstyrrer den enlige brugers orientering mod lyst-
tilfredsstillelse, tematiseres under samværet vidt og bredt og skaber en 
masse flimmer og støj, der skygger for pornografiens lysttilfredsstillende 
potentialer, om end de ikke helt elimineres.  

Kritikken er ikke mindst rettet mod pornografiens åbenlyse kunstighed 
og effektjageri, der afslører dens seksualitet som en mediekonstruktion, 
der intet har at gøre med virkelighedens seksualitet. Pornografien formid-
ler ifølge drengene en opsat, urealistisk seksualitet, hvilket i sig selv er 
kritisabelt. Værre er det dog, når opsatheden, det urealistiske etc. er dår-
ligt udført: når lyden er lagt forkert på, "når pikken kommer for langt ind 
i munden" etc.  

Selvom det kan tolkes som en synliggørelse af pornografiens skabel-
sesbetingelser – hvilket blot understreger den pornografiske seksualitets 
konstruerethed – så fremstiller drengene det samtidig som forstyrrende på 
denne seksualitet, hvis opsathed og urealistiske karakter afbrydes af vir-
kelighedens uperfektion og fejlagtighed. Den konstruerethed, der åbenba-
res med synliggørelsen af skabelsesbetingelserne, ødelægger altså den 
konstruerethed, pornografien som genre repræsenterer seksualiteten igen-
nem. Hvorved pornografien ifølge drengene ikke engang imødekommer 
sin egen genres kritisable genrekriterier. 

Der er mange lag i den kritik, som drengene formulerer under deres 
fælles brug af pornografi. På alle lag manifesterer kritikken sig dog me-
stendels som latterliggørelse: Drengene afslører pornografiens konstrue-
rethed – og dens dårligt konstruerede konstruerethed – for at kunne grine 
af den. Le af den. Latterliggøre den. Ikke for at forkaste pornografien som 
ubrugelig, forkastelig, umoralsk el.lign. Kritikken går derimod op i latter, 
der synes at være selve målet for kritikken. De griner m.a.o. ikke for at 
kunne kritisere – de kritiserer for at kunne grine. Med latteren gøres por-
nografien på den ene side ufarlig – dens lystrealiserende potentialer 
tæmmes. På den anden side bliver latteren i sig selv en grund til at se 
pornografi – og en grund som er noget lettere at være fælles om. 
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2.2.2 Tvangsbetonet latter 

Men selvom drengesamværet omkring pornografien er præget af mor-
skab, komik, grineri, giver enkelte drenge udtryk for, at morskaben, ko-
mikken, grineriet i nogen grad kan have en tvangsbetonet karakter.  

Det er jo alligevel sådan et lidt genert punkt for mange at se sådan noget. Så 
derfor bliver man nødt til at grine lidt af det, ikk'? Det er kikset sådan at se det 
helt alvorligt. Selvfølgelig kan man godt, men det har jeg aldrig været ude for. 
Det er mere sådan, når man er alene, så kan man godt se det, for det er jo bare 
en selv. Der er jo ikke nogen, man skal tage hensyn til omkring en. (Jacob) 

Latteren er altså ikke bare et mål i sig selv. Dens tæmning af pornografi-
ens lystrealiserende potentialer camouflerer endvidere drengenes ubehag 
ved disse potentialer under samværet ("et lidt genert punkt"). Samtidig 
imødekommer latteren en norm om, at pornografien ikke må tages for 
seriøst ("det er kikset…") og bidrager dermed til at gøre den enkelte 
dreng til en del af fællesskabets normativitet. 

Selvom drengenes samvær omkring pornografien har karakter af en 
slags lomme, hvor de kan udvikle deres egne brugs- og fortolkningsmøn-
stre, foregår en sådan udvikling tydeligvis ikke forudsætningsløst. Selv-
om søskende, forældre, andre voksne mv. ikke er til stede under brugen, 
henter de givetvis forståelser af medier, seksualitet, drengefællesskaber 
etc. ind i lommen, som findes blandt disse og i deres omgivelser i bredere 
forstand. Forståelser som i vid udstrækning er med til at organisere såvel 
brugs- som tolkningsmønstrene.  

Således er det nok ikke et tilfælde, at kritik, latter etc. er blevet udkry-
stalliseret som drengenes måde at håndtere omgangen med pornografi på: 
i vores del af verden er massemedierne i vid udstrækning blevet betragtet 
med en betydelig skepsis, der ikke mindst har handlet om deres magt til at 
fordreje – manipulere – virkeligheden (fx Featherstone 1991a; Sørensen 
1992). Ligesom seksualiteten i vid udstrækning er blevet betragtet som 
noget privat, der er blevet problematiseret, når den er blevet forrykket til 
ikke-private sammenhænge. Vi genkender også det særligt problematiske 
ved seksualitetens tilstedeværelse i drenges relationer til andre drenge (fx 
Frosh 2002). På samme måde som vi fra nutidens ungdomskulturer gene-
relt genkender humor – ikke mindst i form af ironi – som en udbredt om-
gangstone (fx Drotner 1999). 
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Selvom drengene således ikke bevæger sig ind i lommen alene, men 
bærer en masse kulturelle normer og forståelser med sig, så arbejder de 
også videre med disse forudsætninger, så det trods alt bliver muligt for 
dem at se pornografi. Selvom lommen ikke kan betegnes som et fristed, 
giver drengene ikke desto mindre hinanden friheden til at se på pornogra-
fien – alle kulturelle normer og forståelser til trods. Og det er en frihed, 
de ikke oplever med nogen som helst andre!   

Senere vil vi se, hvordan nogle af drengene med større eller mindre 
held lader sig inspirere af pornografien til deres seksuelle samkvem med 
piger. Og hvordan de i øvrigt taler om pornografien med bl.a. piger uden-
for de lukkede brugssituationer. På nuværende tidspunkt skal det blot 
konstateres, at kun én af de interviewede drenge engang imellem ser por-
nografi med sin kæreste. Men det er absolut undtagelsen. Pornografi ser 
de alene eller sammen med andre drenge. Vi har nu konstateret, at den 
ensomme brugssituation er lystbetonet, den kollektive latterliggørende. 
Men hvad er det egentlig de ser, og hvor meget afspejles deres holdninger 
til pornografien, som den kommer til udtryk i selve situationen, i deres 
bredere forståelse af dette sete?  

2.3 De pornografiske repræsentationer 

Drengene har en ganske klar definition af pornografi. "Jeg synes porno er 
seksuel omgang, der bliver optaget på kamera", siger Linus. "Porno er 
mennesker, der har sex med hinanden", siger Magnus. Og sådan er det i 
det hele taget. Pornografi er en repræsentation af selve seksualakten, hvor 
de involverede kønsdele eksponeres (Felix; Anders). Og så er det mindre 
vigtigt, hvad der i øvrigt sker. "Det behøver ikke at handle om en skid", 
som Anders siger. Sker der en eksponering af kønsdele under en seksua-
lakt, ja, så er det tilsyneladende pornografi. 

Den seksualiserede nøgenhed, som de ser i reklamer, musikvideoer el-
ler på ungdomssites, er altså ikke pornografi (fx Linus). Det bliver den 
først, når den er i færd med at udføre en seksualakt, og når de kønsdele, 
der er i sving under denne færden, vises frem. Om kønsdelene skal være i 
direkte berøring med hinanden, har jeg ikke undersøgt. Men de skal tyde-
ligvis være i en eller anden form for interaktion med andre kropsdele. Og 
denne interaktion skal altså i en eller anden form vises frem for beskueren.  
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2.3.1 Dobbelt urealistisk 

Denne minimalistiske definition af pornografi udelukker imidlertid ikke 
tilstedeværelsen af andre komponenter i pornografien. Oftest virker disse 
komponenter ifølge drengene dog påklistrede. Og har tilsyneladende 
mestendels karakter af dårlige undskyldninger for at kunne vise det, som 
det i virkeligheden drejer sig om: eksponering af kønsdele under en sek-
sualakt.

Selvom pornografien ifølge Anders ikke behøver at handle om noget 
som helst, er denne eksponering ofte lagt ind i en fortælling, der imidler-
tid har eksponeringen som sit eneste formål. Og som følgelig upspeedet 
og friktionsfrit leder frem til en sådan: "Mange gange ser man lige, at 
man møder en eller anden i krydset, så ligger de og leger med hinan-
den…" (Anders). Det er bl.a. disse påklistrede fortællinger, drengene 
under deres fælles brug af pornografi latterliggør som urealistiske: "Det 
har ikke en skid med virkeligheden at gøre – du kan ikke gå ud med en 
pige og så begynde at gå i seng med hende fem minutter senere" (Anders; 
Magnus).  

Ikke desto mindre synes det ifølge drengene at være afgørende træk 
ved genren: Nok definerer de pornografien ved dens eksponering af 
kønsdele under en seksualakt – og dermed ved dens fokus på afgrænsede 
dele af kroppen samt lige så afgrænsede dele af seksualakten. Men selv-
om en sådan afgrænset eksponering af krop og sex ikke per definition er 
koblet til en påklistret fortælling, er det ifølge drengene ofte tilfældet. 
Hvorfor det påklistrede får karakter af et vigtigt – om end sekundært – 
træk ved pornografien.  

Det urealistiske er imidlertid ikke kun et resultat af den påklistrede 
fortælling. Nok forekommer eksponeringen af kønsdele under seksualak-
ten umiddelbart mere realistisk end den påklistrede rammefortælling: 
trods manipulation med seksualaktens varighed, orgasme etc., er der rent 
faktisk tale om seksuel interaktion mellem kønsdele mv. Ikke desto min-
dre har den afgrænsning, hvormed kønsdelene såvel som akten ekspone-
res, ligeledes et urealistisk præg. Drengene lægger således vægt på, at 
deres egen seksualitet i hvert fald ikke kan rummes af den slags afgræns-
ninger: 

Hvis man har en kæreste, man er helt vild med. Sådan et kys på munden kan 
være meget bedre end alt det andet, som er der i pornofilm. Der er det mere 
bare sådan åbent og bare koldt. Man kan se, at der ikke er nogen følelser i det. 
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Det er der jo selvfølgelig heller ikke, for det er jo bare to modeller, der er ble-
vet stillet sammen. Det er bare sådan et arbejde. De skal bare stå sådan der. 
Der er jo ikke noget inde bag ved. Det er ikke fordi, man har lyst til at gøre 
det. Det er bare sådan lidt business for dem at gøre det, ikk'? (Jacob) 

Den afgrænsede eksponering af kønsdele under seksualakten udgrænser 
altså noget af det vigtigste ved drengenes egen seksualitet: følelserne. 
Pornografiens seksualitet fremstår således kold og manipuleret. Helt ulig 
drengenes egen varme og følelsesbetonede seksualitet, som involverer en 
bredere palet af kropslig sanselighed, der ytrer sig gennem berøringer, 
intimitet og sammenhørighed. Og som dermed har langt flere nuancer og 
langt videre grænser end pornografiens eksponering af kønsdele under 
seksualakten. I den forstand har genren, qua sin afgrænsede, reduktio-
nistiske repræsentation af krop og seksualitet, i sagens natur en urealistisk 
karakter, som blot forstærkes, når denne repræsentation sættes ind i en 
lige så urealistisk rammefortælling, som ikke ophæver reduktionismen og 
skaber en helhedsforståelse af krop og seksualitet, men som tværtimod 
klistrer sig uden på den uden at ændre den – og dermed blot fordobler det 
urealistiske. 

2.3.2 Anstødeligt eller ej 

Selvom denne fordoblede urealisme er problematisk, er den tilsyneladen-
de ikke så problematisk, at drengene lader være med at bruge pornografi. 
Når de bruger den sammen med andre drenge, latterliggør de den. Og 
denne latterliggørelse er, som vi vil se nedenfor, en af flere strategier, 
hvormed de forsøger at distancere sig fra den brugte pornografi. Men der 
skal mere til, før de helt undlader at bruge den. Også dette mere fremstil-
les som et brud på virkelighedens krop og seksualitet.  

Det er imidlertid et brud, der ikke så meget vedrører karakteren af re-
præsentationerne som karakteren af de kroppe og seksualiteter, der indgår 
i disse repræsentationer. Pornografien rummer således seksualakter mel-
lem køns- og kropsdele, som sidder på et spektrum af kroppe, hvis inter-
aktion betragtes som unormale. Og denne unormalitet kan tilsyneladende 
befinde sig så langt fra virkeligheden, at den simpelthen gør pornografien 
ubrugbar: 
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Når det går fra bare at være almindelig porno til at være sådan nogle ekstre-
mer, så synes jeg også, man burde bekæmpe det. Der er altså forskel på at se 
porno med to mennesker, der har sex med hinanden og så en eller anden da-
me, der bliver kneppet af en hest… Det virker mere anstødeligt at se en dame 
blive bollet af en hest, fordi det er så unormalt…". 

– Hvad med en dame, der har sex med flere end en? 
Altså det synes jeg ikke er noget problem. Hvis det ikke var en del af vores 
hverdag at have sex med mere end to mennesker, hvor sex bliver en trekant el-
ler en firkant. Og når det findes i virkelighedens verden, så synes jeg ikke, det 
er noget problem… Så er det kendt i andre kredse end lige pornoen, og så vir-
ker det mindre anstødeligt. (Magnus) 

Virkeligheden rummer således legitim og illegitim sex. Den legitime sex 
foregår mellem kroppe, hvis seksuelle samkvem har stor udbredelse. Og 
dermed er normale. Illegitim sex foregår mellem kroppe, hvis seksuelle 
samkvem tilsvarende har lille udbredelse. Og dermed er unormale. Og 
udbredelsen og normaliteten er ikke bare afgørende for deres legitimitet. 
Det er ligeledes afgørende for deres status som virkeligt. Det normale er 
med sin store udbredelse således i virkelighedens centrum, mens det 
unormale med sin lille udbredelse er ekskluderet til virkelighedens perife-
ri. Hvorved det ikke opnår den virkelighedsdefinerende status, der gør det 
brugbart som pornografi.  

2.3.3 "Jo flere af modsatte køn jo bedre" 

Men hvad er det så for en virkelighed, drengene gerne ser repræsenteret i 
pornografien? Hvad er det for nogle kroppe, hvis seksuelle samkvem de 
betragter som normale og dermed som brugbare omdrejningspunkter i por-
nografien? Hvad er det med andre ord for en pornografi, de tilkendegiver, 
at de bruger, trods deres generelt kritiske indstilling til pornografien? 

Drengene lægger vægt på, at den pornografi, som de ser, ikke ekspo-
nerer køns- og kropsdeles interaktion med hvilke som helst andre køns- 
og kropsdele: som vi allerede har set, interagerer menneskelige køns- og 
kropsdele ikke med dyrs køns- og kropsdele (Magnus). Derudover inter-
agerer mandlige køns- og kropsdele ikke med andre mandlige køns- og 
kropsdele (Felix). Ligesom blodsbeslægtede familiemedlemmers køns- og 
kropsdele heller ikke interagerer med hinanden. Samt værst af alt: foræl-
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dres køns- og kropsdele interagerer ikke med deres børns køns- og krops-
dele (Linus).  

Hovedaksen i den pornografi, de interviewede drenge tilkendegiver, at 
de ser, drejer sig om kvindelige og mandlige køns- og kropsdeles interak-
tion med hinanden. Kvindelige krops- og kønsdele kan interagere med 
hinanden. "Jo flere af modsatte køn jo bedre", som Felix siger. "Så sidder 
man og kigger på fire babser i stedet for to", supplerer Jens. Selvom flere 
mandlige køns- og kropsdele kan blive eksponeret under samme seksua-
lakt – om end det ikke er ideelt – er de givetvis ikke i interaktion med 
hinanden. Den pornografi, drengene i undersøgelsen giver udtryk for, at 
de ser, har kvindelige køns- og kropssdele som omdrejningspunkt – man-
dekroppen interagerer m.a.o. altid kun med kvindekroppen. Og, som vi 
vil se nedenfor, da altid med kvindekroppen som omdrejningspunkt. 

Den virkelige, normale seksualakt, der repræsenteres i den pornografi, 
som drengene i undersøgelsen bruger, gør dem altså til heteroseksuelle 
pornografibrugere. Ikke bare fordi, den repræsenterede seksualakt i vid 
udstrækning er heteroseksuel, men også fordi de som mandlige pornogra-
fibrugere tilsyneladende primært orienterer sig mod den kvindelige part i 
en sådan heteroseksuel seksualakt. Jeg vil senere udforske deres position 
som heteroseksuelle pornografibrugere mere eksplicit. Inden det sker, vil 
jeg først udforske den kvinde, som de orienterer sig mod i pornografien. 
Eller rettere: jeg vil udforske de egenskaber, de tillægger kvindekroppens 
repræsentation i den brugte pornografi. Jeg vil fokusere på de køns- og 
kropsdele, der er i centrum af pornografien. Men også på baggrund af 
drengenes beretninger forsøge at tegne et bredere billede af kvindekrop-
pen og kvindeligheden, som den kommer til udtryk i drengenes udlæg-
ninger af denne repræsentation. Hvordan ser kroppen ud? Hvad laver 
den? Hvilke træk læser drengene ind i den? Hvad synes de om disse træk? 
Da mandekroppen og mandligheden – trods fokuset på kvinden – jo også 
er repræsenteret i pornografien, vil jeg efterfølgende udforske den. Dels 
for at aftegne deres udlægninger af pornografiens kønspositioner, dels for 
at finde ud af, i hvilket omfang og på hvilke måder drengene er orienteret 
mod disse positioner og identificerer sig med dem – eller undlader en 
sådan identifikation. Derefter vil de samme spørgsmål og temaer blive 
taget op i forhold til de pornoagtige reklamer, musikvideoer og ungdoms-
sites.
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2.4 Kvinden i pornografien 

Spørgsmålet om realisme fortsætter i drengenes beretninger om kvinden i 
pornografien. Ikke mindst fordi kvinden i vid udstrækning repræsenteres i 
form af afgrænsede kropslige attributter og gestikker: der zoomes således 
især ind på hendes kønsdele, bryster og ansigt samt disses positurer og 
bevægelser under seksualakten. På den ene side er disse afgrænsede 
kropsdele virkelige nok. På den anden side opfattes afgrænsningen som 
en reduktion af kvinden: hun ender med at blive brudt ned til diverse 
løsrevne kropsdele med forskellige objektkvaliteter.  

Dermed bliver hun et kropsligt "udstillingsobjekt" (Magnus) med bry-
ster, hvis størrelse er "virkelig grotesk" og "åndssvag" (Sune). Det gælder 
ikke i samme grad bagdelen, om end den ikke desto mindre ofte er blevet 
"lavet større" (Linus). Læberne betegnes ligesom brysterne som "meget 
store" (Aske). De og resten af ansigtet er endvidere dækket af "et mægtigt 
lag makeup" (Magnus).  

2.4.1 Et gude-drømmebillede i 90 procent plastic 

I det omfang disse løsrevne kropsdele afløses af mere hele repræsentatio-
ner af kvindekroppen, fremstår den trods sin virkelighed som værende 
"blevet forbedret til et superniveau, hvor den normale befolkning af kvin-
der og piger nok ikke ville ligge i virkeligheden". Kvinden i pornografien 
fremstilles altså i bedste fald som en krop, der måske nok ser godt ud. 
Men under ingen omstændigheder fremstår realistisk: den ser "meget 
kunstig ud" (Aske). Som "en halv plastikkrop" (Hans) eller måske endog 
som en krop, der består af hele "90 procent plastik" (Magnus).  

Og ikke uden grund: "De har et par plastikoperationer oven i hatten", 
forklarer Hans. Og konkluderer: "Det ser lidt fake ud, for det kan sgu ikke 
laves ordentligt" (Hans). Aske er enig: "Det er ikke rigtigt noget for mig". 
Han eksemplificerer ikke overraskende med nogle af de løsrevne krops-
dele, der grundet deres fremtrædende position i pornografien også farver 
repræsentationen af kvindekroppen i sin helhed: "Altså man har hørt så 
meget om, at silikonebryster er sådan nogle hårde bryster. Men altså bry-
ster de skal være bløde" (Aske). Men kritikken af de kirurgisk kunstgjorte 
kroppe er mere generel: "Jeg kan bedre lide naturlige kvinder", slår Hans 
fast. Linus medgiver dog, at "det ser okay ud til nogen", men "altså det 
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skal ikke være nogen, der bare sådan render rundt, hvor læben hænger 
sådan fire meter over tænderne, og øjenbrynene de bare hænger helt der-
oppe. Altså det kan ikke være bare sådan pænt". Denne kirurgiske kunst-
gjorthed kompletteres, idet kroppene efterfølgende udsættes for digital 
retouchering. Så bliver de tilsyneladende "skide lækre og perfekte" med 
fuldstændig "ren hud" (Sune). Hvilket naturligvis blot gør dem endnu 
mere urealistiske – og dermed tilsvarende mere kritisable.  

Men når talen bevæger sig væk fra kroppenes kirurgiske kunstgjorthed 
– ikke mindst dennes omformning af de enkelte kropsdele – og bliver 
mere generel, så vendes det urealistiske ikke desto mindre i nogen grad til 
noget positivt. Ikke bare er kvinderne i pornografien "pænere" end almin-
delige piger (Hans). De fremstilles endvidere næsten som ideelle: "Når du 
ser de der piger, så kan du godt se, at det der er totalt urealistisk, men det 
er sådan et eller andet gude-drømmebillede af en kvinde", som Magnus 
siger.

Og hvor grotesk og fake det end måtte være, så har dette gude-
drømmebillede i nogen grad en eksistensberettigelse. Selvom drengene 
overvejende tilkendegiver, at de ikke selv kunne tænke sig at have seksu-
elt samkvem med kvinder, hvis kroppe er opereret og retoucheret heni-
mod et sådant gude-drømmebillede (Aske). Flere af dem taler endog lige-
frem om, at de skuespillere, der lader deres kroppe forvandle henimod et 
sådant gude-drømmebillede, lider af "dårlig selvtillid" (Aske). Ja – så 
synes drengene, at "det er meget rart i en pornofilm, at damerne har store 
bryster og virker meget pornoagtige" (Aske). Og de "har da heller ikke 
noget imod at se på det altså" (Hans). 

2.4.2 Liderlige kropsdele 

Al kritik om mangel på realisme til trods, så tænder den kunstgjorte og 
objektliggjorte krop i pornografien drengene. Ifølge dem selv ikke på 
samme måde som de tændes af de piger, de måtte have seksuelt samkvem 
med i virkeligheden – i det omfang de har et sådant seksuelt samkvem. 
Hvordan det sker, vil vi se på senere. De giver tværtimod udtryk for, at de 
tændes af dem som særlige pornografiske mediegestaltninger af kvinde-
kroppen. Som – ja, pornografiske gude-drømmebilleder, som de altså 
tilsyneladende ikke efterstræber hos kvinder i virkeligheden. Men som 
har en særlig plads i den seksuelle tænding, som pornografien kan tilbyde.   
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Og det er en tænding, der ikke bare aktiveres af gude-drømmebilledets 
kunstgjorte kropsæstetik. Den er også en tænding, der aktiveres af den 
konstante villighed til sex, som denne kropsæstetik forbindes med. En 
villighed, der udgør et fast element i repræsentationen af både de enkelte 
kunstgjorte kropsdele og hele den kunstgjorte krop. De enkelte kropsdele 
fremstilles ikke mindst med en villighed til at modtage det mandlige 
kønsorgan og forbindes i vid udstrækning med en sådan villighed. Selv-
om mange mennesker ifølge Linus "bare er brystfikserede" – og følgelig 
tændes seksuelt ved den blotte repræsentation af bryster i pornofilm – så 
er det altså vigtigt, at pigerne er "liderlige" (Anders). Og at denne lider-
lighed kommer til udtryk i relation til de enkelte kropsdele. Eller som 
Linus siger: "Folk kan godt lide at se på kønne piger, der får den i hoved 
og røv". 

Denne de enkelte kropsdeles liderlighed – og den dertil knyttede mod-
tagelighed overfor det mandlige kønsorgan – forplanter sig ligeledes i 
repræsentationerne af hele kvindekroppen. Således Magnus: 

Piger i porno har sex hele tiden og alle steder og på alle mulige mærkelige 
forskellige måder… De er klar til sex hele tiden og har sex med alt og alle fra 
deres boss til postbudet, hvorimod piger i virkeligheden jo altså er som alle os 
andre og synes måske, at sex er en mere intim ting, som burde holdes privat, 
og som ikke har det der. 

Jovist – sådan er piger ikke i virkeligheden. Og sådan ønsker drengene 
tilsyneladende heller ikke, at pigerne skal være i virkeligheden. Ikke de-
sto mindre er gude-drømmebilledets konstante villighed til at modtage det 
mandlige kønsorgan en uomgængelig del af den særlige seksuelle tæn-
ding, som drengene opnår gennem deres brug af pornografi. Og som 
mænd ifølge drengene generelt tændes på under deres brug af pornografi.  

2.4.3 Et naturligt udstillingsobjekt? 

Drengene lægger stor vægt på at understrege, at de godt er klar over, at 
pornografien er lavet af mænd for mænd. Og at gude-drømmebilledet 
således er konstrueret med henblik på at få dem til at blive indfanget af et 
særligt mandligt begær. Enkelte bruger denne viden til at kritisere gude-
drømmebilledet som et billede, der er med til at bestyrke et særligt mand-
ligt blik på kvinden. Og at dette billedes villighed til konstant at modtage 
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det mandlige kønsorgan er et udtryk for mandekroppens dominans over 
kvinden. Således Jacob: 

Porno er meget mandschauvinistisk… kvinderne skal bare dit-dit-dit… de er 
der bare for at blive bollet, hvis man har lyst til det… Det er dybt forkert, sy-
nes jeg. For vi burde jo egentlig være fuldstændig lige, og i pornofilm bliver 
det meget fremstillet som manden – han er den store stærke mand med kæmpe 
overarme, og så ligger der en eller anden pige, som måske ikke engang vil det 
her, som ikke engang ser glad ud, og som bliver bollet… kvindens rolle er 
meget sådan den lækre lille uskyldige pige, der bare skal bolles. 

De fleste har dog ikke meget til overs for denne feministiske kritik af 
gude-drømmebilledet. Måske fordi den kvindelige krop, seksualitet etc. i 
pornografien bliver betragtet som noget, der adskiller sig afgørende fra 
den kvindelige krop, seksualitet etc. i virkeligheden. Måske fordi porno-
grafien i det hele taget repræsenterer en fiktiv verden, der nok bruges af 
virkelige mænd, men som ikke blander sig i disse mænds – og kvinders – 
verden i øvrigt, hvorved kritikken af det urealistiske får karakter af et 
argument for brugen. Eller måske fordi de ved at lade deres lyst tænde af 
dette gude-drømmebillede indskriver sig i en mandlig heteroseksuel posi-
tion, der fremstår lige så naturlig, som gude-drømmebilledet er kunstigt. 
Således Magnus: 

I pornoverdenen er det mere kvinder, der er et udstillingsobjekt… Kvinder er 
jo sådan en essentiel ting med porno. Det er dem, der må være omdrejnings-
punktet... Det er nok mere naturligt, at det er kvinder, der stiller sig ud sådan 
der… Pornoen har jo altid været en mandeverden, ikk'? Det er en mandeting 
lavet af mænd for mænd… Jeg synes ikke rigtigt, det er noget problem, at det 
ikke er mænd, der bliver stillet ud… Det ville jeg nok synes var underligt. 

Samtidig lægger drengene vægt på, at ingen jo tvinger dem til at se por-
nografi. At deres brug af pornografi er frivillig. Ligesom de fleste beskri-
ver de kvindelige pornoskuespilleres deltagelse i pornofilm som frivillig – 
når der altså ses bort fra visse ekstreme pornofilm, som de aldrig kunne 
finde på at se (fx Felix). Med valgfriheden som udgangspunkt og med en 
bevidsthed om pornografiens status som en fiktiv verden med fiktive 
billeder af kvindens krop, seksualitet etc. – en verden, der nok har en 
virkelig virkning på deres egen seksualitet, men en virkning som adskiller 
sig fra den virkning, rigtige kvinder har – bliver kritikken af pornografi-
ens urealistiske repræsentation af kvindekroppen i nogen grad afvæbnet. I 
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hvert fald behøver den ikke at få den konsekvens, at pornografien bliver 
useværdig. Tilbage står selvfølgelig fortsat valgfriheden som præmis. 
Nok påduttes drengene ikke pornografi på samme måde som de påduttes 
pornoagtigheden i reklamer, musikvideoer etc., hvorfor pornografien ikke 
på samme vis påvirker deres vilje og evne til at vælge. Men spørgsmålet 
er selvfølgelig, om pornoagtigheden farver deres billede af kvindens krop, 
seksualitet etc. så meget, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvor fri 
deres valg af pornografi i virkeligheden er. 

2.5 Manden i pornografien 

Manden repræsenteres i endnu højere grad end kvinden i form af løsrevne 
kropdele. Eller rettere: i form af en bestemt løsrevet kropsdel – nemlig det 
mandlige kønsorgan: "Du ser ikke manden, du ser hans skridt og hans 
lem", som Magnus siger. "Han behøver ikke at have en vild overkrop – 
det er ligesom det (lemmet), der lægges vægt på", supplerer Sune. "Han 
skal bare komme med udstyret", slår Jacob fast. Men ikke et hvilket som 
helst udstyr: "I pornobranchen handler det om at have en lang og tyk pik", 
kommer det uden omsvøb fra Linus. "De bruger jo simpelthen kun sådan 
nogle mænd med en penis på 25 cm eller 30 cm eller sådan noget i den 
stil, som er temmelig stort", supplerer Jacob. Sune er enig: "Mændene har 
tit en ordentlig gøb, som man siger, en pik eller hvad". 

Repræsentation af mandekroppen i sin helhed må altså i vid udstræk-
ning vige for repræsentationen af den store penis. Hvilket analyseres som 
et udtryk for, at mandekroppen generelt ikke er vigtig. Mandekroppen 
betragtes således som et redskab, der skal få pornofilmen til at fungere. 
En film som i øvrigt har eksponeringen af kvindekroppen som sit omdrej-
ningspunkt og primære målsætning: 

Mænd er ikke vigtige for pornofilm, du ser ikke manden… og hans personlig-
hed bliver sådan set ikke rigtigt afspejlet – det kan være, det sker i nogen, 
hvor man ser flere af dem. Men jeg synes alligevel, at det er kvinder, der ud-
stiller sig selv mest, og mændene står mere tilbage som sådan et objekt, som 
skal bruges for at få den der film i kassen. (Magnus) 

Reduktionen af manden til stor penis betragtes altså som en ekstrem 
objektliggørelse. Selvom flere dele af kvindekroppen objektliggøres, og 
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objektliggørelsen dermed er mere omfattende, gives kvinden altså i et vist 
omfang mulighed for at blive repræsenteret som en slags karakter gennem 
denne mere omfattende objektliggørelse. En mulighed der ikke i samme 
omfang gives manden ved hans ensidige repræsentation som stor penis, 
der ikke engang er et udtryk for hans seksuelle lyst – men derimod blot 
hans kapacitet til at imødekomme kvindekroppens liderlighed. Og dermed 
hans evne til at understøtte en af de egenskaber, kvindekroppen tillægges: 

Pigerne følger man måske gennem en hel film, hvor det hele tiden er forskel-
lige mænd. Og mændene de vil ikke sådan have sex hele tiden, men får det he-
le tiden og i alle mulige uventede situationer, hvor de bare kører op på siden af 
folk, og så dytter de af dem, og så hopper de ind i deres vogn – bare sådan et 
urealistisk billede. Så mændene de hungrer ikke efter sex på den måde, som 
kvinderne gør i filmen – de er der bare og får det. (Magnus) 

2.5.1 I ét med interiøret 

I det omfang drengene i undersøgelsen tilkendegiver, at pornofilmene 
bringer andet af mandekroppen end penis, kan denne tolkning dog ændre 
sig. Oftest lægger de imidlertid vægt på, at dette andet mestendels blot 
understøtter fokuseringen på kvindekroppen og dermed blot bidrager til at 
understøtte dennes egenskaber:  

Kvinders gude-drømmebillede af en krop træder således for alvor i ka-
rakter i samspillet med mændene, der i vid udstrækning er "grimme" 
(Anders), har "den sygeste overkrop", ligner "en bulldog i ansigtet" (Li-
nus). Som regel falder de dog mere eller mindre i et med interiøret, hvil-
ket gør kvinden så meget desto mere fremtrædende. "Der bliver ikke gjort 
så meget ud af dem. De er der bare. De er ikke shinet op, ligesom pigerne 
er", som Magnus siger. Men "det er også lige meget – det er ikke det 
vigtigste. Det er det seksuelle samvær, eller hvad det hedder. Og så har de 
selvfølgelig gjort kvinden lækker", supplerer Sune.  

Ind imellem eksponeres dog mandlige kropsdele, der gør andet og me-
re end blot at understøtte de kvindelige figurers placering som pornogra-
fiens omdrejningspunkter. Som vi allerede har set, nævner Jacob ovenfor, 
at manden kan have "kæmpe overarme", hvorved han fremstilles som 
"stor og stærk", hvilket leder til den feministiske konklusion, at pornogra-
fien er "mandschauvinistisk".  
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Også Jens tillægger manden i pornografien en vis magt på baggrund af 
hans visuelle fremtræden. Her gælder det dog ikke så meget selve krop-
pen som dens besmykning: 

Så har han en guldkæde på. Det har de altid i pornofilm, synes jeg. Altså så-
dan nogle guldkæder og sådan en trøje på… Det viser, man har penge… Alle 
dem, der har mange penge, de har altid mange damer. Og omvendt for det me-
ste. Alle dem med mange penge har de lækre damer – sådan fungerer det for 
det meste. 

– Hvorfor tror du det? 
Fordi at piger de bliver tiltrukket af penge og magt. 

– Hvad bliver drenge tiltrukket af? 
De bliver nok tiltrukket af, hvor pæne pigerne er. 

Selvom hovedparten af drengene mener, at det mestendels er mænd, der 
ser pornofilm, taler rollefordelingen ifølge Jens altså til kønsbestemte 
begærsorienteringer blandt beskuerne: de mandlige karakterer er modelle-
ret efter kvinders begærsorienteringer, mens de kvindelige er modelleret 
efter mænds. Den magt, mænd tillægges, er altså ikke nødvendigvis vir-
kelig og bliver det nødvendigvis heller ikke. Den er derimod et forsøg på 
at imødekomme kvinders begær mod magtfulde mænd. På samme måde 
som de æstetiserede kvinder skal imødekomme mænds begær mod smuk-
ke kvinder. Ifølge Jens handler det altså ikke om – som Jacob fremfører – 
at pornografien befæster mænds magt over kvinder og dermed er et red-
skab for mandchauvinisme. Det handler derimod om, at pornografien 
taler til mænds og kvinders tilsyneladende ligestillede om end forskellig-
artede begærsorienteringer mod lige så ligestillede og forskelligartede 
mediefigurers gestaltninger heraf. 

Det bliver tydeligt i drengenes tematisering af kvindefigurens mangel 
på realisme. Mænds begær efter smukke kvinder fremstilles således i vid 
udstrækning som et begær efter drømmen om smukke kvinder. Hvorvidt 
kvinders begær efter den magtfulde mand på tilsvarende vis er et begær 
efter drømmen om en magtfuld mand, tematiserer drengene til gengæld 
næsten ikke. Måske fordi hovedparten af repræsentationen af mandekrop-
pen ikke forekommer drengene særligt drømmeagtig. Bortset fra én ting – 
penissen. Hvilket nok påtales af drengene – men som dog ikke danner 
udgangspunkt for samme generelle tematisering af realisme som den 
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drømmeagtige kvindekrop, om end de, som det senere vil fremgå forhol-
der den til deres egne kroppe.  

Spørgsmålet er selvfølgelig, om brudstykker af den feministiske reto-
rik alligevel har sneget sig ind i drengenes forståelse af pornografien. For 
selvom deres kritik af mangel på realisme i kvindekroppen i pornografien 
i vid udstrækning er amputeret: nok er kvindekroppen urealistisk, hvilket 
er kritisabelt, men som kunstig har den dog en legitim plads i hvert fald i 
pornografien; så ligger der ikke desto mindre en problematisering af 
kvindeidealerne, som slet ikke artikuleres i forhold til den urealistiske 
penis. Eller måske handler manglen på kritik af penissen om drengenes 
fremstilling af sig selv som beskuere: De ønsker kun i begrænset omfang 
at tematisere mandekroppen i pornografien – og det gælder både som et 
muligt identifikationsobjekt og, naturligvis, som et muligt begærsobjekt. 
Ved på den måde at undlade at tematisere mandekroppen fastholder de 
kvinden som omdrejningspunktet i pornografien og konsoliderer dermed 
deres heteroseksuelle brugerposition.  

2.6 De pornoagtige repræsentationer 

De pornoagtige repræsentationer i musikvideoer, reklamer og på ung-
domssites går ikke så langt som pornografien. Der er m.a.o. ingen ekspo-
nering af kønsdele under en seksualakt (Magnus; Linus; Aske). Til gen-
gæld er der masser af hentydninger til både kønsdele og seksualakt. Såle-
des Hans om reklamer: 

Det er lige skåret på midten, så man ikke kan se det hele. Så står de måske lige 
med en Corona i hånden. Og så kan man godt regne ud, at det skal være en 
fallos altså. 

Og Jens om ungdomssites: 

– Hvorfor tror du, han står sådan? 
Det er nok for, at det skal se frækt ud. Hun bøjer sig ned, så er det lige ind 
med pikken bagi. 

– Er det det, du kommer til at tænke på? 
Ja – nej, det er ikke det, jeg kommer til at tænke på. Men det er meningen 
med, at hun står sådan, tror jeg. 
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I musikvideoerne kan hentydningerne til både kønsdelene og seksualak-
ten endog være endnu tydeligere. Således Jens: 

Det er lidt noget underligt noget at se så meget damer, der ryster røv og alt 
muligt. Det er nogle modeller i badetøj eller bikini, hvor der bliver proppet 
nogle pengesedler ned i trusserne en gang imellem… i gangstervideoer.

Hvad er mest pornoagtigt af undertøjsreklamer og sådan nogen musikvi-
deoer? 

Arh, det er musikvideoer. Det er helt sikkert. De render også rundt smurt ind i 
sådan noget olie og op og ned ad hinanden og op ad gangsterne. (Jens) 

Og Linus: 

Du kan se de der store gangstere, som de kalder sig selv, rappere, der står og 
fyrer deres ting af, mens der står nogle latinske piger og danser i bikini eller 
bare i nederdel og bikini, bare i trusser med bar barm og danser, booty-
shaker… Men der er også nogen musikvideoer, hvor selve rapperen går rundt 
i bar overkrop og så prøver at blære sig med sine muskler, ikk'. Men det er ik-
ke direkte pornografi, fordi de går ikke hen og løfter ned i badebuksen eller 
sådan et eller andet.  

Samt Felix: 

Der er måske ikke den helt store (forskel på kvinder i musikvideoer og porno-
film) – altså ikke andet, end at i pornofilm har de jo sådan set aldrig noget tøj 
på, og i musikvideoerne har de jo altid et eller andet. Eller også så laver de så-
dan en firkant med 'censureret'. 

2.6.1 Gennemskuelige hentydninger 

Både billedkompositionerne, aktørernes positurer, relative nøgenhed og 
bevægelser er altså spækket med hentydninger til pornografi. Hentydnin-
ger, som drengene i undersøgelsen godt kan gennemskue. Hvilket dog 
ikke betyder, at de bliver mindre virkningsfulde – måske snarere tværti-
mod: drengenes evne til at analysere pornografien ind i de pornoagtige 
repræsentationer synes tværtimod at give pornografien en konkretion og 
direktehed, der i visse tilfælde ellers ikke ville være der. 
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Det kan ikke afvises, at repræsentationernes pornoagtighed i nogen 
grad er afhængig af denne evne – og dermed dels af drengenes kendskab 
til pornografien som genre og dels af en mere omfattende kapacitet til at 
analysere medier, tekster etc. Det kan m.a.o. ikke afvises, at skolens me-
dieanalyse ikke bare ruster drengene til at forholde sig analytisk til medi-
erne, men endvidere bliver en implicit reference, som medierne sætter 
aktivt i spil for at forstærke pornoagtigheden. Hvorved de i nogen grad 
må siges at kolonisere det distancerede, kritiske etc. potentiale, der måtte 
være indbefattet i en sådan analyse. 

Visse repræsentationer – ikke mindst musikvideoerne – synes dog så 
konkrete og direkte i deres pornografiske hentydninger, at de må siges at 
være ganske uafhængige af en sådan analytisk kapacitet. Nok eksponeres 
ingen kønsdele under en seksualakt – men de næste nøgne kroppe gnider 
sig op og ned ad hinanden i simuleret liderlighed i takt til gangsterne 
hårdtpumpede rap. Men selvom pornografien således er til stede som 
uomtvistelige hentydninger – man kan næsten ikke tage fejl – så er det 
stadig ikke pornografi. Heller ikke selvom drengenes analytiske kapacitet 
muliggør en yderligere konkretisering af de pornografiske elementer. 
Drengenes minimalistiske definition af pornografi er knivskarp: uden 
direkte eksponering af kønsdele under en seksualakt – ingen pornografi! 

Det understøttes også af en anden del af deres analytiske kapacitet, der 
ikke går på selve medierepræsentationerne, men derimod på den rolle de 
spiller på markedet. Og der er tilsyneladende en væsentlig forskel på 
pornografien og det pornoagtige: Pornografien skal bare sælge sig selv, 
mens pornoagtigheden skal sælge noget andet. I hvert fald pornoagtighe-
den i reklamer og musikvideoer. Mens pornografien "er lavet direkte til 
ophidselse", er pornoagtigheden i reklamer og musikvideoer "en slags 
indirekte ophidselse, der prøver at fange folk" (Hans). Den er m.a.o. et 
"salgstrick" (Hans), der skal sælge undertøj (Magnus) eller musik (An-
ders). Ja – og alverdens andre ting og sager på markedet, der hermed 
invaderes af pornoagtighed.   

Vi har allerede set, hvordan denne invasion af pornoagtigheden i 
salgsøjemed gør det umuligt for drengene at kontrollere, i hvilke situatio-
ner og med hvem de bliver konfronteret med sex, nøgenhed etc. Vi har 
også set, hvilket ubehag det kan medføre. Ikke desto mindre ved vi også, 
at drengene i vid udstrækning forstår spredningen som et resultat af mar-
kedsmekanismer, de selv og andre unge er med til at aktivere: de efter-
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spørger sex, nøgenhed etc., og pornoagtigheden i reklamer og musikvide-
oer er blot markedets imødekommelse af denne efterspørgsel.  

2.6.2 Forfladigende overfladiskhed 

Alligevel fremstiller de pornoagtigheden som "et fejt trick" (Hans), der 
ikke blot har konsekvenser for dem selv – men ligeledes for de varer, som 
dette trick skal være med til at sælge. Fokus fjernes simpelthen fra det 
væsentlige – varerne – der kommer til at stå i skyggen af pornoagtighe-
den, som følgelig bidrager til en nedprioritering af varerne og i sidste 
instans til en forringelse af deres kvalitet: 

Det synes jeg er noget åndssvagt noget. Så er det jo ikke musikken, der sæl-
ger. Så er det kroppene, og hvor meget kød, man nu viser, eller hud, man viser 
frem i sine musikvideoer. Og så er det jo lige pludselig ikke så svært at lave 
musik mere, kan man sige. Det kan hurtigt tage en forkert drejning. (Aske) 

Pornoagtigheden i reklamer og musikvideoer ses altså i vid udstrækning 
som noget, der er med til at forfladige ting ("så er det ikke så svært…"). 
Ikke mindst ved at fjerne fokus fra det væsentlige – indholdet, substansen 
("det kan hurtigt tage en forkert drejning…"). Og i stedet rette det mod 
indpakningen, overfladen ("hvor meget kød, man nu viser…").  

Og det er netop denne forfladigende overfladiskhed, som de unge ta-
ger på sig i ungdomssitene, hvor pornoagtigheden – som vi allerede har 
set – har kronede dage. Og hvor det – som vi ligeledes har set – i stadig 
stigende grad handler om, hvordan man ser ud, om indpakningen. Mens 
det bliver stadig mindre betydningsfuldt, hvad der er indeni.  

Når de unge repræsenterer sig selv i massemedierne, har de m.a.o. ta-
get massemediernes repræsentationsmåder til sig. Hvilket atter rejser 
spørgsmålet om, hvorvidt de unge af sig selv efterspørger pornoagtighe-
den i reklamer og musikvideoer eller påvirkes af reklamer og musikvide-
oer til at efterspørge den. Drengene i undersøgelsen giver ikke noget en-
tydigt svar. Kun et er sikkert: de unge påtager sig i vid udstrækning por-
noagtigheden og bidrager gennem massemedierne til dens udbredelse. 
Mere præcist hvordan den manifesterer sig i repræsentationerne af kvin-
der og mænd, og hvordan disse repræsentationer relaterer sig til repræsen-
tationerne i den egentlige pornografi, vil fremgå af det følgende. 
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2.7 Kvinden i de pornoagtige repræsentationer 

Pornografiens kunstgjorte gude-drømmebillede af et kvindeligt begær-
sobjekt erstattes i reklamer, musikvideoer og på ungdomssites i vid ud-
strækning af kvinder, der fremstår mindre kunstgjorte – og smukkere 
(Aske). Deres bryster er ikke lavet helt så store, om end de muligvis er 
lavet: "I reklamer er de jo ikke kæmpe, kæmpe, kæmpe. Men jeg ved 
ikke, om de har silikone – de skal jo sidde godt for at sælge" (Sune).  

I musikvideoer er brysterne ofte større end i reklamer, men når som 
regel ikke pornografiens ekstreme proportioner (Felix). Ikke desto mindre 
mener nogle af drengene, at kvinderne i visse rapkunstneres musikvideoer 
faktisk godt kunne optræde i pornofilm: "De minder meget om hinanden 
– lidt for meget" (Jens). Brysternes – og den øvrige krops – grad af 
kunstgjort ekstremitet synes dog at være en generel skilleline mellem de 
kvindekroppe, drengene ser i pornografien, og de kroppe, de ser i rekla-
mer, musikvideoer og på ungdomssites.  

En skillelinie, der samtidig adskiller de kroppe, der har til formål at 
vække seksuelt begær, og de kroppe, der i bredere forstand skal vække 
æstetisk nydelse. For de ekstreme proportioner, hvor gude-drømmeagtige 
de end måtte være, udelukker tilsyneladende pornografiens kvindekroppe 
fra at kunne vække en sådan bredere æstetisk nydelse. De kan udelukken-
de nydes i seksuelle øjemed. Omvendt ser det ud til, at den bredere æste-
tiske fremtoning, som kvindekroppene i reklamer, musikvideoer og på 
ungdomssites har, faktisk kan kombineres med en snævrere seksuel frem-
toning. 

2.7.1 Andre kriterier i spil 

Vi har allerede set, hvordan billedkompositionerne, aktørernes positurer, 
relative nøgenhed og bevægelser i reklamer, musikvideoer og på ung-
domssites er spækket med hentydninger til pornografi. Det bliver ikke 
pornografi, fordi hentydningerne netop kun er hentydninger, hvor umi-
skendelige de end måtte være. Men pornoagtigt bliver det. Og med det 
pornoagtige bliver også den smukke kvindekrop i reklamerne, musikvi-
deoer og på ungdomssites i nogen grad til en pornoagtig krop.  

Det er dog ikke lige meget, hvor lidt eller hvor meget pornoagtig den 
bliver. Selv om drengene i undersøgelsen kritiserer den pornografiske 
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kvindekrops mangel på realisme, betragtes hun i nogen grad ud fra særli-
ge pornografiske kriterier: det er således ikke så vigtigt, at hun imøde-
kommer de krav og forventninger, de har til kvindekroppe og deres mas-
semedierede repræsentationer i øvrigt. Som komponent i pornografien 
befinder den pornografiske kvindekrop sig i et vist omfang i sin egen 
lomme. Og vurderes ligeledes i et vist omfang ud fra de kriterier, som gør 
sig gældende i denne lomme, og som primært vedrører kapaciteten til at 
vække og tilfredsstille drengenes seksuelle begær. Og som – når alt 
kommer til alt – er vigtigere end den realisme mv., de i øvrigt måtte vur-
dere andre massemedierede kvindekroppe på baggrund af.  

Eksempelvis kvindekroppene i reklamer, musikvideoer og ungdomssi-
tes befinder sig ikke på samme måde i en lomme. Dermed må finde sig i 
at blive underkastet en vurdering, der vedrører andet og mere end kapaci-
teten til at vække og tilfredsstille et seksuelt begær. Det gælder ikke 
mindst kvindekroppene på ungdomssitene. Sandsynligvis fordi de i endnu 
højere grad end kvindekroppene i reklamerne, musikvideoerne etc. bryder 
ud af den lomme, pornografien befinder sig i, og trænger ind i deres hver-
dagsliv. Måske helt ind i deres hverdagsliv. Hvor kvindekroppene i re-
klamerne og musikvideoerne trods alt fastholder deres medierede karak-
ter, selvom de som sådan snart sagt befinder sig i store dele af hverdags-
livet, da er kvindekroppene på ungdomssitene tilgængelige for drengene 
på en helt anden måde. I hvert fald befinder disse kroppe sig på disse sites 
med henblik på etableringen af en eller anden form for kontakt eller rela-
tion, hvad enten den måtte være rent virtuel eller udmøntes i et egentligt 
møde. Og denne status som mulige kontakter gør altså, at de bedømmes 
på andet end deres evne til som medierepræsentationer af kvindekroppen 
at vække og tilfredsstille et seksuelt begær. Om end en sådan bedømmel-
se ikke helt forsvinder. 

På den ene side giver drengene udtryk for, at det er mindre sandsyn-
ligt, at de vil kontakte piger, hvis billeder på ungdomssitene er renset for 
enhver pornoagtighed, sammenholdt med piger, hvis billeder har visse 
hentydninger til pornografi (Anders; Linus; Jens; Hans). På den anden 
side må disse hentydninger ikke være så dominerende, at de bliver deres 
primære kendetegn (Aske; Hans). Når pigerne lægger deres billeder ud på 
ungdomssitene, skal de m.a.o. kunne modbalancere tegnene på seksuel 
villighed med andre tegn. Som fx tegn på, hvem de er. På deres identitet. 
Ikke sådan at forstå, at de underminerer deres seksuelle villighed, når de 
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fremstiller sig selv med en identitet. De to ting – den seksuelle villighed 
og identiteten – kan godt sameksistere.  

Men med identiteten får også den seksuelle villighed en identitet. Den 
går m.a.o. fra at være anonym og almen, som vi så den hos kvinderne i 
den egentlige pornografi, til at blive velkendt og specifik. Hvorved den 
bliver forbeholdt nogle bestemte beskuere – nogle bestemte drenge på 
ungdomssitene. De billeder af piger på ungdomssitene, som drengene 
finder attraktive, fordi de gennem fremstillingen af deres identiteter frem-
stiller en selektiv seksuel villighed, sætter altså drengene selv i fare for at 
blive ekskluderet som mulige objekter for denne seksuelle villighed. Og, 
ser det ud til, som kontakter i bredere forstand. I hvert fald er drengene 
yderst bevidste om, at visse – i deres øjne: attraktive – piger kun går efter 
visse lige så attraktive drenge. Således Anders på baggrund af billedet af 
en pige, der forener identitet og seksuel villighed: 

Hun udstråler måske en personlighed – hun har let ved at score drenge, ikk', 
fordi hun har det der perfekte ansigt, som man godt kan se, hun har – et flot 
ansigt. Hun er måske lidt snobbet altså og tager kun efter de lækre drenge. De 
grimme drenge vil hun slet ikke have noget at gøre med. De er bumsede, de er 
fede – dem vil hun slet ikke have noget med at gøre. Hun vil kun have dem, 
der er trænede, veldyrkede, har et flot ansigt. Hun har måske let ved at score 
drenge og sno dem om deres lillefinger. Hun er måske lidt snobbet, vil jeg nok 
sige ud fra det her billede". 

– Tror du, hun ville være interesseret i at være sammen med dig fx? 
Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad personen tænder på altså. Måske – jeg 
ved det ikke. Maybe, maybe not. 

2.7.2 Ansigtsløs pornoagtighed 

Selvom drengenes valg af piger med identitet kan ses som en bestræbelse 
på at omgås nettets anonymitet og overfladiskhed for i stedet at gøre mø-
derne på nettet personlige, substantielle etc., så er de tilsyneladende klar 
over, at også disse møder har anonymiteten og overfladiskheden som 
præmis. De ved, at de selv vil blive valgt eller fravalgt med udgangspunkt 
i denne præmis, som også ligger til grund for deres valg og fravalg af 
piger. For selv den identitet, de vælger til og fra, er jo en identitet, der 
tager udgangspunkt i anonyme pigers særlige måder at iscenesætte deres 
ydre på.  
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Hvilket da også understreges af, at forholdet mellem identitet/ikke-
identitet i vid udstrækning er et forhold, der vedrører ansigtets tilstedevæ-
relse/ikke-tilstedeværelse på pigernes billeder. Piger, der ikke viser ansig-
tet, er identitetsløse. Piger, der viser ansigtet, har identitet (Anders; Hans; 
Linus). En sådan ansigtsbaseret identitet kan så tage mange forskellige 
former. Selvom den principielt modbalancerer pornoagtigheden og dens 
anonyme og almene seksuelle villighed, kan specifikke ansigter således 
godt konnotere pornoagtighed. Om end en pornoagtighed, der ikke kate-
gorisk afvises af drengene.  

Et ansigt, hvis øjne kigger kækt op over solbrillerne, der er taget lidt 
ned på næsen, kan således godt signalere seksuel pågåenhed. Men hvor et 
sådant seksuelt signal defineres som "sejt" (Jens), defineres det seksuelle 
signal, som ansigtsløse kroppe eller kropsdele er bærere af som "plat", 
"klamt" og "ulækkert" (Jens). Bl.a. fordi målgruppen pga. identitetsløshe-
den bliver udefinerbar: Et billede af et par bryster i en bh "siger jo bare: 
se på mig, jeg har nogle bryster" (Jens). "Hun (er) måske ikke lige den 
mest dyre pige at komme efter, hun er let at score, tror jeg, når hun frem-
stiller sig selv på den måde" (Linus). Så "kan (der) sidde nogle klamme 
ulækre mænd og kigge på det…" (Jens).  

2.7.3 At stå ved sin pornoagtighed 

Samtidig indebærer fraværet af et ansigt risikoen for, at hun er "vildt 
bumset i hele ansigtet" (Anders). Og dermed ikke værd at score. Anders 
kunne i hvert fald "aldrig finde på at skrive sammen med hende, fordi jeg 
ikke ved, hvordan (hun) ser ud i ansigtet". Ansigtet er altså også en garant 
for, at pigen lever op til de æstetiske krav, som drengene i øvrigt måler 
kvinderne i massemedierne efter. Og som altså også danner udgangspunkt 
for, om de vil tage kontakt til pigerne på ungdomssites.  

Når det er sagt, er det dog altafgørende, at de med ansigtet viser, hvem 
de er. Viser deres identitet. Og i forlængelse heraf står ved, hvad de gør 
på nettet. "Altså jeg synes, det er dumt af hende, hun lægger sine patter 
ud (på nettet), hvis hun ikke kan stå inde for det", som Hans siger. Når 
pigerne, gennem fremvisningen af ansigtet, står ved, hvad de gør, kan de 
også gøre mere uden at blive kategoriseret som for pornoagtige, og der-
med uden at blive ekskluderet som mulige kontakter. Mens et billede af 
bryster i bh betragtes som en illegitim udstilling af bryster, betragtes et 
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billede af bryster i bh, hvor man kan se ansigtet i vid udstrækning som en 
legitim udstilling.  

Selvom drengene ind imellem kritiserer pigerne på ungdomssitene for 
at "udstille sig selv for meget" (Linus), "prøve at gøre sig lækre" (Sune) 
eller bare for at "prøve" (Jens), hvilket kan afføde opfordringer til "at tage 
sig sammen" (Sune), så synes det samtidig at generere sympati eller end-
og respekt, hvis de ved fremvisningen af ansigtet står ved en sådan udstil-
ling, en sådan prøven at gøre sig lækre eller bare en sådan prøven. Ikke 
bare fordi de derved imødekommer drengenes krav om at inddæmme 
pornoagtigheden med identiteten. Ved at stå ved pornoagtigheden gør de 
andet og mere end at inddæmme den. De tager den også på sig og gør den 
til en del af identiteten. De viser, at de kan håndtere at være pornoagtige. 
At de har selvtillid nok til at modstå den potentielle fordømmelse, der er 
forbundet med en sådan væren. Og selvom drengene er nogen af dem, der 
potentielt ville foretage en sådan fordømmelse, fascineres de altså af mo-
det til at udsætte sig for en sådan. Et mod, og en dertil knyttet selvtillid, 
der i enkelte tilfælde synes at blive sat så højt, at den udvider grænserne 
for, hvor megen pornoagtighed, der skal til før fordømmelsen træder i 
kraft (Linus; Hans). 

2.8 Manden i de pornoagtige repræsentationer 

Pornografiens snævre fokusering på en overdimensioneret penis erstattes 
i musikvideoerne, reklamerne og på ungdomssitene af en bredere panore-
ring henover en velproportioneret torso. Hvor penisstørrelsen er det altaf-
gørende krav til pornografiens mandlige aktører, synes overkroppens 
veltrænethed at være det primære krav til de mænd, der optræder i musik-
videoerne, reklamerne og på ungdomssitene (Linus; Aske; Felix). Mens 
kvindekroppene i musikvideoer, reklamer og på ungdomssites på forskel-
lig vis refererer til den pornografiske kvindekrops forholdsvis bredspek-
trede gestaltning af kvindekroppen, er der således langt mindre sammen-
hæng mellem den pornografiske mandekrop og mandekroppen i de øvrige 
medieprodukter.  

Dels er der – med penissen som mandekroppens altoverskyggende ge-
staltning i pornografien – jo mindre at referere til. Og dels opnår mande-
kroppen i undersøgelsen en helt anden status i musikvideoerne, reklamer-
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ne og på ungdomssitene. Hvor den i pornografien mestendels fungerede 
som et redskab, der skulle bidrage til pornografiens eksponering af kvin-
dekroppen, opnår den i musikvideoerne, reklamerne og på ungdomssitene 
en helt egen værdi. Ifølge drengene i undersøgelsen hænger det sammen 
med, at disse medieprodukter i modsætning til pornografien har et betyde-
ligt kvindeligt publikum, der skal tilgodeses (Hans; Sune).  

Drengene i undersøgelsen tilkendegiver således, at de som mandligt 
publikum er ganske uinteresserede i den panorering henover velproporti-
onerede mandlige torsoer, der finder sted i musikvideoer, reklamer og på 
ungdomssites. Hvad enten det er en rapkunstner, der viser sine voluminø-
se muskler til en gruppe kvindelige dansere, en veltrænet model, der slan-
ger sig i en reklame for Calvin Klein-undertøj, eller en ung fyr, der pose-
rer på et amatørfoto på et ungdomssite. Konfronteret med et eksempel på 
en sådan ung fyr er de prompte reaktioner da også ganske enslydende: 
"Puha – der står en mand i underbukser" (Jens). "Det er ikke noget, jeg 
sådan har vildt meget lyst til at kigge på" (Hans). Og den mere humoristi-
ske: "Det var nok ikke et billede, som jeg ville have på min baggrunds-
skærm" (Magnus). 

2.8.1 For bøsseagtigt 

Og forklaringerne på denne manglende interesse falder da også næsten 
lige så prompte: "Jeg er jo ikke lige til mænd" (Jens). "Sådan et billede er 
mest interessant for en pige" (Hans). "Nu har jeg svært ved at bedømme 
mænd, fordi jeg ikke er til mænd (Anders). Det at udvise interesse i re-
præsentationen af mandekroppen i musikvideoerne, reklamerne og på 
ungdomssitene har altså en underforstået seksuel betoning, som ingen af 
drengene vil associeres med. Ikke mindst repræsentationen af mande-
kroppen på ungdomssitene synes urørlig. Måske fordi disse sites i vid 
udstrækning betragtes som pladser, hvor der leges med det seksuelle. Og 
hvor det i modsætning til i de øvrige medieprodukter endog er muligt at 
interagere med de øvrige deltagere i denne leg – endog udenfor cyber-
space.  

Urørligheden synes endog udkrystalliseret som utvetydige normer for 
adfærden på disse sider. Ifølge drengene i undersøgelsen henvender dren-
ge sig simpelthen ikke til andre drenge, som har deres profiler lagt ind på 
et ungdomssite. "Det er simpelthen for bøsseagtigt", som Anders siger. 
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Der er kun én undtagelse. Og det er hvis, man støder på en af sine venner, 
der har lagt en profil ud (Anders; Jacob). Men så sker henvendelsen heller 
ikke som sådan med udgangspunkt i hans fremvisning af sig selv på pro-
filen.  

Piger derimod kan godt skrive til andre piger med udgangspunkt i en 
sådan fremvisning – der ligger ikke en tilsvarende norm om at overskride 
grænser for homoseksualitet. Dels fordi piger "tør lidt mere" (Anders). Og 
dels fordi det i højere grad er legitimt også for piger at vurdere andre 
piger på det ydre. "Drengene prøver at være der for pigerne – det er ikke 
sådan meget for ens eget køn. Pigerne har mere og mere sådan en konkur-
rence – drengene konkurrerer ikke" (Felix). 

Men selvom drengene i undersøgelsen afviste enhver interesse i re-
præsentationen af mandekroppen i musikvideoer, reklamer og på ung-
domssites, ikke mindst med henvisning til deres seksuelle orientering, var 
de fleste dog i stand til at foretage ganske udfoldede analyser af selv 
samme mandekrop. Disse analyser kom dog som regel først efter, at 
drengene havde erstattet mandekroppen på billedet med en hypotetisk 
kvindelig krop: "Hvis det havde været en pige, der stod der, kunne det 
godt have været forførende på mig" (Sune). Eller sågar: "Nej tak, ville jeg 
sige, hvis det havde været en pige". Alternativt kunne de også indtage en 
hypotetisk kvindelig position: "Det er ikke sådan et billede, man bliver 
tændt af som pige" (Sune). Eller: "Det er jo ikke det første, pigerne tæn-
ker på, når de ser en overkrop" (Sune).  

Hvad enten de erstattede den afbildede mandekrop med en hypotetisk 
kvindekrop, eller de erstattede sig selv som publikum med et hypotetisk 
kvindeligt publikum, gik manøvren givetvis ud på at undgå at blive be-
tragtet som interesserede i de mandekroppe, de under interviewene blev 
bedt om at forholde sig til. Og dermed undgå den potentielle positionering 
som homoseksuelle, der måtte være forbundet med en sådan interesse. 

2.8.2 "For lamt at se på" 

Det syntes imidlertid ikke at være tilstrækkeligt til at afværge den for-
dømmelse, der blev den unge mand til del, som havde lagt et billede af 
sig selv ud på et ungdomssite, hvorpå han viste sin krop fra knæene til og 
med taljen. Selvom han var iført boksershorts – og penissen ingenlunde 
var synlig – var selve billedets beskæring tilstrækkeligt til at dømme ham 
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ude. Ikke bare fordi denne beskæring rummede antydninger af manden 
som et seksuelt væsen – noget drengene som bekendt ikke ønskede at 
forholde sig direkte til – men også fordi denne beskæring gav mindelser 
om pornografiens repræsentation af mandekroppen, der som bekendt i vid 
udstrækning var begrænset til penissen (Jacob). Og denne diskrete refe-
rence til den mandlige pornokrop var tilsyneladende ganske uacceptabelt 
for drengene: "Det er ikke pornografi, overhovedet ikke, det er bare for 
lamt at se på" (Linus), beskriver meget godt deres holdning til den sag.  

Hvor afbildningerne af kvinderne i musikvideoer, reklamer og på 
ungdomssites i et vist omfang godt kunne referere til pornografien, er det 
så godt som umuligt for afbildningerne af mændene. Men selvom græn-
serne for pornoagtighed i den forstand er snævrere for drengene, synes 
argumenterne i vid udstrækning at være de samme. Referencerne til por-
nografien henviser til en anonym og almen seksualitet, som ingen af køn-
nene bør påtage sig: "Når du fjerner hovedet, så fjerner du også person-
ligheden og centrerer det om hans skridt, ikk'", forklarer Magnus. Mens 
Linus slår sømmet på hovedet: "Man vil tænke, han er bare et liderligt 
svin ham der".  

Og igen ser vi, at denne anonyme og almene seksualitet kun kan fore-
bygges ved tilstedeværelsen af et ansigt. Men hvor ansigtet hos kvinderne 
tilsyneladende kunne kombineres med visse pornografiske tegn, synes 
ansigtet hos mændene at underminere pornoagtigheden. Måske fordi den 
mandlige pornofigur så entydigt er associeret med den ansigtsløse penis. 
Måske fordi de vælger at se bort fra skridtområdet, når de kan fokusere på 
ansigtet, fordi enhver associering med den mandlige seksualitet vækker 
ubehag hos dem. Et billede, hvor ansigtet er tydeligt, vurderes således på 
den måde: 

Ham der vil vise sit ansigt, han vil vise, han har en dejlig overkrop. Han vil 
godt vise sig lidt, han er ikke liderlig på nogen måde. (Linus) 

Er ansigtet til stede men utydeligt, træder liderligheden igen i kraft – om 
end den bliver mere fokuseret – og i hvert fald er rettet væk fra det mand-
lige publikum:   

Hvem tager et billede af sig selv med et håndklæde rundt om sig ude på bade-
værelset for så at vise det? Man kan jo ikke engang hans ansigt tydeligt nok, 
det kunne være hvem som helst. Altså, jeg ved jo ikke, om han har noget på 
inden under håndklædet, men han fremstår også med en eller anden fræk atti-
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tude – 'kom og tag mig piger' eller sådan noget. Det synes jeg ikke rigtigt er 
noget. (Linus) 

2.8.3 Veltrænet – men ikke overfikseret 

Selvom pornoagtigheden fordømmes hårdt, er den ganske snævert define-
ret. Selvom drengene ved at etablere hypotetisk kvindelige figu-
rer/beskuere forsøger at udvide det spektrum, hvormed de kan forholde 
sig til de mandlige afbildninger, er drengenes aflæsning af pornografiske 
og i bredere forstand seksuelle tegn i disse mandlige figurer ganske be-
grænset. Til gengæld bruger de så de hypotetiske, kvindelige figurer/be-
skuere til at vurdere de mandlige afbildninger ud fra æstetiske kriterier, 
der umiddelbart er renset for seksuelle konnotationer.  

Og her rettes fokus ikke mindst på de afbildede overkroppe: "Tit er det 
jo det første, pigerne tænker på, når de ser en krop: "Han har en god 
overkrop" (Sune). Og denne gode overkrop vurderes ikke mindst på, hvor 
velproportioneret og veltrænet den er. Og selvom nogle af drengene i 
undersøgelsen retter kritik mod den fiksering på det ydre, som opmærk-
somheden på det velproportionerede og veltrænetheden er udtryk for 
(Jacob; Aske), er ingen af dem i tvivl om, at det er netop det, det drejer 
sig om. Ligesom kun få af dem holder sig tilbage fra at kritisere de afbil-
dede mandekroppe, hvis de ikke imødekommer disse krav: "Man kan kun 
lige se hans krop, som ikke er veltrænet på nogen måde" (Anders). Samt 
krav om, at denne velproportionerede og veltrænede krop i øvrigt skal 
have en glat hud i den rigtige farve: En mandekrop blev fx dømt ude pga. 
"nogen klamme behårede, hvide ben og en hvid overkrop og behårede 
arme" (Linus). "Der er nogen piger, der er vilde med hår, men normalt 
bruger man nogle glatbarberede i form af billeder. Det ligner et ar, han 
har der…" (Sune). 

Men selvom der er grænser for, hvor langt man kan være fra den vel-
proportionerede og veltrænede krop med den glatte hud i den rigtige far-
ve, er der altså også grænser for, hvor meget man kan iscenesætte sin 
perfektion. Disse grænser opretholdes især af de drenge i undersøgelsen, 
der er kritiske overfor fikseringen på det ydre – som fx Jacob: 

Der er mange, der tænker på udseendet og store muskler. Han vil i hvert fald 
gerne vise, at han er veltrænet… Han vil gerne vise sin krop på en eller anden 
måde… Men der er jo nogle, der tænker mere bare på sådan noget der, end fx 
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han har flotte øjne. De tænker mere på kroppen… Det er lidt svært at sige ty-
perne på det, ikk'. Men ofte så er det ikke så frisindede mennesker. Det er så-
dan nogen, der lever inde i en firkantet boks, der kun tænker på, hvordan folk 
ser ud. Det er lidt snæversynet at sidde og sige, hvem det er. Men det er det 
nok.

2.9 Deres eget liv og medierepræsentationerne 

Drengene i undersøgelsen lægger stor vægt på, at de ikke selv ligger un-
der for den fiksering på det ydre, som de udlæser af repræsentationen af 
manden i reklamer, musikvideoer og på ungdomssites. De understreger 
også, at de ikke selv måler deres egen penis i forhold til den kæmpepenis, 
som findes på den seksualiserede mandekrop i pornografien. Samt at de 
ikke måler sig selv i forhold til den fremstilling af seksualakten, som 
denne kæmpepenis indgår i. Drengene gør endvidere et nummer ud af at 
fortælle, at der er stor forskel på de piger, der omgiver dem i hverdagsli-
vet, og de piger, som er repræsenteret i reklamerne, musikvideoerne og 
ungdomsitene samt i pornografien. Drengene skelner altså i så godt som 
alle henseender mellem mediernes fremstillinger af køn, kroppe og sek-
sualiteter på den ene side og deres eget hverdagsliv på den anden.  

Vi har allerede set denne skelnen i deres kritik af mediernes manglen-
de realisme. Denne kritik er jo en problematisering af, at medierne ikke 
fremstiller køn, kroppe og seksualiteter, som drengene kender dem fra 
deres egne liv. Kritikken tager altså udgangspunkt i, at det er muligt at 
skelne mellem medierne og disse liv. Men selvom det altså er soleklart, at 
der er en forskel, er der ikke desto mindre forskel på, hvor de trækker 
grænsen mellem medierne og dem selv. Og den grænse, de på forskellig 
vis trækker, ligger ingenlunde fast, men må trækkes igen og igen, fordi 
medierne bliver ved med at brede sig ind i deres liv. Og faren for, at de 
forvansker deres virkelighed, ligger hele tiden på lur.  

2.9.1 Sådan er det ikke i virkeligheden 

Drengene taler meget om, at der er en fare for, at unges opfattelse af sex 
bliver forvansket af pornografiens fremstilling af sex. Faren skyldes bl.a., 
at de unge begynder at bruge pornografi, inden de har seksuelle erfaringer 
med fysisk tilstedeværende partnere. Og dermed inden de har opnået 
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kendskab til den virkelige seksualitet. Sune: "Der er mange, hvor de er 
jomfruer, når de ser det, så tror de, at det virkelig er sådan, og det er jo 
helt forkert." Jacob: "Første gang, man prøver det, har man jo ikke anden 
erfaring end det, man har set på tv… ofte er det jo porno, ikk', som bare er 
noget helt andet end det at have sex. Det gør vel, at man har nogle for-
ventninger til, at sex er sådan og sådan." Og Aske: "Det er sådan lidt 
manipulation… altså det foregår slet ikke sådan i virkeligheden." Men 
selvom drengene altså ser en fare for, at unge forveksler pornografiens 
forvanskede seksualitet med virkelig seksualitet, lægger de alle vægt på, 
at de godt selv kan skelne. "Jeg kan i hvert fald sagtens skelne", som Jens 
fx siger. Han forklarer ikke, hvorfor netop han kan skelne, når det nu 
generelt er så svært for unge at gøre det.  

Måske fordi han ikke kan levere den forklaring, der synes at være al-
lermest legitim: at han ikke længere er jomfru – men har haft samleje med 
en fysisk tilstedeværende partner. Og dermed har opnået en erfaring med 
sex, der kan dæmme op for den forvanskning af seksualiteten, som por-
nografien truer med. De drenge, der kan levere denne forklaring, ser ud til 
at levere den. Ikke fordi de holder op med at bruge pornografi, når de 
begynder at gå i seng med nogen. Men fordi de får skabt et rum til en 
anden seksualitet, der ikke blot er anderledes end den seksualitet, de prak-
tiserer i relation til pornografien; den har også højere status, bl.a. fordi 
den tilsyneladende giver dem indblik i, hvordan sex i virkeligheden er. 
Hvilket reducerer pornografien til en forvansket afart af det seksuelle, der 
er forbundet til en særlig lyst, og som de ikke vil undvære. men som de på 
den anden side heller ikke ønsker får for stor betydning for deres køn, 
kroppe og seksualiteter. Således Aske om pornografiens ændrede status 
efter det første samleje: 

Man fandt ud af, at det ikke lige var som i pornofilmene. Det var ikke sådan 
noget med, at man lige hev hende op på skrivebordet og så bare tog hende… 
det var jo bare stille og roligt. 

– Man finder altså ud af, at det er ret meget anderledes eller hvad?
Man bliver klar over, at pornofilm er mere show. Og at der er stor forskel på, 
når man har en kæreste og pornofilm. Men det er stadig meget hyggeligt at se 
pornofilm, det kan stadig være dejligt… Altså man bliver ikke sur på porno-
film, efter man har prøvet at have sex rigtigt. Det er ikke sådan, at man tæn-
ker, det er bare så dårligt og åndssvagt.
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– Men tænker man så, at det at have sex rigtigt er dårligt? 
Nej-nej. Nej-nej. Men når man så har prøvet det, så ved man, hvad der er så-
dan mere realistisk, når man ser pornofilm. Det er slet ikke sådan noget med, 
at man tænker: 'hold kæft det er kedeligt at have sex'. 

2.9.2 En hullet skillelinie 

Selvom seksuelle erfaringer med fysisk tilstedeværende partnere tilsyne-
ladende udstiller pornografien som noget, der er væsensforskelligt fra den 
virkelige seksualitet, er der flere eksempler på, at de to seksualitetsformer 
interagerer. At skillelinien er mere hullet end som så. Drengene giver især 
en række eksempler på, hvordan pornografien virker ind på deres seksuel-
le samkvem med fysisk tilstedeværende partnere. Og de beskriver denne 
indvirkning som både god og dårlig. Det gode er, at pornografien er inspi-
rerende. Således Sune: 

Man kan lære noget af at se porno, når man har en kæreste. Nye stillinger og 
nye måder at udforske… de gør det på meget forskellige måder. Man kan 
selvfølgelig også læse om det, men det er ikke lige så pirrende. 

– Sammenligner man sig nogen gange med dem, som er på pornofilm? 
Ja. Man forestiller sig meget, bruger sin fantasi. Det har jeg snakket med mine 
venner om, altså drenge, hvad man forestiller sig. Det er jo tit det, man har set, 
som man forestiller sig. Man sætter sig ind i deres situation, det er det meget 
tit og ofte. 

– Men kan man nogle gange få mindreværdskomplekser, hvis de kan finde ud 
af alt muligt? 
Nej, det synes jeg ikke. Primært fordi, man jo godt ved, at det er planlagt, så 
det er jo klart. Nej, det har jeg overhovedet ikke haft. 

Pornografien føder drengenes fantasi, giver dem billeder af, hvad der kan 
ske i sengen og animerer dem til at prøve noget af det under deres egne 
samlejer. Visheden om pornografiens urealistiske iscenesathed betyder 
imidlertid, at drengene ikke forventer det samme af sig selv som af por-
noskuespillerne. Så selvom det "nogen gange kan virke meget klodset", så 
"er det meget sjovt at prøve alligevel" (Aske).  

Når drengene tilsyneladende udviser en sådan tolerance overfor deres 
egen klodsethed, hænger det sammen med, at samlejet med fysisk tilste-
deværende partnere overvejende handler om andet end at kunne præstere 
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pornografisk akrobatik med gnidningsløs "dang, dang, dang", som Sune 
siger. Det er givetvis en fordel, hvis en sådan akrobatik kan præsteres. 
Men den udgør blot en komponent blandt mange andre komponenter, der 
er udeladt i pornografiens fremstilling af det seksuelle, men som ikke 
desto mindre er væsentlige for samlejet. 

Drengene nævner forspillet som en sådan væsentlig komponent. "Det 
er vigtigt i virkeligheden" men ofte udeladt i filmene, fordi "det er kede-
ligt at se på" (Sune). I forlængelse heraf understreger de, som vi så i af-
snittet om De pornografiske repræsentationer, at sanseligheden og følel-
sesfuldheden er afgørende for seksualakten mellem to fysisk nærværende 
partnere. "Der er mange flere følelser og mange flere intense tanker mel-
lem de to", som Sune siger. Og evnen til at udveksle disse følelser og 
tanker i forbindelse med seksualakten er af stor betydning for, om denne 
akt opfattes som vellykket eller ej. Og utvivlsomt mere afgørende end den 
tekniske udførelse af de akrobatiske krumspring, som pornografien inspi-
rerer dem til at afprøve. 

Det gælder endog for den eneste dreng i undersøgelsen, Anders, der 
finder seksualpartnere på internettets ungdomssites – og dermed lader sin 
færden på en arena, der er kendetegnet ved overfladiskhed og pornoagtig-
hed, udmønte i samleje med fysisk tilstedeværende partnere: Overfladisk-
heden og pornoagtigheden er fremherskende, så længe Anders og chat-
partnerne befinder sig på nettet. Der handler det ikke mindst om det ydre. 
Om at fremstå æstetisk appellerende og seksuelt attraktiv – samt naturlig-
vis om at gå i dialog med piger, der ligeledes aflæses som æstetisk appel-
lerende og seksuelt attraktive.  

En interaktion på et ungdomssite vil da også typisk starte med, at en af 
parterne kommenterer den andens billede. Anders kunne fx finde på at 
skrive: "Hej sweetie, du ser godt ud på det her billede, kunne du tænke 
dig at skrive sammen med en dejlig fyr som mig". Han kender endda 
eksempler på, at andre i samme situation har skrevet: "Hej frække, skal vi 
finde ud af noget i morgen? Er du til noget sexy, noget hårdere, noget 
frækt med mig?". I det omfang et sådant møde ville blive en realitet, ville 
interaktionen imidlertid hurtigt ændre karakter. I hvert fald hvis Anders 
var involveret. For når han og chatpartneren træder ud af nettet og bliver 
fysisk nærværende, træder nogle andre kriterier for interaktionen i karak-
ter: nemlig intimitet, følsomhed etc. Noget der er altafgørende for, at det 
fysiske nærvær kan udmøntes seksuelt: 
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Hvis hende der var inde på chatten, kunne jeg godt finde på en fræk chat. Men 
så var det ikke for at få noget særligt ud af det… Jeg laver aldrig engangs-
knald. One night stands… Jeg vil godt kende personen, før jeg går i seng med 
hende… Jeg har mødt en syv–otte stykker over chatten, også været kæreste 
med en i et halvt år… Du skal møde personen, før du ved, hvordan personen 
rigtigt er. Er hun sjov, er hun ked af det, har hun haft det trist eller en dårlig 
barndom? Du lærer aldrig personen rigtigt at kende over chatten.  

2.9.3 Deres egne kroppe 

Til trods for, at den virkelige seksualitet formår at fastholde sine egne 
egenskaber, væsenskriterier etc., selvom pornografien skubber til den, 
giver den inspiration etc., opstår der indimellem forvirring om, hvad der 
er hvad. Hvad der er virkeligt, og hvad der er pornografisk. Hvilket 
kommer til udtryk ved, at pornografiens egenskaber, væsenskriterier etc. 
ind imellem bliver gældende i den virkelige seksualitet. Noget drengene 
ikke mindst oplever i forhold til deres kønsorganers fysiognomi – det 
absolut mest fremtrædende ved mandekroppen i pornografien. 

Nok forsværger drengene næsten enstemmigt, at de sammenligner de-
res egen penis med pornoaktørernes kæmpepenisser: "Jeg er sådan set 
ligeglad, jeg skal ikke ind i pornobranchen alligevel", som Linus siger. 
Men når pigerne i omgangskredsen eller klassen begynder at fremstille 
penisstørrelsen som et væsenselement i bedømmelsen af deres seksual-
partnere, kan det imidlertid være svært ikke at blive ramt. Ikke mindst 
fordi man fra pornofilmens verden ved, hvordan penisstørrelsen kan være. 
Og her når vi så frem til det, drengene opfatter som dårligt ved pornogra-
fiens indflydelse på den virkelige seksualitet. Således Jacob: 

Det er meget det, der bliver talt om. Hvis mine veninder har været sammen 
med en dreng, så et af de første taleemner er sådan, hvor stor hans pik har væ-
ret… Det synes jeg da egentlig ikke er specielt rart… for mange drenge i hvert 
fald, de skal prøve at leve op til noget, som de egentlig ikke kan, fordi man er 
blevet født med det, man nu er blevet født med. Og når man ikke har nogen 
anden erfaringer med sex end i pornografi, hvor det bare er sådan nogle kæm-
pe-penisser… Altså de fleste er blevet lidt mere modne nu, så er det ikke så 
meget bare det, det drejer sig om".  

– Er det også noget drengene snakker indbyrdes om? 
Måske i de der første år i sjette, syvende, ottende klasse, hvor drengene be-
gynder at udvikle sig og kommer i puberteten. De første er altid de bedste… 
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Og de sidste er dem, der får mindreværdskomplekser, fordi alle de andre er 
begyndt at udvikle sig… det kan jeg tydeligt huske. Jeg var en af dem, der ud-
viklede sig rimeligt sent. Sammen med nogle af de andre skyndte jeg mig at 
gå ud af badet, når de andre kom. Der bliver sat meget fokus på størrelsen og 
behåring…. (Jacob) 

Det er altså ikke altid helt ligetil at opretholde den ellers selvindlysende 
adskillelse mellem den pornografiske og den virkelige seksualitet, når 
pornografien hopper ud af sin lomme og bliver en del af virkelighedens 
sociale samvær. Når pornografiens kriterier for mandens køn, kroppe og 
seksualiteter danner udgangspunkt for bedømmelsen af mandens køn, 
kroppe og seksualiteter i virkeligheden. Som tilfældet er, når pigerne i 
teenageårene fokuserer på penisstørrelsens betydning for drengenes sek-
suelle præstationer. Og når drengene indbyrdes rangordner hinanden efter 
penisstørrelsen.

Sidstnævnte handler dog ikke kun om størrelsen i sig selv – men i lige 
så høj grad om størrelsen som et udtryk for fysisk modning. Og når den i 
en vis alder er indtrådt hos de fleste drenge og dermed interesserer dem 
mindre, er pigerne tilsyneladende også blevet så modne, at de har mistet 
deres brændende interesse for den. For i stedet at kaste sig over det, der 
virkelig gælder under seksualakten mellem fysisk nærværende parter 
handler om: følelser, intimitet etc.  

Og da drengene jo ikke går rundt og viser deres penis frem i hverda-
gen udenfor skolens brusefaciliteter, det seksuelle samkvem med kære-
sten etc., synes det i store træk muligt for dem at abstrahere fra pornogra-
fiens størrelseskrav i hverdagslivet. Når det dukker op i disse situationer, 
forsøger de i vid udstrækning at skubbe det fra sig med henvisning til, at 
det er ikke det, det seksuelle samkvem etc. handler om. Det lykkes natur-
ligvis ikke altid. Men uden for disse situationer spiller størrelsen ikke 
nogen direkte rolle. I afsnittet om Manden i de pornoagtige repræsentati-
oner har vi allerede set, hvordan drengene fordømmer enhver hentydning 
til skridtstørrelse på ungdomssites mv. som klamt, liderligt etc. Uden for 
brusefaciliteterne, det seksuelle samkvem etc. er det, som vi ligeledes så i 
dette afsnit, noget andet, der tæller. Dette andet er ikke mindst overkrop-
pen (bl.a. Sune). 

Under interviewene blev der ikke spurgt konsekvent til, i hvilket om-
fang og på hvilke måder drengene i undersøgelsen træner overkroppen. 
Men at veltrænethed er et kriterium, de bedømmer deres overkroppe efter, 
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er der næppe nogen tvivl om. I afsnittet om Manden i de pornoagtige 
repræsentationer så vi, at drengene var benhårde overfor de afbildede 
drenge på ungdomssitene, hvis deres overkroppe afveg for meget fra det 
veltrænede kropsideal i massemedierne. Og det på trods af, at de ligeledes 
kritiserede massemedierne for at udbrede dette kropsideal. Denne dob-
belthed går igen, når de retter opmærksomheden mod deres egne kroppe.  

Nok lægger de fleste af drengene afstand til den fiksering på det ydre, 
som kendetegner store dele af ungdomskulturen. Som når Jacob kritiserer 
unge fra forstæderne: 

Der er mange, der tænker på udseendet og store muskler… Ofte er det ikke så 
frisindede mennesker. Det er mere sådan nogle, der lever i en firkantet boks… 
Det er sådan et sted som Ishøj – sådan forstadsagtigt… Du kender sikkert godt 
det udtryk popdreng eller poppige… Det er mere sådan nogen fine nogen med 
bukserne siddende oppe i røven og en North Face-jakke og sådan noget. Det 
er sådan nogen, der sender billeder ind og sidder og chatter på Arto… 'Se hvor 
mange muskler jeg har'-agtigt. Sådan nogen knallertfyre og den slags. 

Og efterfølgende beskriver sin egen omgangskreds i helt andre termer: 

Min omgangskreds er sådan ret stor. Den kommer fra mange forskellige sko-
ler herinde i København. Og de er meget mere frisindede… Du behøver ikke 
tage en ren ny T-shirt på hver dag, du må gerne have lidt uglet hår… Det er 
nogle helt andre typer end de typer der…. 

Men selvom Jacob tilhører en frisindet kreds, der ikke bare tænker på 
udseendet og muskler, tænker han rent faktisk på sit udseende og sine 
muskler. Og det endog i et ganske betydeligt omfang, der ikke lader sig 
afgrænse til bestemte situationer og kontekster. Tværtimod – hans fysiske 
fremtoning synes at have en afgørende indflydelse på store dele af hans 
hverdagsliv. Han bruger også en del tid og kræfter i hverdagen på at for-
bedre den. Om end han konstant er opmærksom på ikke at overgøre det – 
han ønsker jo ikke at blive slået i hartkorn med en poppet forstadsfyr, der 
ikke har andet i hovedet. Så for Jacob – og de fleste andre drenge i under-
søgelsen – er det noget af en balanceakt på den ene side ikke at ligne 
idealerne i massemedierne for meget – hvilket ville få dem til at minde 
om popfyre fra forstæderne – og på den anden side ikke at afvige for 
meget fra dem: 
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At have en pæn krop er da positivt, ikk', at være muskuløs og veltrænet. Så jeg 
gør da lidt for det. Det gør mine kammerater også, selvom der ikke er så man-
ge, der går i fitnesscenter. Så tager man lige tyve armbøjninger, inden man går 
i seng. På efterskolen løber jeg også hver dag sammen med en af mine venner. 
Og så laver lidt styrketræning. Det er der mange drenge, der gerne vil. For 
muskler er blevet et symbol på, at man har styr på tingene. Men jeg vil gerne 
holde en balance. Men jeg tænker meget på, hvordan jeg ser ud og sætter håret 
inden jeg går ud. (Jacob) 

2.9.4 Pigernes kroppe 

Hvor pornografiens kæmpepenis kun dukkede op i små doser, synes den 
omfattende æstetisering af mandekroppen, som i øvrigt udfoldes i mas-
semedierne, at øve en massiv indflydelse på drengenes oplevelse af sig 
selv og deres egne kroppe. Det er tilfældet, selvom de forsøger at ind-
dæmme den ved at lægge afstand til de drenge, der i for høj grad under-
lægger sig denne indflydelse, og dermed forsøger at håndhæve visse 
grænser for en sådan underlæggelse. 

Sådan er det også med deres forhold til pigerne i deres hverdagsliv, 
om end det overraskende nok synes at være lettere for drengene at hånd-
hæve disse grænser i deres oplevelse af pigerne. Vi har allerede set, at 
kvindekroppen i pornografien har langt flere fællesnævnere med de øvri-
ge kvindekroppe i massemedierne, end det er tilfældet for mandekroppen. 
Vi har ligeledes set, at pigernes evne til at forvalte pornografiens fetiche-
rede kropsdele i passende doser er afgørende for drengenes positive be-
dømmelse af og interaktion med dem på ungdomssitene. Dertil kommer, 
at drengene oplever, at de i højere grad overfører en sådan bedømmelse til 
piger, der er til stede i deres fysiske omgivelser, end pigerne gør med 
drenge. Nok har de erfaring med, at pigerne taler om penisstørrelser, men 
de oplever ikke desto mindre, at pigerne i højere grad bedømmer drenge 
ud fra bredere æstetiske kriterier. 

Flere af drengene understreger imidlertid, at deres bedømmelse af pi-
gernes evne til at forvalte pornografiens feticherede kropsdele er en del af 
en drengekultur, som de nok er delagtige i, men som de ikke desto mindre 
har svært ved at identificere sig med. Og som i hvert fald inddæmmes af 
andre bedømmelseskriterier, som drengene oplever som langt vigtigere. 
Således Bo:
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Drenge siger 'patter' indimellem. Det passer ind i drengefællesskaber. Det er 
ikke nedgørende, men det skaber en lille smule afstand. Man giver sig til ken-
de samtidig med, at man også gør lidt grin med det. Fx hvis en eller anden si-
ger: 'det var hende, du så godt kunne lide'. Så kan man bare sige, 'nej, det var 
bare hendes patter'. Det forpligter ikke på samme måde, som hvis man siger: 
'prøv lige at se hende derovre. Hvor ser hun bare sød ud, eller hvor er hun bare 
flink'. Så har man ligesom taget parti. Det er igen det der med den lille for-
svarsmekanisme eller afstand. Det kan være, man bliver lidt bange, når man 
begynder at opleve, at man har stærke følelser for piger. Man vil ikke have det 
rigtigt dårligt med det. 

Selvom der tales om patter – og den pornografiske kvindekrop således i 
høj grad er til stede som bedømmelsesparameter for pigerne i drengenes 
fysiske hverdagsliv – oplever Bo det altså som en tale, der frembringes i 
en drengekultur. Og som kun i begrænset omfang er relateret til de krite-
rier, der i virkeligheden ligger til grund for deres valg af seksualpartnere, 
veninder etc. 

Selvom Aske lægger vægt på, at hans kæreste godt kunne imøde-
komme pornografiens kvindekrop og massemediernes pornoagtige krops-
æstetik, hvis hun ville, så gør hun det ikke. "Altså hun stiller sig ikke 
sådan op og virker meget urealistisk", siger han og understreger, at det 
ikke er det, det handler om: "Før man kan forelske sig, skal man også 
kende personen og vide, hvem hun er, og hvordan hun er". Felix er enig: 
"Dem, man kan finde på at bolle sådan rigtigt, det er jo fordi man kender 
dem. Det er deres personlighed, det er ikke deres udseende". Jens under-
streger endog, at piger, der ikke imødekommer massemediernes pornoag-
tighed og kropsæstetik, er mere interessante som kæresteemner end piger, 
der gør: "Det er lidt kedeligt med sådan nogle modelpiger. Man bliver lidt 
træt af sådan en lille fin kæreste, der skal passes på hele tiden. Sådan 
nogen små tynde nogen".  

2.9.5 Snart på vej i byen 

Spørgsmålet er naturligvis, om denne kapacitet til at inddæmme porno-
grafiens og massemediernes idealer for kvindekroppen holder. Der er 
ingen tvivl om, at drengene mener, hvad de siger, og at de i praksis ople-
ver, at pigers personlighed etc. er vigtigere end deres imødekommelse af 
de kvindelige kropsidealer, der udbredes i pornografien og massemedier-
ne i bredere forstand. Men ligesom de selv oplever et skred i grænserne 



216 Unge, køn og pornografi i Norden – Kvalitative studier

mellem deres egne kroppe og pornografiens og massemediernes mandlige 
kropsidealer, er der god grund til at tro, at pigerne ligeledes oplever et 
sådant skred. Samt ikke mindst, at de oplever, at drengene bidrager til 
skredet pga. den drengekultur, som drengene nok individuelt tager afstand 
fra, men ikke desto mindre er delagtige i under samværet med andre 
drenge i skolen, i fritiden etc. 

Snart vil drengenes fritidsliv endvidere i langt højere grad udspille sig 
i nattelivet, hvor drengenes forsøg på at inddæmme de kvindelige krops-
idealer, der udbredes i pornografien og massemedierne, vil møde yderli-
gere modstand. Endnu går drengene i folkeskole. Og selv de drenge, der 
så småt er begyndt at gå i byen, har ikke lang tids erfaring i nattelivets 
kødmarked. Det vil sige. at deres kontakt med piger primært har taget 
udgangspunkt i skole, fritidsklubber, idrætsforeninger etc. og andre ste-
der, hvor orienteringen mod det ydre måske nok har været vigtig, men 
hvor den er blevet modvejet af, at der disse steder hersker andre bedøm-
melseskriterier – som faglig dygtighed, kammeratlighed etc. – der påvir-
ker de unges opfattelse af hinanden. Samt ikke mindst, at de der har haft 
et kendskab til pigerne, der går på kryds og tværs af deres evne til at mø-
de disse kriterier. 

Når de først begynder at gå i byen, vil de i langt højere grad skulle 
orientere sig mod piger, de ikke kender. Piger der er anonyme. Hvorved 
det ydre kommer til at spille en helt anden rolle for interaktionen. En 
rolle, der måske i højere grad minder om den rolle, det ydre spiller på 
nettet, hvor anonymiteten ligeledes er et udgangspunkt for interaktionen 
og det ydre derfor bliver selve omdrejningspunktet i denne. Når det er 
tilfældet, kommer der givetvis andre boller på suppen. Det synes i hvert 
fald at være tilfældet hos Hans, der allerede er begyndt at gå i byen. Der 
bedømmes pigerne ikke ud fra deres personlighed etc., men på deres evne 
til at forvalte den pornoagtighed og kropsæstetik, han kender så godt fra 
massemedierne: 

Hvis man tager på bar om aftenen, kan man godt støde ind i piger, der har 
klædt sig meget udfordrende. Så tænker man, det er da meget hyggeligt. De 
må klæde sig, som de har lyst til, så længe de ikke bryder loven… Der er nok 
en del drenge, der ser dem, som bliver ophidset. Og jeg tror egentlig også, at 
de vil have det sker. Jeg tror ikke, de klæder sig frækt for sjov. 



Bare billeder? 217

– Hvad synes du? 
Jeg synes, de selv må vælge. De må selv ligge og rode med det. Hvis der 
kommer en fyr hen og siger: 'hey du skal ikke have det der tøj på, det er sim-
pelthen for udfordrende, du er simpelthen så klam' og alt muligt lort, så ved de 
også godt selv, at de har det på, og så kan de jo ikke andet end at stå inde for 
det. (Hans) 

Her ser vi, hvordan spillereglerne fra internettet smelter ind i nattelivet. 
Vi ser, hvordan drengene bedømmer en vis portion iscenesættelse til por-
noagtighed og kropsæstetik afføder positive bedømmelser af pigerne, der 
samtidig kommer i farezonen for at blive bedømt som for pornoagtige og 
for iscenesatte. I den forstand kan man sige, at drengenes årelange brug af 
massemedier, herunder ikke mindst deres interaktion med andre unge på 
nettet, træner dem til den interaktion i nattelivet, som snart vil føje nye 
veninder, seksualpartnere etc. til de veninder og seksualpartnere, de alle-
rede måtte have. Når de for alvor begynder at gå i byen, vil de kriterier, 
de oplever og bedømmer pigerne i massemedierne ud fra, i højere grad 
skulle mødes med de kriterier, de oplever og bedømmer pigerne i deres 
fysiske hverdagsliv ud fra.  

Det giver god grund til at tro, at de huller, der allerede er i deres græn-
sesætning mellem pornografi og medier på en ene side og virkeligheden 
på den anden side, måtte blive endnu større. Eller i hvert fald rykker sig 
nye steder hen. Denne hulning og forrykkelse vil dog ikke kun omfatte 
deres opfattelse og bedømmelse af pigerne. Når de træder ind i nattelivet, 
ændres ikke bare opfattelsen af pigerne. Også opfattelsen af dem selv vil i 
endnu højere grad end tilfældet er nu underkastes de spilleregler, som her 
sker i nattelivet. Og som de kender så godt fra nettet etc. De vil m.a.o. 
blive tvunget til i endnu højere grad end tilfældet er nu at forholde sig til 
sig selv som seksuelle og æstetiske objekter, der vurderes ud fra de krite-
rier, der gør sig gældende i massemedierne – herunder pornografien.  

En sådan vurdering finder allerede sted. Men så lang tid anonymiteten 
mestendels hersker i medierne, kan den inddæmmes af andre vurderinger, 
der hersker i deres umiddelbare fysiske omgivelser. Det bliver sværere, 
når først disse omgivelser med drengenes integration i natte- og bylivet 
ligeledes anonymiseres. 





3. Afrunding 

Både pornografien og de pornoagtige repræsentationer i massemedierne 
er en del af de interviewede drenges hverdagsliv. Pornografien opsøger de 
aktivt. De pornoagtige repræsentationer er en integreret del af deres øvri-
ge mediebrug: de er faste bestanddele i de musikvideoer, reklamer, inter-
netsites etc., der er rettet mod unge, og som drengene er ivrige brugere af. 
De opsøger nogle gange – men langt fra altid – disse sites med henblik på 
at støde på disse pornografiske repræsentationer, som dog heller ikke er 
til at komme udenom. Hvor der er ungdomsmedier, findes det pornoagti-
ge – hvad enten de unge vil det eller ej.  

På hver sin måde glider pornografien og de pornoagtige repræsentati-
oner ind i de interviewede drenges mediebrug. Ikke helt umærkbart, men 
dog så umærkbart, at de kun i yderst begrænset omfang forholder sig til, 
om det kunne være anderledes. Nok bliver de stødte, når de en sjælden 
gang konfronteres med visse særlige afarter af pornografien på internettet. 
Ligesom de oplever ubehag, når de konfronteres med pornoagtige repræ-
sentationer i visse særlige situationer. og ikke mindst når de er sammen 
med familiemedlemmer, hvilket får dem til at udtrykke irritation overfor 
tv-programmer, der sender pornoagtige repræsentationer i primetime på 
public service-kanalerne. De ytrer dog ikke noget entydigt ønske om, at 
disse programmer skal udelukke pornoagtigheden. Ligesom de heller ikke 
ønsker de stødende afarter af pornografien fjernet fra internettet – med 
mindre de som fx børnepornografi er direkte ulovlige. Pornografien og de 
pornoagtige repræsentationer er der bare. På godt og ondt. Det kan der 
ikke sådan laves om på. 

Det betyder dog ikke, at drengene møder pornografien og de pornoag-
tige repræsentationer passivt og uforbeholdent. Nok giver de sig igen og 
igen hen til den lyst, som de rummer: de tændes og stønner, frydes og 
tømmer. Denne hengivelse varer imidlertid sjældent lang tid ad gangen, 
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men afløses hurtigt af bestræbelser på at slette sporene af seancen. For 
selvom alle drengene gør det og ingen kan tænke sig det anderledes, så 
søges brugen af pornografi afgrænset til situationer, hvor de befinder sig 
ganske alene. Ligesom brugen af pornoagtige repræsentationer søges 
afgrænset til situationer, som udelukkende består af jævnaldrende ikke-
familiemedlemmer. Drengene forbinder altså brugen af pornografi og 
pornoagtige repræsentationer med varierende grader af privathed, der kan 
være svære at opretholde – især pga. de pornoagtige repræsentationers 
allestedsnærværelse i massemedierne.  

Privatheden synes dog at være så afgørende, at pornografien og de 
pornoagtige repræsentationers tilstedeværelse i deres mediebrug forbin-
des med en simultan bestræbelse på at privatisere en sådan tilstedeværel-
se. Det vil sige. en simultan bestræbelse på at hindre pornografien og de 
pornoagtige repræsentationer i at infiltrere de dele af deres mediebrug, 
der betragtes som ikke-private. Hvilket dog langt fra altid lykkes. Hvorfor 
drengene på forskellig vis må afbøde de værste konsekvenser af denne 
infiltration.

3.1 Den nødvendige bearbejdning 

Det gør de ikke mindst ved at drengene bearbejder de betydninger af køn, 
kroppe og seksualiteter, som de identificerer i pornografien og de porno-
agtige repræsentationer. Denne bearbejdning tjener ikke mindst til at 
sætte disse betydninger på plads, så deres tilstedeværelse i drengenes 
ikke-private hverdagsliv bliver til at håndtere, og så den vækker mindst 
mulig ubehag hos drengene.  

Betydningsbearbejdningen foregår på to forskellige måder. Den første 
går ud på at bearbejde betydningerne af køn, kroppe og seksualiteter i 
pornografien og de pornoagtige repræsentationer, så deres kontroversielle 
beskaffenhed mindskes. Det sker ikke mindst ved at nedtone vigtigheden 
af pornografien og de pornoagtige repræsentationer og derigennem lige-
ledes nedtone vigtigheden af deres fremstillinger af køn, kroppe og sek-
sualiteter. Disse ræsonnementer går bl.a. på, at pornografien og de porno-
agtige repræsentationer bare er uforpligtende skæg og ballade, som intet 
har at gøre med virkelige køn, kroppe og seksualiteter. Det er fri fantasi – 
endog ofte dårligt udført. Hvad ikke alle dog kan gennemskue, hvilket 
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undrer drengene i undersøgelsen. De bruger nemlig selv kun pornografi 
og pornoagtige repræsentationer for sjov. Og selvom de til tider både 
ophidses og inspireres af det, de ser, er det ingenlunde en ophidselse og 
inspiration, de forbinder med virkelighedens køn, kroppe og seksualiteter. 
Når de alligevel understreger, at de kun bruger pornografi og pornoagtige 
repræsentationer, der har kvinden i centrum, er det altså ikke fordi, at 
deres brug af pornografi og pornoagtige repræsentationer er definerende 
for deres egne køn, kroppe og seksualiteter. Det er tværtimod blot for at 
understrege, at de selv i brugen af denne uforpligtende skæg og ballade 
orienterer sig heteroseksuelt. Og de kvindelige pornoskuespillere eller 
pornoagtige piger, de orienterer sig imod, får tilsyneladende også så me-
gen skæg og ballade ud af at være pornoskuespillere eller pornoagtige, at 
de vælger at være det trods risikoen for at blive stemplet som billige, 
overfladiske etc., som måske ikke så overraskende ligger på lur i alt det 
sjove.

Og her berøres allerede den anden måde, som køn, kroppe og seksua-
liteter i pornografien og de pornoagtige repræsentationer bearbejdes på. 
Denne anden måde tager over, når den første måde ikke slår til. Når det 
ikke længere opleves som passende eller relevant at nedtone betydningen 
af pornografien eller de pornoagtige betydninger, når talen fx falder på 
unges kropsfiksering, spiseforstyrrelser el. lign., da fremdrages pludselig 
alle de problematiske aspekter ved deres fremstillinger af køn, kroppe og 
seksualiteter. 

Denne tale ændrer hyldesten til den fri fantasi i pornografien og de 
pornoagtige repræsentationer til en kritik af urealistiske idealer for køn, 
kroppe og seksualiteter, som masser af unge forsøger at leve op til i de 
virkelige liv. Ifølge denne bearbejdningsmåde er der således en risiko for, 
at unge ikke kan skelne mellem medier og virkelighed. Hvorved deres 
køn, kroppe og seksualiteter infiltreres af pornografien og de pornoagtige 
repræsentationer med netop kropsfiksering og spiseforstyrrelser til følge. 
Denne patologisering rammer imidlertid ikke kun brugerne, men også 
dem, der deltager i pornografien og de pornoagtige repræsentationer. 
Deres deltagelse menes her at være forårsaget af dårlig selvtillid etc., og 
de mister dermed det skær af frivillighed, som de blev beskrevet med i 
den første bearbejdningsmåde. Frivilligheden synes i øvrigt at blive pro-
blematiseret: heller ikke brugen af pornografi og pornoagtighed fremstår i 
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denne bearbejdningsmåde entydigt frivilligt. Især pornoagtigheden er jo 
overalt – hvordan kan man så tale om frivillighed? 

3.2 Bearbejdningens modsætningsfuldhed 

Ved på den måde at vende perspektivet 180 grader modsiger drengene 
umiddelbart sig selv: fremstillingerne af køn, kroppe og seksualiteter i 
pornografien og de pornoagtige betydninger er ikke længere bare ufor-
pligtende skæg og ballade, men har tværtimod betydelige konsekvenser 
for virkelighedens køn, kroppe og seksualiteter. Gennem denne modsigel-
se kan drengene dog paradoksalt nok fastholde sig selv. For selvom den 
første bearbejdningsmåde beskriver pornografien og de pornoagtige re-
præsentationer på én måde, og den anden bearbejdningsmåde beskriver 
dem på en anden, så fastholder drengene i begge disse måder en distance 
til fremstillingerne af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og de 
pornoagtige betydninger. Om end de gør det på forskellig vis: den første 
bearbejdningsmåde etablerer en overbærende distance til fremstillingerne, 
der beskrives som uskadelige. Den anden bearbejdningsmåde etablerer en 
kritisk distance til fremstillingerne, der beskrives som skadelige.  

De samme fremstillinger kan sagtens i én kontekst beskrives som 
uskadelige og i en anden som skadelige. For det første fordi der ikke er 
nogen endegyldige konklusioner – heller ikke for drengene. Fremstillin-
gerne af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og de pornoagtige 
repræsentationer kan vendes og drejes på mange forskellige måder. For-
skellige perspektiver afføder forskellige konklusioner. For det andet fordi 
drengene finder det væsentligere at positionere sig med en distance til 
fremstillingerne af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og de por-
noagtige repræsentationer end at levere en konsistent og kohærent defini-
tion af dem. Interviewene handler jo om drengene selv, deres brug af 
pornografien og de pornoagtige repræsentationer, deres holdninger til 
dem etc. De er i centrum af interviewene. Og for dem er ubehaget ved 
pornografiens og de pornoagtige repræsentationers tilstedeværelse i deres 
ikke-private hverdagsliv – samt det dertil knyttede behov for at etablere 
en distance – så vigtigt, at det overskygger evt. inkonsistens og inkohæ-
rens i deres beskrivelser af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og 
de pornoagtige repræsentationer.   
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Dermed ikke sagt, at inkonsistensen og inkohærensen i drengenes be-
skrivelser af køn, kroppe og seksualiteter i pornografien og de pornoagti-
ge repræsentationer opstår ud af det rene ingenting i løbet af interviewe-
ne. Tværtimod refererer deres forskellige perspektiver til forskellige for-
ståelser af massemediernes rolle i nutidens samfund, som er udbredte i 
vores kultur. På den ene side har vi en kulturoptimistisk optik på masse-
medierne. Den fremstiller groft sagt massemedierne som noget, individet 
ubesværet mestrer. Denne optik beskriver fx børn og unge som kompe-
tente mediebrugere, der ikke lader sig overmande af massemediernes 
fremstillinger af forskellige emner. Tværtimod, forlyder det, stykker indi-
viderne disse fremstillinger sammen med henblik på at skabe deres helt 
egne forståelser af tingene. På den anden side har vi en kulturpessimistisk 
optik på massemedierne. Den ser i højere grad massemedierne som noget, 
der overmander individerne og fratager dem deres evne til at tænke selv-
stændigt. Som endnu ufærdige individer er især børn og unge i farezonen 
for en sådan overmanding. Den kulturpessimistiske optik ser massemedi-
erne som en del af nogle større strukturer i samfundet, som i vid udstræk-
ning bestemmer individernes gøren og laden. Den kulturoptimistiske 
optik fokuserer derimod mere på individerne, der betragtes som herrer 
over samfundsstrukturerne (fx Drotner 1999; Sørensen 2002a).  

Pga. deres udbredelse kan de fleste af os nikke genkendende til disse 
forståelser af massemediernes rolle i vores samfund. De færreste af os vil 
dog betegne os selv som enten det ene eller det andet. Tværtimod vil vi 
nok betragte os selv som både og. De to optikker repræsenterer således to 
poler i et spektrum, vi kan forstå massemediernes rolle igennem. Nogle 
gange befinder vi os tættere på den ene pol, andre gange tættere på den 
anden, alt afhængig af hvilke problemstillinger vi taler om. Men selvføl-
gelig også afhængig af, hvem vi er og hvilke erfaringer vi selv har med 
massemedierne etc. I den forstand er drengene i denne undersøgelse ikke 
noget særligt. Det særlige ved dem er, at de som unge i nutidens samfund 
har nogle særlige erfaringer med pornografi og pornoagtige repræsentati-
oner i massemedierne. Erfaringer som gør, at de ligeledes manøvrerer i de 
kulturelle forståelser af massemedierne på nogle særlige måder. Ubehaget 
ved pornografien og de pornoagtige repræsentationers tilstedeværelse i 
deres ikke-private hverdagsliv er én af disse erfaringer, ligesom det dertil 
knyttede behov for på forskellig vis at distancere sig fra pornografien og 
de pornoagtige repræsentationer er én af disse manøvremåder. 
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3.3 Bearbejdningens kønnethed 

Drengenes erfaringer og manøvremåder er ikke kun særlige, fordi de er 
unge i nutidens samfund. Det spiller også ind, at de er drenge. Vi ved, at 
drenge i deres alder ser mere pornografi end piger. Ligesom vi ved, at 
megen pornografi er lavet til mænd og har et fokus på kvindekroppen. 
Med den tiltagende pornoagtighed i massemedierne udvides spektret af 
fremviste kroppe imidlertid – og mandekroppen træder mere og mere i 
karakter (fx Johansson 2006). Selvom der er forskelle på kroppene i por-
nografien og de pornoagtige repræsentationer, betyder denne træden i 
karakter, at drenge i stadig stigende grad konfronteres med repræsentatio-
ner af deres eget køns kroppe. Selvom de ikke nødvendigvis bruger disse 
repræsentationer, kan de ingenlunde undgå dem.  

Dette har da også været ganske tydeligt i denne undersøgelse, der med 
stor tydelighed har vist, at drengene ikke kun er subjekter, der kigger på 
kvindelige objekter i pornografien og de pornoagtige repræsentationer. 
Mandekroppen er i allerhøjeste grad også blevet et pornoagtigt objekt, 
som drengesubjekterne uvægerligt vil møde, når de ser reklamer, musik-
videoer, ungdomssites etc. Skillelinien mellem de beskuende mænd og de 
beskuede kvinder er blevet mudret. Men som vi har set i undersøgelsen, 
søger drengene at rekonstruere den på nye måder. En stor del af de di-
stanceringsbestræbelser, som ligger i drengenes bearbejdning af porno-
grafien og de pornoagtige repræsentationer, er rettet mod en sådan rekon-
struktion.  

Både de kulturoptimistiske og kulturpessimistiske distanceringsbe-
stræbelser er således ikke bare forsøg på at lægge luft til pornografien og 
pornoagtigheden i almindelighed. Det er især forsøg på at lægge luft til 
deres fremstillinger af mandekroppen – og den forplumring af skillelinien 
mellem kønnene, som affødes af disse fremstillinger. Det sker ved at 
bearbejde selve fremstillingerne, men også ved at bearbejde deres egen 
position som beskuere af disse fremstillinger. Drengene anvender således 
brugen af hypotetiske køn, når de skal tale om pornoagtige fremstillinger 
af mandekroppen. Enten indsætter de en hypotetisk kvindekrop i den 
fremstillede mandekrops sted eller også erstatter de sig selv med en hypo-
tetisk kvindelig beskuer. Ved på den måde at distancere sig fra en af posi-
tionerne i konstellationen mandlig beskuer/mandlig krop fjernes noget af 
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det ubehag, de føler, når de skal forholde sig til en mandekrop i en ikke-
privat sammenhæng.  

Når først dette ubehag er fjernet, går denne forholden sig imidlertid 
tilsyneladende glat. Lige så uomgængelig drengenes distanceringsbestræ-
belse er, lige så overbevisende er deres evne til at analysere, hvorvidt den 
fremstillede mandekrop er pornoagtig/ikke-pornoagtig, tiltrækken-
de/frastødende etc. Den distance, de etablerer gennem de hypotetiske køn, 
gør det m.a.o. muligt for dem simultant at nærme sig mandekroppen. Og 
selvom denne nærhed er forudsat af, at de i situationen skifter køn på sig 
selv eller den beskuede mandekrop, ophæves dette kønsskifte hurtigt 
igen. Ude af situationen ophæves den hypotetiske beskuende kvinde eller 
den hypotetiske beskuede kvinde; begge bliver atter mænd. Selvom det er 
tilfældet, taber drengene ikke deres evne til at analysere mandekroppen. 
Konstellationen mandlig beskuer/mandlig krop er m.a.o. et vilkår, det er 
så godt som umuligt at undslippe. 

3.4 Bearbejdningen af kvindekroppen  

Ikke desto mindre er det noget mere ligetil for drengene at nærme sig 
fremstillingerne af kvindekroppen og dermed indgå i konstellationen 
mandlig beskuer/kvindelig krop. Her behøver de ikke at indsætte et hypo-
tetisk køn som filter for at affyre deres kommentarer. I pornografien af-
bildes kvinden ifølge drengene i form af diverse afgrænsede kropsdele 
med forskellige objektkvaliteter. Disse objektkvaliteter understøttes ifølge 
drengene af kropsdelenes kunstgjorthed, der i nogen grad fjerner associa-
tionerne fra en virkelig kvindekrop. Om end objektkvaliteternes kunst-
gjorthed ikke mindst konnoterer villighed til at modtage det mandlige 
kønsorgan, hvilket samtidig afføder fantasier om seksuelle møder med 
sådanne kvindekroppe i virkeligheden. Men disse fantasier forbliver iføl-
ge drengene fantasier, der ikke infiltrerer deres oplevelse af virkelig sex 
med virkelige piger. Tværtimod udgør de et særligt seksuelt rum, som 
drengene har for sig selv. Et privat rum, der kun kan opretholdes, hvis det 
forbliver privat. Det vil sige. hvis den kvindelige pornokrop og sam-
kvemmet med den forbliver fantasi, det vil sige urealiseret.  

Denne skarpe skelnen mellem fantasi og virkelighed, der udgør dren-
genes kulturoptimistiske perspektiv på pornografiens fremstilling af kvin-
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dekroppen, imødegås så godt som ikke af nogen kulturpessimistiske 
modytringer. Enkelte steder i interviewene kritiserer drengene pornogra-
fiens fremstilling af kvindekroppen for at sprede et billede af kvinden 
som et passivt objekt, hvis eneste eksistensberettigelse er seksuel tilgæn-
gelighed. Denne feministisk inspirerede kritik synes dog kun at have 
meget begrænset fodfæste blandt drengene i undersøgelsen. De betragter 
den kvindelige pornokrop som værende så overdrevet og urealistisk, at 
det forekommer usandsynligt, at den skulle kunne få status som et ideal 
udenfor pornografien. 

Anderledes er det med kvindekroppen i de pornoagtige repræsentatio-
ner, der i langt højere grad imødegås af en kulturpessimistisk kritik. Her 
er adskillelsen mellem det medierede og det virkelige da også noget svæ-
rere at opretholde. Dels fordi kvindekroppen umiddelbart fremstår mindre 
kunstgjort. Men især fordi en række af de pornoagtige afbildninger af 
kvindekroppe tilhører unge piger, der har lagt fotografier af sig selv på 
ungdomssites etc.; hvorfor den pornoagtige kvindekrop, i modsætning til 
den pornografiske kvindekrop, potentielt er til stede i drengenes liv som 
andet end medierepræsentationer. Hvilket ikke bare er dårligt – men 
tværtimod en af årsagerne til drengenes brug af pornoagtige repræsentati-
oner. Samtidig bliver det imidlertid et vidnesbyrd om massemediernes 
infiltration af virkeligheden, der betragtes som problematisk.  

Denne dobbelthed præger i vid udstrækning de måder, som drengene 
betragter de pornoagtige kvindekroppe på: på den ene side forventes en 
vis reference til den kvindelige pornokrop. På den anden side skal denne 
reference tilpasses de krav, de stiller til virkelige kvindekroppe. Og der 
har vi balladen. For det er en svær balanceakt mellem ofte modsatrettede 
krav, som konstant minder drengene om mediernes magt over virkelighe-
den. En magt drengene i vid udstrækning forsøger at slå tilbage ved at 
kritisere den enkelte afbildede pigekrop, der refererer for meget til porno-
kroppen. Eller i bredere forstand ser for kunstgjort ud. For kvindekroppe-
ne i massemediernes pornoagtige repræsentationer er ikke kun kunstgjor-
te på en pornoagtig måde – deres kunstgjorthed kan også tage form som 
en æstetisering, der ikke specifikt refererer til pornokroppen. Begge for-
mer for kunstgjorthed skal praktiseres med måde. Sker det ikke, betragtes 
det som forstillelse, uautenticitet etc. Og dermed som et brud på de krav, de 
stiller til piger i virkeligheden. Kun den pornoagtige kunstgjorthed afføder 
dog en eksplicit moralsk fordømmelse af pigen som billig, klam etc.  
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Interessant er det imidlertid, at såvel det forstillede og uautentiske som 
det billige og klamme kan vendes til noget positivt, hvis de afbildede 
piger på særlige måder eksponerer ansigtet. Så samles de kunstgjorte og 
pornoagtige kropsdele tilsyneladende til en person, der nok har en kunst-
gjort og pornoagtig krop, men som står ved det. Og dermed vendes det 
forstillede og uautentiske til noget troværdigt og ægte, og det billige og 
klamme til noget sejt og tiltrækkende. Denne vending implicerer, at den 
kulturpessimistiske kritik af mediernes infiltration af virkeligheden i et 
vist omfang er mulig at erstatte med en kulturoptimistisk tro på, at det er 
muligt for den enkelte at bemestre infiltrationen.  

3.5 Bearbejdningen af mandekroppen  

Når det er mere besværligt for drengene i undersøgelsen at kommentere 
mandekroppen end kvindekroppen i pornografien, skyldes det tilsynela-
dende ikke kompleksiteten i fremstillingen af denne krop. Tværtimod er 
drengene i undersøgelsen ganske enige i, at mandekroppen primært re-
præsenteres ved en kropsdel, der er bærer af nogle ganske særlige objekt-
kvaliteter: den lange og tykke penis, hvis konstante rejsning konnoterer 
lige så konstant seksuel parathed. Ligesom kvindekroppen i pornografien 
fremstår mandekroppen som en fantasi. Selvom mandekroppen ikke som 
kvindekroppen i pornografien opfattes som kunstgjort, opfattes den som 
uvirkelig. Eller i hvert fald som usandsynlig i virkeligheden. Nok kan det 
ikke afvises, at drengenes fantasi om at have sex med den pornografiske 
kvindekrop også involverer en fantasi om at være som den pornografiske 
mandekrop. Men dels tillægger drengene ikke denne krop nogen særlig 
privilegeret position: mandekroppens konstante seksuelle parathed synes 
mindre at være et udtryk for hans konstante lyst til at erobre den tilgænge-
lige kvindekrop end et udtryk for hans pligt til at udvise erobringslyst. 
Dels lægger drengene vægt på, at de afgrænser deres fantasi om at være 
som denne krop til de pornografiske situationer. I det omfang de i øvrigt 
inspireres af de bedrifter, som den lange og tykke penis udfører i porno-
grafien, er det altid med en vished om, at de ikke er som denne penis. Og 
at bedrifterne ser anderledes ud i virkeligheden.  

Også i relation til den mandlige pornokrop bestræber drengene sig alt-
så på at etablere vandtætte skodder mellem medierne og virkelighed. Og 
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giver endnu engang udtryk for en kulturoptimistisk forståelse af porno-
grafiens rolle i deres liv, som dog for alvor brydes på et punkt: nemlig i 
beskrivelsen af mindreårige drenge, der konfronteres med pornografi. De 
får et urealistisk billede af køn, kroppe og seksualiteter. Noget drengene 
selv har oplevet, da de var yngre og kravet om hurtig modning, voksende 
kønsorganer etc. i nogen grad tyngede dem. 

Mandekroppen i reklamer, musikvideoer, ungdomssites etc. refererer 
ikke i så høj grad som kvindekroppen til pornografien. Hvilket ikke er så 
underligt: der er jo ikke meget andet end den lange og tykke penis at refe-
rere til. I det omfang en sådan reference ikke desto mindre forekommer, 
ligger den moralske fordømmelse ligefor. Ganske som pigerne stemples 
som billige, klamme etc., stemples drengene som liderlige, svin etc. Men 
hvor det blev forventet, at pigekroppene etablerede en pornografisk refe-
rence – og dermed måtte sætte sig i farezonen for en sådan stempling – er 
der ingenlunde en sådan forventning til drengekroppene. Dermed ikke 
sagt, at der ikke er forventninger til en vis iscenesathed. Men denne isce-
nesathed består mestendels i veltrænethed, trimning af hårvækst, glat hud 
etc., og ikke i en direkte reference til pornografien Reklamerne, musikvi-
deoerne, ungdomssitene er pornoagtige – men altså mest som følge af 
kvindekroppens reference til pornografien. Og i mindre grad som følge af 
mandekroppens.  

Idet kvindekroppen har en fremtrædende position i reklamerne, mu-
sikvideoerne, på ungdomssitene etc., er det dog sandsynligt, at pornoag-
tigheden vil smitte af på mandekroppen. Det vil sige. at den veltrænede 
mandekrop med trimmet hår og glat hud, gennem sin interaktion med 
denne kvindekrop, indirekte kommer til at konnotere pornografi. Mande-
kroppen i reklamerne, musikvideoerne, på ungdomssitene etc. betragtes 
dog først og fremmest med udgangspunkt i iscenesathed, der stadig ikke 
opfattes som egentlig pornografisk. Men ligesom det er tilfældet med 
kvindekroppen, gælder det også for mandekroppen i de pornoagtige re-
præsentationer, at bevægelsen væk fra pornografien hen imod pornoag-
tigheden er en bevægelse mod virkeligheden. Og dermed en bevægelse, 
der sætter forventningerne om iscenesathed i spil med forventninger om 
ægthed, autenticitet etc. Idet en for iscenesat krop menes at kompromitte-
re denne ægthed, autenticitet etc., opstår der med tilnærmelsen til virke-
ligheden et kompliceret balancearbejde, der risikerer at føre mandekrop-
pen ud i forstillethed, uautenticitet etc.  
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3.6 Hyperreelle køn, kroppe og seksualiteter? 

Dette ganske kulturpessimistiske blik på mandekroppen i de pornoagtige 
repræsentationer afviger dog fra drengenes beskrivelser af deres egne 
køn, kroppe og seksualiteter, som træder i karakter i relationen til andre 
fysisk tilstedeværende køn, kroppe og seksualiteter. Dér synes udvekslin-
gen af intimitet, følelser, sensualitet etc. at udgøre et betydeligt værn mod 
den forstillelse, uautenticitet etc., som kendetegner køn, kroppe og sek-
sualiteter i massemedierne, samt den interaktionsform, der gør sig gæl-
dende i relation til disse: i ungdomssitenes chatrooms etc. Interaktionen 
med fysisk tilstedeværende synes altså fortsat at finde sted på nogle præ-
misser, der er væsensforskellige fra de præmisser, der hersker i relation til 
pornografien og de pornoagtige repræsentationer. Og i denne interaktion 
synes det altså stadig muligt at positionere sig og blive positioneret med 
udgangspunkt i andet og mere end de positioner, der distribueres i mas-
semedierne: Man kan stadig være en god kammerat, en attråværdig kære-
ste etc., selvom man ikke lever op til idealerne i massemedierne. Ligesom 
man stadig kan finde en god kammerat, en attråværdig kæreste, som ikke 
lever op til disse idealer. Man kan endog sige, at det at være en god kam-
merat, en attråværdig kæreste etc. i nogen grad forudsætter, at man ikke 
lever op til idealerne. I forhold til dem selv og deres nærmeste synes det 
således at være en norm at etablere en distance til disse idealer. Hvad 
enten den udtrykkes kulturoptimistisk eller pessimistisk. Jo tættere på det 
fysiske hverdagsliv, medierepræsentationerne antages at være, desto 
skrappere håndhæves normen om en sådan distance. Det fysiske hver-
dagsliv undermineres ingenlunde af medierne, og det betegnes i vid ud-
strækning som det virkelige hverdagsliv. Som virkeligheden.  

Men selvom drengene således fastholder en skilleline mellem det vir-
kelige og det medierede, synes det ganske problematisk at håndhæve den 
i praksis. Ikke bare bruger de i stor stil medierne i deres fysiske hverdags-
liv: de onanerer til pornografi på deres værelser, mødes med en kæreste 
og ser tv etc. Med mediernes stigende grad af interaktivitet etableres så-
danne fysiske møder endvidere i stigende grad med udgangspunkt i medi-
erne. Hvorved mediernes fokus på det visuelle ligeledes forplanter sig i 
deres fysiske hverdagsliv. Det ydre bliver stadig vigtigere for identitets-
dannelsen, den sociale interaktion etc. Hvilket manifesterer sig i en stadig 
stigende optagethed af egne og andres ydre, som godt nok ikke står alene, 
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men som gør, at det at være en god kammerat, en attråværdig kæreste etc. 
bliver stadig sværere, hvis man afviger så meget fra idealerne i masseme-
dierne, at det end ikke er relevant at etablere en distance til dem. Det 
fysiske hverdagsliv, der forbindes med det virkelige, gennemsyres m.a.o. 
af det medierede. Og at det bliver stadig sværere at fastholde skillelinien 
– om end drengene i undersøgelsen i høj grad bestræber sig på at gøre det.   

Om der, som Baudrillard hævder, ligefrem er ved at tegne sig en ny 
virkelighed – den hyperreelle – er svært at sige. Undersøgelsen synes 
snarere at pege på, at det virkelige er i færd med at danne en hybridform 
af det fysiske og det medierede hverdagsliv, så det bliver stadig sværere 
at sige, hvad der sætter dagsordenen for det virkelige. Drengenes insiste-
ren på, at det fysiske hverdagsliv sætter dagsordenen, fremstår i høj grad 
som, en insisteren, der i stedet indikerer, at det er den ikke. På den anden 
side implicerer denne insisteren, herunder fremdragelsen af ikke-
medierede aspekter af køn, kroppe og seksualiteter, at det medierede 
hverdagsliv heller ikke får lov at sætte dagsordenen. Konsekvenserne er, 
at køn, kroppe og seksualiteter synes at tage form af et miskmask af det 
medierede og det fysiske. På den ene side filtreres drengenes oplevelse af 
deres fysiske køn, kroppe og seksualiteter via mediernes fremstilling af 
køn, kroppe og seksualiteter – selvom oplevelsen ikke kan reduceres til 
denne filtrering. På den anden side filtreres drengenes oplevelse af medi-
ernes fremstilling af køn, kroppe og seksualiteter af deres fysiske køn, 
kroppe og seksualiteter – selvom heller ikke denne oplevelse kan reduce-
res til denne filtrering.  

Når det medierede og det fysiske blandes i et sådant miskmask, ænd-
res drengenes køn, kroppe og seksualiteter. På den ene side kan man med 
en vis ret hævde, at pornografien og de pornoagtige repræsentationer i 
massemedierne fremstiller dem i ganske stereotype udgaver. Kvinden er 
læber, bryster, numse og frem for alt en villig skede, og manden er penis, 
der penetrerer denne villige skede. Men drengene synes langt fra at afko-
de manden som aktiv erobrer og kvinden som passiv erobret. Deres af-
kodninger går i lige så høj grad på, at kvinden vil have sex, og manden 
skal levere den. Drengene aflæser m.a.o. ikke forholdet mellem manden 
og kvinden som et ulige forhold, hvor manden er overordnet kvinden. 
Selvom arbejdsdelingen mellem kønnene er klar, er det uklart, hvem der 
får hvad ud af den. På samme måde er det med drengenes afkodning af de 
pornoagtige repræsentationer, der i vid udstrækning bryder med forestil-
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lingen om kvinden som det køn, der gøres til objekt. Drengene forventer 
således en grad af iscenesathed af både drenge og piger i de pornoagtige 
repræsentationer, om end piger i højere grad end drenge forventes at 
praktisere en sådan med reference til pornografien. Både drenge og piger 
fordømmes dog, når de overgør iscenesatheden. I det omfang drengenes 
overgørelse mod forventning implicerer referencer til pornografien, er 
denne fordømmelse ikke mindre moralsk stigmatiserende end pigernes. 
Luderfiguren synes at have fået sin mandlige pendant i den liderlige stod-
der, der pga. den ringere tilstedeværelse af pornoreferencer hos drengene 
dog ikke forekommer så ofte.  

Ikke desto mindre synes drengenes brug af pornografien og de porno-
agtige repræsentationer ikke på afgørende vis at befæste kønnet, kroppen 
og seksualiteten, men derimod at være en del af en ombrydning af disse. 
Nok intensiveres relationen mellem drengen som mediebruger og kvinden 
som pornografisk og pornoagtig figur. Men samtidig med denne intensi-
vering intensiveres relationen mellem drengen som mediebruger og man-
den som pornografisk og pornoagtig figur. Selvom disse to relationer 
varierer i grad, form etc., synes brugen af pornografi og pornoagtige re-
præsentationer ikke i særlig grad at skævvride synet på kvinden. Brugen 
af pornografi og pornoagtige repræsentationer forandrer deres syn på 
både på mænd og kvinder. En afgørende forandring vedrører relationen 
mellem dem selv som mediebrugere og de mandlige figurer i pornografi-
en og de pornoagtige repræsentationer. For uanset at disse figurer ligesom 
drengene selv overvejende positioneres som heteroseksuelle, afføder den 
intensiverede relation mellem heteroseksuelle mandlige brugere af visuel-
le repræsentationer af heteroseksuelle mandekroppe en destabilisering af 
den mandlige heteroseksualitet, som vi ellers kender den. Selvom drenge-
ne i undersøgelsen i vid udstrækning forsøger at holde sig indenfor det 
velkendte ved at indføje hypotetiske kvindelige positioner i denne kon-
stellation, så synes selv denne undvigelsesmanøvre at indikere, at kønspo-
sitionerne i forhold til, hvem der kigger på hvem, er blevet lidt løsere i 
kanten. Det er ikke længere forbeholdt mænd at kigge på kvinder. Eller 
kvinder at kigge på mænd. Selvom det ikke er helt ligetil, kan mænd også 
kigge på mænd, hvis de vel at mærke etablerer en vis distance til deres 
køn i kiggesituationen. Drenges brug af pornografi og pornoagtige repræ-
sentationer er m.a.o. ved at bryde et af den mandlige heteroseksualitets 
store tabuer. Det må da siges at være noget. 
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Sammenfatning 

Denne færøske situationsrapport er en del af det internordiske projekt 
"Unge, køn og pornografi i Norden", som er administreret af Nordisk 
institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) i Oslo. Projektet er finansie-
ret af Nordisk Ministerråd, NIKK og de deltagende lande; Finland, Sveri-
ge, Danmark, Norge, Island og Færøerne. Formålet med rapporten har 
været at få et indblik i færøske teenageres forbrug af og holdninger til 
pornografi i relation til deres egne forestillinger om seksualitet. Undersø-
gelsen er foretaget gennem interviews med ti 18-årige færinger i Tórs-
havn, jævnt fordelt på køn. Rapporten falder i 4 dele: Indledning, metode, 
resultater og opsummering.  

I indledningen giver vi en kort præsentation af den noget specielle 
baggrund, som Færøerne udgør i kraft af den geografisk afsides beliggen-
hed og mikroskopisk små forhold. Pornografi er forbudt, og der findes 
følgelig ingen offentlige sex- eller pornografifora. Alligevel foregår di-
verse aktiviteter på kanten af loven, også i fuld offentlighed. I dette sam-
fund er der udviklet en slags tavshedskultur, som begrænser den offentli-
ge tale om ømtålelige emner som fx seksualitet. Samtidig står samfundet i 
en afhængig og tæt kontakt med den omkringliggende verdenskultur, som 
trænger sig mere og mere på og udfordrer den lokalt herskende orden og 
grænser.

I afsnittet Metode diskuterer vi kort, hvorfor vi har valgt kvalitative, 
semistrukturerede fokusgruppeinterviews optaget på bånd, dvs. inter-
views med 3–4 deltagere, som diskuterer nogle temaer, der hovedsageligt 
er valgt af os, men som også kan supplere med andre temaer. Vi redegør 
også for de etiske overvejelser, vi har gjort os. Afsnittet Resultater er 
selve analysen, hvor vi indleder med en generel beskrivelse af undersø-
gelsen og materialet. Herefter har vi delt analysen op i fire deltemaer: 
Definitioner af pornografi, Pornografien og kønsroller, Pornografien og 
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virkeligheden og Færøerne versus omverdenen. I afsnittet Opsummering
konkluderer vi kort på vores materiale og brug af metode. Derefter kon-
kluderer vi på de fundne resultater og diskuterer dem. De vigtigste resul-
tater vil vi søge at beskrive i det følgende. 

Der er, ifølge de unge, forskel på pornografi og erotik/seksualitet. 
Men samtidig har de svært ved at definere forskellen, da den flyder både 
over tid og fra individ til individ. De har mange eksempler på, hvordan 
pornoverdenen koloniserer deres egen verden, men mener samtidig, at de 
udmærket godt er i stand til at skelne imellem de to verdener. Alligevel 
bekender de sig klart til det, man kan kalde en "kærlighed er smukt, por-
nografi er grimt"-diskurs. Mens pigerne indskriver sig i denne diskurs fra 
start, færdes drengene som helt unge gennem det, man kan kalde en "por-
nografi er fedt"-diskurs. Pigerne er i større risiko: hvis de er for seksuelt 
aktive, stemples de som ludere, og er de for passive, stemples de som 
madonnaer. De søger derfor at tilpasse sig ved at agere et sted imellem. 
Men blandt informanterne er det alligevel pigerne, der er mest nuancerede 
mht. pornografiens positive hhv. negative sider. Det kan ses i sammen-
hæng med drenges skyldbevidsthed over deres – tidligere og/eller aktuelle 
– dyrkelse af pornografi. Pigerne føler ikke samme skyld og kan derfor 
tillade sig mere nuancerede holdninger. De er meget bevidste om, at de 
bor i et på mange måder anderledes samfund, men intet tyder på, at den 
strenge pornografilovgivning på Færøerne har nogen som helst effekt på 
forbruget af pornografi. Derimod har den uskrevne lov om den fraværen-
de tale om pornografi såvel som så mange andre ømme emner en stærk 
effekt, men kan samtidig forventes at blive stærkt udfordret i de kom-
mende år. 

Vores datagrundlag udgør 61 sider udskrevne interviews med de 10 
personer. Det er selvfølgelig begrænset, hvor repræsentative disse 10 
informanter kan siges at være for helheden. Men her skal nævnes, at år-
gangen af 18-årige færinger kun udgør ca. 700 personer. Dvs. at undersø-
gelsen dækker ca. 1,4 pct. af de færøske 18-årige. Af praktiske årsager og 
for at lette rekrutteringen af de unge har vi valgt at se bort fra kriterier 
som social og geografisk baggrund, etnicitet og evt. religiøs orientering. 
Hvad geografisk baggrund angår, er der nu næppe heller den helt store 
forskel i denne sammenhæng; her kan hele Færøerne antageligt placeres i 
kategorien ruralt område i forhold til storbyområder. Etnisk set er Færø-
erne yderst homogent og alle vores informanter har færøsk baggrund. 
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Fælles for vores informanter er således, at de er bosat i (men ikke i alle 
tilfælde stammer fra) Tórshavn og i gang med en gymnasial uddannelse. 
De er alle 18 år. Evt. religiøs orientering er os ubekendt.  

En videre forskning med større hensyn til disse kriterier samt med 
supplerende interviews af enkeltpersoner ville bidrage til et endnu bedre 
indblik i de unges forhold til pornografien. Men dét, som vi fandt aller-
mest fascinerende i løbet af forskningsprocessen, er den på Færøerne 
offentligt herskende tavshedskultur omkring ømtålelige emner. Denne 
tavshedskultur kan ses fra mange perspektiver, heriblandt som et nødven-
digt værn imod hinandens forskellige særheder, livsformer og holdninger, 
når man bor i et så lille og afgrænset samfund som det færøske. Dette 
aspekt har været et af omdrejningspunkterne i vores diskussioner og re-
fleksioner i arbejdsprocessen, og det har været særdeles lærerigt at skulle 
problematisere og sætte ord på selvfølgeligheder, som i dagligdagen er 
ubevidste. En videre forskning på dette område – ikke bare i forhold til 
pornografi, men også til andre aspekter – ville kunne give et værdifuldt 
indblik i nogle af de mekanismer, der gør sig gældende med de værende 
samfundsbetingelser på Færøerne. 





1. Indledning 

Formålet med denne situationsrapport har været at få et indblik i færøske 
teenageres forbrug af og holdninger til pornografi i relation til deres egne 
forestillinger om seksualitet. Rapporten er den første af sin slags på Fæ-
røerne, hvorfor vi udelukkende bygger på eget indsamlet materiale i form 
af interviews af ti 18-årige jævnt fordelt på køn i Tórshavn i november og 
december 2005. Dertil bygger vi på egne observationer af den færøske 
hverdag, som på mange måder adskiller sig en del fra de øvrige nordiske 
samfund. Det skal undrestreges, at vi ikke har anvendt stringente teoreti-
ske og metodiske tilgange i vores undersøgelse, hvorfor den bør læses 
som et øjebliksbillede af den aktuelle situation på Færøerne, og ikke som 
en akademisk analyse. 

Indledningsvis finder vi det relevant med en kort præsentation af den i 
denne sammenhæng noget anderledes færøske baggrund i forhold til de 
øvrige nordiske lande. Færøerne er en selvstyrende del af det danske rige 
med eget sprog og kultur, men samtidig med meget tæt tilknytning til 
Danmark i videste forstand, fx gennem grundig undervisning af det dan-
ske sprog. Lovgivningen er klar: pornografisk materiale må ikke sæl-
ges/distribueres, og følgelig findes der ingen sex- eller pornofora, og 
heller ingen organiseret prostitution. Offentlig tale om ømme og personli-
ge emner som fx det seksuelle, sådan som det ses i andre nordiske lande, 
er ikke almindeligt på Færøerne. En del af forklaringen skal sandsynligvis 
tilskrives de meget små forhold.0F

1 At stå frem og "udlevere" sig selv kan 
få ubehagelige konsekvenser, fordi "alle" ser og hører én, og man kan 
ikke undgå at støde ind i "alle" i den ene eller anden sammenhæng. En 
anden del af forklaringen er sandsynligvis kristendommens store udbre-
delse og stærke rolle. En meget stor del af befolkningen i alle aldre tilhø-

1 Befolkningstal: knap 50.000 heraf ca. 1/3 i hovedstaden Torshavn. 
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rer og er aktive i et antal forskellige velorganiserede sekter. I mange af 
disse kredse er det Bibelen, der eksplicit ligger til grund for livsanskuel-
sen, og følgelig fastlægger mange begreber som gudsbestemte absolutter, 
som mennesket ikke bør ændre på. Fx ses abort og homoseksualitet pr. 
definition som synd. I den mere moderat kristne og i den sekulariserede 
del af befolkningen er begreberne ikke nødvendigvis så absolutte, og man 
er mere åben for diskussion og evt. ændringer.  

At disse to kulturer (den stærkt religiøse og den moderate / sekularise-
rede) ikke støder sammen til daglig i den offentlige debat, skyldes måske 
dels de små forhold, dels en ikke særlig offensiv eller opsøgende presse-
kultur – hvilket måske er to sider af samme sag. Det er ikke kutyme at 
tage utraditionelle emner op og bore i dem, og da slet ikke ømtålelige 
emner, der fx kommer for tæt på det seksuelle, og som man véd, der fin-
des mange stærke meninger om. Resultatet er en slags offentlig tavsheds-
kultur – i modsætning til fx den danske diskussionskultur – som dog ikke 
nødvendigvis gælder i den private sfære. 

På den anden side er globaliseringen i fuld gang: i mange år har fæ-
ringer rejst meget ud, fortrinsvis til Danmark, men også i stigende grad til 
andre steder. Langt de fleste uddannelsessøgende bor i årevis i Danmark 
og/eller i andre lande, og for dem, der bor på Færøerne, er det en del af 
dagligdagen at rejse ud op til flere gange årligt, både i arbejds-, uddannel-
ses- og fritidssammenhæng. Dertil er samtlige danske ugeblade og et hav 
af danske og udenlandske aviser og magasiner blevet importeret gennem 
mange årtier. Parabol- og satellit-tv er blevet udbredt inden for det sene-
ste årti, og det samme gælder internet og mobiltelefoner. Trods den geo-
grafiske afgrænsning er den danske offentlighed i mange år kommet "ind 
ad bagdøren", de seneste år ydermere suppleret af en global offentlighed. 
På konkret niveau betyder det, at stort set al information om det seksuelle 
og det pornografiske i det offentlige rum produceres udenfor eget sam-
fund og foregår på et fremmed sprog. 

Samtidig ses også tydelige ændringstendenser i den færøske offentlig-
hed siden ca. årtusindeskiftet. Den færøske tavshedskultur, som i årevis 
har eksisteret side om side med den danske/udenlandske mere åbne sek-
sualitetskultur, er for alvor blevet udfordret. Årsagen er sandsynligvis den 
globale indvirkning, som igen har bevirket, at nye problemstillinger er 
begyndt at trænge sig på, og dét, som før blev anset som privat, betragtes 
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nu i højere grad som samfundsspørgsmål. Det gælder fx abort,1F

2 et emne 
der var til megen offentlig debat for 2–3 år siden i forbindelse med et 
lovforslag om ændringer i den nuværende lovgivning. Et andet eksempel 
er homoseksualitet. Den danske lov om registreret partnerskab for homo-
seksuelle er efter Færøernes eget ønske ikke gældende på Færøerne. Men 
for 2–3 år siden kom også denne lov og begrebet homoseksualitet på den 
politiske dagsorden i forbindelse med forberedelserne af overtagelsen af 
retsanliggender fra den danske stat til Færøerne, hvor spørgsmålet var, 
om loven om registreret partnerskab skulle sættes i kraft på Færøerne 
eller ej. Debatten er blevet holdt levende i usædvanlig lang tid og har til 
stadig fundet ny næring, fordi der er blevet presset på fra flere sider. 
Sommeren 2005 arrangerede færøske bøsser og lesbiske en konference i 
Tórshavn med bl.a. udenlandske deltagere, som blev afsluttet med et 
Homo Pride optog gennem Tórshavns gader med sang, taler m.m. Begi-
venheden skabte temmelig megen furore blandt politikere og andre i den 
offentlige debat. I november 2005 fremsatte to lagtingsmedlemmer for-
slag om at tilføje "seksuel orientering" i den paragraf i straffeloven, som 
forbyder diskrimination pga. race, køn og religiøs orientering. Forslaget 
faldt med 20 stemmer mod 12. Debatten kom igen i kog og kører stadig i 
skrivende stund. Men at der er sket et stort holdningsskred de seneste par 
årtier, ses ved at gå tilbage til 1988, hvor samme sag var til lagtingsdebat 
– men dengang var der kun én stemme for ændring af paragraffen. 

Også i den kulturelle offentlighed er gennemgribende ændringer på 
vej. I kunst-, litteratur-, musik- og teaterverdenen er seksualiteten ved at 
få betydeligt større plads og udtryk. Striptease-shows med udenlandske 
strippere et par gange om året er blevet almindelige og populære i de 
seneste år. Disse shows ligger på kanten af det iflg. loven tilladte og har i 
ny og næ været til offentlig debat, senest her i februar 2006. For nylig er 
der blevet organiseret home parties med sex-legetøj for kvinder – med 
stor succes. Mange steder er specialforretninger med frækt undertøj skudt 
op. Det nationale tv sender nu i højere grad end før udenlandske pro-
grammer og producerer i begrænset grad selv programmer med seksuelt 
indhold. Radioen producerer en ugentlig ungdomsudsendelse med tilhø-
rende hjemmeside, hvor seksualitet er et fast emne. Alt dette ville være 
utænkeligt for relativt få år siden, hvor selv et Daells Varehus katalog 

2 En dansk lov fra 1950'erne er gældende, som kun tillader abort, hvis særlige forhold taler 
for det. 
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kunne medføre vrede læserbreve. Dertil kommer diverse chatsider, hvor 
brugerne ikke holder sig tilbage med at diskutere sex, porno, utroskab etc. 
Det seneste eksempel på stilbrud er en tv-udsendelse produceret af det 
nationale tv og sendt i februar 2006, som netop satte temaet den større 
åbenhed omkring erotik og sex i fokus. Her var interviews med unge 
kvindelige halvnøgenmodeller, en sexshop-indehaver, en indehaver af en 
dameundertøjsbutik, en arrangør af home parties med sexlegetøj og to af 
dennes kunder, en seksualvejleder for handicappede og et par, der gav 
seksualvejledning til ægtepar tilknyttet en frikirke. Med undtagelse af 
sexshop-indehaveren, som var dansk (men havde mange færøske kunder), 
var samtlige medvirkende i udsendelsen færinger, hvilket må siges at 
være noget af en revolution.  

Det interessante er ikke så meget argumentationerne i debatterne – de 
ligner i høj grad dem i de øvrige nordiske lande. Pointen er derimod den 
nye tendens: at man er begyndt at sætte ord på tingene og begreberne, og 
at man kan læse og høre om dem i eget samfund og på eget sprog. Ret-
færdigvis skal der her tilføjes, at disse i nordisk sammenhæng noget spe-
cielle forhold på Færøerne ikke udelukkende skal ses som intolerance. 
Man kan også vende det om og betragte den offentlige tavshedskultur 
som en slags dobbeltmoral, som er nødvendig for at kunne tolerere hin-
andens forskellige særheder, livsformer og holdninger i et så lille sam-
fund. Man ved en hel del om hinanden, men man bygger en usynlig mur 
mellem sig selv og omverdenen og lader som om, man ikke ved så meget. 
Således fungerer en hel del offentlige hemmeligheder i al skuldertræk-
kende stilhed. Stipteaseshowene er fx egentlig brud på loven, og det 
samme gælder sandsynligvis en del udenlandske blade og bøger, som fås 
i enhver kiosk eller boghandel. At ingen for alvor endnu har forsøgt at 
stoppe det, skyldes sandsynligvis til dels førnævnte forhold og til dels, at 
det ville skabe alt for megen ravage og uroligheder blandt de forskellige 
befolkningsgrupper. Den p.t. igangværende debat om homoseksualitet er 
et mønstereksempel på fænomenet: i årevis har man kendt til homoseksu-
alitet og vidst om denne og hin, men man har ikke råbt op om det. At det 
nu skal problematiseres ved lovgivning og paragraffer er et brud på den 
herskende kulturelle orden, tavshedskulturen.  

Men den mere åbne tale om seksualitet er ved at glide ind i det færø-
ske samfund som mere eller mindre alment accepteret, og det samme 
gælder efter alt at dømme pornografien. Man kan måske ligefrem sige, at 
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Færøerne p.t. så småt gennemgår en lignende proces, som Danmark gen-
nemgik i 1960erne med seksuel frigørelse, Rend os i traditionerne, etc. 
Men mens der så at sige trykkes på speederen på Færøerne, synes det 
interessant og ironisk nok, som om man i Danmark/Norden så småt er 
begyndt at slå bremserne i, jvf. fx prostitutionsforbudet i Sverige, den nye 
feministiske skepsis over for porno, forargelse over småpigers påklæd-
ning, etc. Det kan tænkes, at strømningerne fra udlandet har en dobbelt 
indvirkning på Færøerne. Der trækkes i begge retninger: den øgede 
mængde og stigende accept af seksuelle og pornografiske udtryk kan 
virke liberaliserende, men samtidig kan de optrappede kritiske røster have 
en afdæmpende virkning.  

Så kan man spørge, hvordan de unge, som vokser op midt i dette myl-
der af modsatrettede kulturer i en flerdobbelt offentlighed, oplever relati-
onen mellem begreberne seksualitet og pornografi. Denne lille historie 
kan måske ses som en indikator for, at Færøerne befinder sig midt i et 
kraftigt diskurs- og generationssammenstød:  

Avisen Sosialurin skriver 9. februar 2006 under forsideoverskriften 
"Porno i Hvalba" om stridigheder i forbindelse med et arrangement med 
erotisk dans i en mellemstor bygd på Færøerne i februar 2006. Efter sho-
wet gik der historier i bygden om, at det havde været om porno, bl.a. fordi 
en kvindelig optrædende havde smurt sig ind i olie og leget med en dildo. 
Den ansvarshavende for lokalerne udtaler til avisen, at han er bestyrtet og 
ikke vidste, hvad der foregik. Arrangørerne, der er fra Tórshavn, er for-
undrede over reaktionerne, da arrangementer af denne type har været 
almindelige i en årrække. Avisen taler til slut med en ung mand på 20 år, 
der har overværet showet og han siger, at stemningen var i top og folk 
hyggede sig. Politiet undersøger nu sagen nærmere. Denne konkrete be-
givenhed er blandt mange andre eksempler et symbol på, at tidligere gæl-
dende grænser er ved at blive sprængt af den yngre generation. 





2. Metode

Metodisk valgte vi at gå til sagen via kvalitative interviews med tre fo-
kusgrupper på i alt ti personer ligeligt fordelt på køn. Gruppe I bestod af 2 
piger og 2 drenge, som alle kendte hinanden flygtigt. Gruppe II bestod af 
3 piger, som kendte hinanden godt. Gruppe III bestod af 3 drenge, som 
kendte hinanden flygtigt. Interviewene er såkaldt semistrukturerede, dvs. 
at temaerne ligger fast, men formen i samtalen er løs (Knudsen 2001). 
Denne metode fandt vi mest hensigtsmæssig, da vi er interesserede i at 
høre de unges refleksioner med deres egne ord, mulige diskurser, og evt. 
flertydigheder samt præferencer blandt samtaleemnerne. Vi fandt også 
denne form mest etisk forsvarlig, da man i en diskussionsgruppe kan lade 
være med at udtale sig om bestemte emner, hvis man ikke har lyst eller 
oplever det som personligt krænkende. Samtidig bevarer man muligheden 
for at ændre mening, fx når man har hørt de andre udtale sig og/eller blot 
har sundet sig lidt. På grund af de særprægede lokale forhold og vores 
deraf afledte etiske overvejelser, valgte vi at gå varsomt til værks. For det 
første valgte vi at koncentrere os udelukkende om 18-årige for at være fri 
for forældresamtykke. For det andet valgte vi – for at øge chancerne for at 
rekruttere frivillige – at se bort fra kriterier som social og geografisk bag-
grund, etnicitet og evt. religiøs orientering. Og for det tredje valgte vi, af 
samme årsag, at droppe eller i al fald nedtone den del af interviewguiden, 2F

3

der spørger til informanternes personlige erfaringer. 
Vi valgte også, at præsentere informanterne for noget billedmateriale 

ved interviewets start. Dels for at have et konkret udgangspunkt at tale ud 
fra, dels for at høre deres meninger om de valgte billeder. Kriterierne for 
valget af billeder var, at de skulle have seksuelle undertoner uden dog at 
være decideret pornografiske. Pornografisk definerer vi herved som di-

3 Bilag 9. 
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rekte billeder at kønsorganerne og/eller sexscener. Vi valgte otte billeder, 
de første fire fra et almindeligt ugeblad, der er at finde overalt, og de 
andre fire fra et erotisk blad, der er mere direkte seksuelt. Billede nr. 1 er 
en reklame for parfume, der forestiller en kvindes bryst og hals, og både 
parfumeflasken og kvindens hals indikerer en fallossymbolisme (Alt for 
Damerne 47/2004). 3F

4 Billede nr. 2 er en reklame for læbestift, igen et fal-
lossymbol i form af læbestiften, desuden en let åben mund med svulmen-
de røde og blanke læber, der fylder hele siden (Alt for Damerne 47/2004). 
Billede nr. 3 er en kvinde iført en bikini af lænker, siddende på hug i en 
strandkant med siden til kameraet. Hun ser ind i linsen med et forførende 
blik (Tidens mand 1/2002). Billede nr. 4 er en lingerireklame. Man ser en 
nøgen kvindekrop fra lår til bryst, kun iført små trusser. En rose dækker 
brystvorten, og stilken er sammen med kvindens fingre indenfor trussens 
kant (Alt for Damerne 3/2005). Billede nr. 5 er en reklame for vand på 
flaske og Dansk Røde Kors (Alt for Damerne 3/2005). To unge menne-
sker, mand og kvinde, er afbildede, han iført underbukser og hun i under-
bukser og stumpet top. I højre hjørne en flaske vand. Fallossymbol? Bil-
lede nr. 6 er en kalendermand til at tage ud af bladet (midtersiden). Det er 
en ung nøgen mand, der dækker sit køn med en ishockeyhjelm (Tidens 
Kvinde 2/2002). Billede nr. 7 er en illustration til en artikel. Det er et 
billede af en kvinde og en mand, der står tæt sammen. Hun er iført bukser 
og stumpet top og han er iført cowboybukser og har bar overkrop. Han er 
passiv, men kvinden holder på hans brystkasse med den ene hånd og har 
den anden hånds fingre nede i hans bukselinning (Tidens Mand 2/2002). 
Billede nr. 8 er en reklame for næste måneds blad. Det viser en nøgen 
mand, der holder et klæde om sin underkrop. Han har lukkede øjne og let 
åben mund, orgastisk mine (Tidens Kvinde 2/2002).

 Teoretisk har vi ikke låst os fast i nogen bestemt vinkel, men i stedet, 
inspireret af Berg (2002), Halkier (2002) og Wibeck (2000), har vi søgt at 
gå til materialet med åbent sind, læse det igen og igen, kategorisere det, 
dele det op i temaer og søge efter mønstre. Derefter besluttede vi, hvilke 
temaer vi ville koncentrere os om.  

Rent praktisk henvendte vi os til studievejlederne ved to gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner i Tórshavn, som siden informerede et antal klas-
ser og hjalp os med at rekruttere interesserede deltagere til interviews. 
Deltagerne blev i et brev informeret om formålet med projektet generelt, 

4 Bildene ligger som bilag bakerst i rapporten. 
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interviewguiden, interviewform og tavshedspligt. Inden interviewets start 
blev deltagerne endnu engang informeret. Interviewene blev optaget på 
bånd, skrevet ud og derefter anvendt som analysegrundlag. Alle navne i 
udskrifterne er ændret til bogstaver, og såvel udskrifter som bånd opbeva-
res på et sikkert sted og vil blive destrueret, så snart projektet er afsluttet. 
I denne rapport har vi lagt vægt på at ekskludere eller tilsløre alt, som evt. 
ville kunne afsløre interviewdeltagernes identitet. Desuden har vi kryds-
klippet mellem personernes udtalelser i forskellige situationer. Ud over at 
aftale tavshedspligt med deltagere har vi gjort, hvad der er muligt for at 
sikre anonymiteten. Dertil skal det også haves in mente, at spørgsmålene 
som før nævnt ikke gik særlig tæt på deltagernes personlige erfaringer.   





3. Resultater 

Efter en introduktion om interviewets formål, procedure, tavshedspligt, 
etc., præsenterede vi deltagerne for 8 fotos og bad dem om at definere, 
hvorvidt de fandt dem erotiske eller pornografiske, og hvorfor. Herefter 
kom vi automatisk ind på definitionen af disse begreber generelt. Derpå 
kørte vi interviewet nogenlunde efter interviewguiden, men gav også i et 
vist omfang plads til deltagernes egne temaer. De viste sig i alle tre til-
fælde at komme mere eller mindre ind på andre temaer end dem, vi havde 
i interviewguiden, og omvendt var de ikke villige til eller interesserede i 
at diskutere eller svare på alle vores spørgsmål. Resultatet blev derfor, at 
vi ikke fik svar på alt det, vi oprindelig havde tænkt os, men til gengæld 
fik vi indblik i andre temaer, som dog ikke nødvendigvis er mindre rele-
vante. 

Der var en del forskelle grupperne imellem. I den kønsblandede grup-
pe var det en pige og en dreng, der førte ordet, og af disse to talte pigen 
en smule længere end drengen. De andre to talte omtrent lige meget, men 
betydeligt mindre end de to, der talte mest. Men samtidig positionerede 
kønnene sig ret tydeligt i relation til hinanden, pigerne dog en anelse mere 
end drengene. Når et tema med kønsdimensioner kom på bordet, fx om 
drenge ser mere porno end piger, holdt især pigerne sammen om dette 
synspunkt. Drengene holdt også sammen, fx om fornøjelsen ved at se 
porno, om end med større forsigtighed. Der var mest tale om en slags 
diskret undertone, som dog aldrig udvikledes til en egentlig diskussion 
eller dybe uenigheder. Det kan tænkes, at én af forklaringen er, at de kun 
kendte hinanden flygtigt.  

I pigegruppen var alle piger meget talende, og alle talte omtrent lige 
meget. De var en del mere personlige og nævnte mange flere eksempler 
fra eget liv, end de andre gruppedeltagere gjorde. Der var heller ikke 
mange uenigheder her, men derimod mange refleksioner, som bragte 
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konstant ny næring til interviewet. To gange var vi ved at afslutte og 
spurgte, om de havde noget yderligere at tilføje, og det havde de. Men her 
skal man have in mente, at de kendte hinanden meget godt.  

I drengegruppen talte den ene dreng både oftere og længere end de to 
andre. Den talende havde generelt et andet synspunkt end de andre to, 
som ganske vist protesterede af og til, dog mest med korte sætninger, fnis 
og blikke; men det virkede ikke, som om de rigtig gad "tage kampen op", 
heller ikke da vi spurgte direkte til deres mening. Mens deltagerne i de to 
øvrige grupper både var seriøse og humoristiske, var drengegruppen i 
noget højere grad præget af fnisen, puffen til hinanden, drillende blikke, 
etc. Ligeledes var der også lidt flere tavshedspauser i denne gruppe, hvor 
de ikke ønskede at svare eller vidste, hvad de skulle svare. At de ikke 
kendte hinanden så godt, og at vi kunne have været deres mødre, har 
sandsynligvis spillet en vis rolle. 

Ingen af deltagerne syntes dog efter interviewenes afslutning, at det 
havde været pinligt at blive interviewet, og det havde vi – på nær nogle 
enkelte tilfælde i drengegruppen – heller ikke indtryk af, at de syntes. 
Tværtimod havde de meget på hjerte, når de talte om noget, der interesse-
rede dem. Da vi som nævnt ikke gik tæt på deres egne seksuelle erfarin-
ger, ved vi ikke, om og hvornår de har debuteret seksuelt. Porno havde de 
alle set, og de var, så vidt de kunne erindre, fra 7 til ca. 12 år første gang. 

Efter at have lyttet til båndene, skrevet dem ud og gennemlæst ud-
skrifterne et antal gange besluttede vi at inddele materialet i nedenstående 
fire deltemaer: Definitioner af pornografi; pornografien og kønsroller; 
pornografien og virkeligheden og Færøerne versus omverdenen.  

3.1 Definitioner af pornografi 

Der var stor enighed blandt samtlige deltagere om, at der er forskel på 
pornografi og erotik, herunder seksualitet/kærlighed – men også, at det er 
svært at trække en klar grænse mellem begreberne, dels fordi det er indi-
viduelt, hvor grænserne går, og dels fordi disse grænser har en tendens til 
at rykke sig med tiden. "Før" (dvs. for nogle årtier siden) skulle der ikke 
så meget til, for at noget blev stemplet som pornografi, fx billeder af glat-
barberede kvinder. Men "meget af det ses nu bare som erotik, og dét, som 
nu regnes som pornografi, bliver sikkert regnet som erotik om 10 år", var 
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et generelt udsagn blandt alle. De var ganske uimponerede over billeder-
ne, vi præsenterede for dem, og fandt dem ikke pornografiske. De kunne 
sådan set "alle hænge ved et busstoppested", som en af deltagerne sagde, 
og tilføjede: "ganske vist ikke på Færøerne, men alle andre steder om-
kring os". Da vi gik lidt tættere på for at få dem til at analysere og sam-
menligne billederne, syntes de ganske vist, at nogle var grovere og kunne 
give flere pornografiske associationer end andre, men som flere af delta-
gerne sagde: "Det er sådan noget, man ser hver dag overalt", og derfor 
findes der en slags immunitet overfor det. De billeder, de fandt mest por-
nografiske – hvis det da endelig skulle være – var nr. 2, 3 og 8. Da vi gik 
over til at prøve at få dem til at sætte ord på forskellen mellem pornografi 
og erotik, var der en del forskellige udtryk. Pornografi har noget med 
penge, salg og tilskuere at gøre, var der bred enighed om. Videre mente 
de, at pornografien er beskidt, falsk, grov, upersonlig og teknisk overdre-
vet og intet har med virkeligheden at gøre. To af drengene mente desu-
den, at der skulle levende billeder til med handling, hvor "de laver alt 
muligt og viser hele lortet", før det bliver rigtig pornografisk. Erotik er, 
ifølge udsagnene, derimod ren, personlig, romantisk, ægte og har noget 
med kærlighed og følelser mellem mennesker at gøre. De opfatter heller 
ikke nødvendigvis en nøgenscene i en film som pornografisk, hvis skue-
spillerne spiller, at de elsker hinanden, og scenen i øvrigt blot er en del af 
en større sammenhæng. Hvis scenen derimod er for "grov", dvs. fx hvis 
der vises nærbilleder af kønsorganerne, grænser det til porno, var der 
enighed om. Pornografiske mails/vittigheder på mobiltelefonen, joking 
med sex-legetøj, etc, omtalte de derimod med overbærende smil og træk-
ken på skulderen. De reflekterede over det og erkendte at, at meget af det 
egentlig hører under kategorien porno, men alligevel tager de det ikke så 
seriøst, for: "Det er bare sjovt, og man tænker ikke så meget over det", 
som de sagde. 

Som vi tolker ræsonnementerne, er der i de interviewede unges uni-
vers forskel på pornografi og erotik. Men samtidig er de mindre sikre på, 
hvori denne forskel egentlig består. Forskellen mellem begreberne havde 
noget at gøre med den private, den følelsesmæssige og den realistiske 
dimension. Ægte seksuelt samvær dyrkes – eller forventes at burde dyrkes 
– inden for kærligheds- og følelsesfyldte og private rammer for at være 
positivt og meningsgivende. Pornografiens seksualitetsskildringer opfat-
tes negativt, dels fordi den offentliggør noget privat, dels fordi den 
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skildrer seksualitet uden følelsesmæssigt engagement mellem aktørerne, 
og dels fordi den er urealistisk. En diskurs, man kan kalde "kærlighed er 
smukt, pornografi er grimt" er m.a.o. klart fremherskende hos begge køn. 

3.2 Pornografien og kønsroller 

Drengene erkendte ganske enkelt, at det er helt almindeligt for drenge at 
begynde som cirka 13-årige at se pornofilm. De sidder sammen i grupper 
sammen med kammeraterne, downloader sammen og låner materiale frem 
og tilbage. De giver højrøstet og uden skamfølelse (bortset fra over for 
forældre og andre voksne) udtryk for deres reaktioner, både i situationen 
og ellers, og fortrinsvis i grinende og pralende form, såsom: "Wow, se det 
dér!" eller "Det har jeg prøvet!" etc. Men det ville vel at mærke være flovt 
at blive taget i at se porno, når man er alene. De taler også åbenlyst og i 
detaljer om det uden for situationerne (dog ikke når forældre eller voksne 
hører), og her gælder det også om at fremstå som sej og overgå hinanden 
i, hvad man har prøvet – samtidig med at man véd, at næsten det hele er 
løgn og overdrivelser. "Jeg har set dét og dét" (underforstået: det har du
ikke). På spørgsmålet om, hvorfor de ser det, trak de først lidt på det, men 
mente efter nogen tids overvejelse, at det nok var pga. en slags indbygget 
nysgerrighed, og fordi det trækker og er spændende og lidt forbudt og tys-
tys, men som en dreng udtrykte det: "Hvis en dreng aldrig i livet har set 
en pornofilm, så har han ligesom været låst inde et eller andet sted. Man 
kunne faktisk godt forestille sig, at en dreng blandt andre drenge ville 
blive mobbet, hvis han ikke havde set porno."  

For pigernes vedkommende var billedet anderledes. Piger er, mente 
alle pigerne blandt deltagerne, ikke nær så "pornofikserede" som drenge. 
Når de alligevel kommer til at se en del til det, er det pga. deres omgang 
med drengene. Det er nemlig typisk drenge, der tager initiativet til porno, 
fx ved at sætte en film på, når man er samlet i gruppe hjemme hos nogen. 
Pigerne, som er til stede, reagerer typisk ved at sige, at enten skal der 
slukkes, eller også går de et andet sted. Men de kan også finde på at kigge 
med, men i så fald "mest for sjov", som de sagde, og med hovedrysten, 
himmelvendte øjne og en "hvor er det åndssvagt og uvirkeligt" fnisen. 
Deres kommentarer til det, de ser, er mest negative og ironiske/latterlig-
gørende, såsom: "Bvadr, hvor ulækkert!" De kunne ikke drømme om at 
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fremsætte kommentarer som "Wow, det har jeg også prøvet" osv., sådan 
som drengene gør. Nogle af dem havde været og/eller kendte nogle piger, 
der havde været til mandestrip. Men det var typisk ud fra ræsonnementet 
"Ok, vi tager derhen, fordi det er sjovt", simpelthen – og ikke, fordi det er 
godt eller tænder dem. 

Alle deltagerne var enige om, at drenge generelt er mere pornointeres-
serede end piger – men her var der både køns- og gruppenuancer og tve-
tydigheder. Pigerne brugte den sproglige vending "pornofikserede" om 
drengene, mens drengene brugte vendingen "pornointeresserede" om 
begge køn. I den blandede gruppe protesterede drengene imod pigernes 
udsagn om, at det kun/mest er drenge, der er pornofikserede og henviste 
til, at der – om end drengene ganske vist var i overtal – skam også var 
mange piger, der var interesserede i porno. De viser det bare ikke så åbent 
og tydeligt. Pigerne i gruppen bagatelliserede protesten af bordet, og der 
kom aldrig nogen egentlig diskussion i gang. Længere henne i interviewet 
erkendte pigerne, at "nogle" piger sikkert godt kunne være interesserede i 
og få noget ud af porno; men de holdt gennem hele interviewet generelt 
fast ved synspunktet, at drengene ser og nyder porno i meget højere grad, 
end piger gør, fordi de simpelthen er anderledes og modnes senere end 
piger. Drengene havde ingen særlige yderligere kommentarer, men er-
kendte, at alderen og tiden nok i mindre grad har betydning for selve 
pornoforbruget end for den åbenlyse tale om det. Drengene i drengegrup-
pen havde ikke så markante meninger om pigers holdning til og forbrug 
af porno, som pigerne havde af drengenes. De trak lidt på det, vidste ikke 
rigtig, men mente nu mest nok, at mange piger da også ser porno, selv om 
de siger, de ikke gør. De ser nok mere, end de vil indrømme, men taler 
ikke så højt om det. En pige, der praler højrøstet af al den porno hun har 
set, kan man slet ikke forestille sig: det ville være "lidt specielt", som de 
udtrykte det. 

Pigerne i pigegruppen var en tand mere tvetydige. De udtrykte præcis 
samme ironiske og distancerede holdning over for drengenes pornofilm-
kiggeri som pigerne i den blandede gruppe og holdt ligeledes på, at porno 
er turn on for drenge og turn off for piger. Men længere henne i inter-
viewet reflekterede de flere gange på det og mente, at det nu nok også 
havde noget at gøre med, at drenge tør tale mere åbent om porno, mens 
pigerne mere holder deres tanker herom for sig selv. Derimod taler piger 
gerne og meget om følelser – modsat drengene, pointerede pigerne. Til 
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gengæld synes de, det er sjovt at få pornografiske vittigheder på mobilen 
og læser dem gerne op for de tilstedeværende. Nogle af dem nævnte, at de 
kendte piger, som havde været skuffede over mandestrip, fordi stripperne 
kun tog tøjet af til g-strengen. Det syntes de var uretfærdigt, når nu de 
kvindelige strippere tager alt tøjet af. En anden nævnte, at det var uret-
færdigt, at mænd og kvinder får lige store honorarer for at stille op til 
nøgenfotografering i div. blade og aviser, når mændene aldrig udstiller 
kønsorganerne, mens kvinderne viser alt. På vores spørgsmål om, hvorfor 
porno sådan generelt mon er så populært, mente de, at "man" måske kun-
ne få bedre lyst af det, men tilføjede med det samme "altså for mænds 
vedkommende". Da vi spurgte, om det ikke var gældende for kvinder, 
svarede alle tre "jo, sagtens". De erkendte også, at de (altså selv) kunne 
være spændt på at se mere, når en pornofilm var i gang, men på den an-
den side var der også en grænse for grovheden, hvor de fandt det rigtigst 
at slukke eller gå. Hvor den grænse var, havde de svært ved at give udtryk 
for. "Måske når der er noget, man ikke er vant til" var dét, der kommer 
tættest på en definition.  

Men er det sådan, at drenge fortsætter med at dyrke pornolinien anlagt 
i 13-års alderen? Nej, sagde drengene, det drejer sig om en overgangsfase 
på nogle få år. Man kommer over det som cirka 16-årig, sagde de. Dels 
fordi det begynder at være uinteressant og trivielt, og dels fordi de får 
mere smag for "den ægte vare", som de udtrykte det. Her protesterede 
pigerne i pigegruppen: de mente, at drenge – i alt fald rigtig mange dren-
ge – fortsatte interessen for porno langt ud over den alder, ofte livet ud. 
Drengene var lidt tvetydige her. De grinte og afviste ikke ligefrem piger-
nes påstand, men påpegede, at det i hvert fald ikke er særlig velset 
og/eller modent at prale af eller tale meget om porno i 18-års alderen.  

Ingen af deltagerne kom nogensinde på eget initiativ ind på begrebet 
undertrykkelse og diskrimination m.v. Da vi spurgte, om pornografi kan 
virke undertrykkende på et eller begge køn, svarede alle, at porno i hvert 
fald var kvindeundertrykkende. Blandt eksemplerne i ikke-virkeligheden 
(dvs. i pornografien) var, at kvinderne bliver presset, solgt, voldtaget, 
misbrugt etc. – og som en pige udtrykte det: "Mænd ser ikke kvinder, 
som de skal. De har en anden opfattelse af virkeligheden. Fx står de og 
kigger på en pige, og så tænker de næsten kun på, hvordan hun ser ud 
inde under tøjet (…) jeg har aldrig tænkt, når jeg står sammen med en 
dreng: åh, bare jeg kunne se ham nøgen". Da vi spurgte, om pornoen 
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kunne være mandeundertrykkende, var reaktionerne alt fra tavshed til 
sådan lidt trækken på den. "Jo, det kan det måske lidt, men ikke på sam-
me måde", mente nogen, men ikke med særlig stor overbevisning. Da vi 
spurgte, om man kunne se det som præstationsangstfremkaldende for 
mænd, trak det igen lidt på det og vidste ikke rigtigt. 

3.3 Pornografien og virkeligheden 

Det var pigerne, der talte mest om virkeligheden versus ikke-
virkeligheden, men alle var enige om, at pornografi ikke har noget med 
virkeligheden at gøre. De henviste fx til det kropslige, såsom at bryster 
"ikke sidder som bolde på en rigtig kvinde, sådan som de gør på porno-
modellerne", men også til det følelsesløse aspekt i pornografien. Begge 
køn talte om udseende, men kun pigerne talte om de manglende følelser. I 
"virkeligheden" er og foregår det hele anderledes – i hvert fald ideelt set, 
mente pigerne, men henviste her til, at pornografien også påvirker virke-
ligheden, både fordi den i stigende grad føres ud i livet, og fordi grænser-
ne mellem pornografi og sex/erotik flytter sig. Udviklingen presser hele 
tiden på og skaber konstante nye udfordringer. Det har konsekvenser for 
folks liv: fx eksperimenterer de mere med sexlivet (stillinger, kønsbehå-
ring og påklædning) og har en mere afslappet holdning til utroskab og 
one night stands uden følelser og forpligtigelser. Pigerne nævnte, at selv 
om holdningen generelt er blevet mere afslappet, risikerer piger, dersom 
de fører sig frem ved at fremhæve brysterne eller har "for mange en-
gangsknald", at blive stemplet som pornostjerner eller billige ludere – af 
andre piger, vel at mærke. Drenge kaldes derimod ikke noget tilsvarende. 
Også talen og sproget påvirkes: fx er rapsangenes udtryk som "møglu-
der", "bitch", etc. i et vist omfang blevet til almindeligt slang, som man 
slynger ud uden nødvendigvis at mene noget ondt med det. Dette var især 
pigerne opmærksomme på. 

Pigerne kom også ind på, at pornoficeringen berører aspekterne humor 
og forlystelser. Som eksempel nævnte de det at lave fis med hinanden ved 
at sende pornografiske mails/sms'er, give en dildo i gave eller lade den gå 
rundt til en fest ses som en festlig practical joke, som noget man bare 
griner af og ikke tager spor seriøst. Pigerne var også meget bevidste om 
inspirationen fra musikvideoer og udenlandske film og deres indflydelse 
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på måden, man danser på. Traditionelt danser man almindeligt pænt med 
hinanden, men i de seneste år er det blevet mere og mere almindeligt at 
kopiere de nye trends med tydelige pornografiske bevægelser og udtryk.  

Alt dette ville være utænkeligt i deres forældres og bedsteforældres 
tid, var de enige om. Og det kan af og til give forståelseskonflikter, sagde 
de og nævnte, at hvis fx mange aldersgrupper er til stede ved et festarran-
gement, ser de ældre misbilligende på de unges dansebevægelser. På 
spørgsmål om, hvad det betyder for dem, svarede de, at det havde de det 
lidt ambivalent ved. De føler sig på en måde utilpas ved de fordømmende 
blikke, men føler på den anden side ikke, at de har gjort noget forkert, 
fordi det ganske enkelt er normalt for dem – men ikke for de ældre. Men 
på den anden side bevirker pornografien også, at de ældres grænser ænd-
res i takt med udviklingen, pointerede en. En af pigerne nævnte fx, at det 
ikke har været kutyme at tale om sex i hendes hjem. Men hun er ikke bleg 
for at læse frække vittigheder fra mobiltelefonen højt, og de andre i hus-
standen griner. Moderen kan også finde på det – det ville hun aldrig have 
gjort for 2–3 år siden. Flere af pigerne havde bemærket en vis ændring, de 
syntes, de yngre teenagere nu til dags er meget modigere og mere lige-
fremme, end de selv var, da de var på deres alder. De taler mere uhæm-
met om ting, som er lige lovlig private og kan i højere grad finde på at gå 
direkte hen til en af det modsatte køn og sige, de kan lide vedkommende. 

Men hvordan kommer man så fra ikke-virkeligheden og ind i virkelig-
heden? Hvad er det egentlig for en virkelighed, man kommer ind i, og 
hvordan adskiller den sig fra ikke-virkeligheden? Her tænker vi på de helt 
unge, der endnu ikke har debuteret seksuelt, men til gengæld set mere 
eller mindre porno. Svarene var lidt tvetydige her. Når det gælder dem 
selv og deres egen omgangskreds, mente hverken pigerne eller drengene, 
at det generelt er spor svært at skelne imellem virkelighed og ikke-
virkelighed eller sex og pornografi. Pigerne var alle enige om, at for deres 
og pigers vedkommende generelt er det ikke noget problem, fx når man 
skal indgå et parforhold. Begrundelsen var, at de jo ved og har jo hele 
tiden vidst i baghovedet, at pornografien simpelthen er overdreven løgn. 
Desuden, mindede de om, får man jo også oplysninger andre steder fra, fx 
fra ældre søskende og venner, artikler og andet oplysningsmateriale, men 
i mindre grad fra forældrene og i varierende grad fra skolen, afhængigt af 
den enkelte lærer. Hvad drenge angår, mente pigerne, at der for drenges 
vedkommende måske er en vis sammenhæng mellem, hvad de ser i por-
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noen, og deres forestillinger om en pigekrop. Men på den anden side 
finder de fleste nok ud af det henad vejen, når de gør deres egne erfarin-
ger, mente de.  

Drengene mente også, at drenge generelt finder ud af det henad vejen 
og syntes ikke, det var svært at skelne imellem. Som den ene udtrykte det: 
På trods af, at han så at sige ingen seksualundervisning havde fået i sko-
len og heller ingen særlige oplysninger havde fået hjemmefra, var det da 
"gået meget godt alligevel". Men længere henne i interviewet kom talen 
ind på, hvorvidt pornografien burde liberaliseres på Færøerne. Det mente 
drengene ikke og henviste til, at de helt unge næppe formår at skelne 
mellem virkelighed og fantasi. Som den ene dreng sagde: "Hvis de unge, i 
hvert fald unge drenge, konstant sidder og kigger på sådan noget, så får 
de måske den opfattelse, at sådan bør det være, men senere, så finder de 
måske ud af... hov, det er faktisk ikke sådan, det rigtige er sikkert meget 
bedre. Men hvis man simpelthen vokser op med det allergroveste, at det 
er det rigtige, så bliver man måske lidt skuffet, når man prøver det rigtige, 
så er man ikke helt tilfreds med det." Ingen af drengene udtalte sig noget 
særligt om, hvad pornografien gør ved pigerne.  

Et par drenge i nævnte også magasinet Ð,4F

5 som de syntes var fedt, 
bl.a. fordi det var herligt provokerende, indeholdt gode artikler og ikke 
mindst fordi det var dejligt at se på flotte, afklædte piger. Da vi spurgte, 
om det ville være lige så dejligt, hvis det var ens egen kæreste, der var 
offentliggjort i magasinet, indrømmede den ene dreng, at det ville han 
bestemt ikke bryde sig om – men når det var en fremmed, man kiggede 
på, var det ligegyldigt. Han skyndte sig at tilføje med et undskyldende 
smil, at det egentlig var lidt groft at tænke sådan. De andre drenge gav 
udtryk for nogenlunde samme tankegang: når man ser porno, er det 
fremmede mennesker, man ikke føler noget for, og som agerer i en rolle, 
der ikke engang er dem selv. Det er noget helt andet end et forhold i vir-
keligheden. I forbindelse med spørgsmålet, om seksualundervisningen i 
skolen burde være bedre, sagde den ene dreng, at det kunne den nok godt, 
"…..men det reducerer ikke det, man kigger på eller gør". Drengene talte i 
øvrigt ikke meget om, hvorvidt pornografien påvirker virkeligheden. På 
direkte spørgsmål, om man kunne bruge noget fra pornoverdenen i sit 
eget liv, svarede de nej. De var i det hele taget ikke meget for at tale om 

5 Relativt nyt færøsk mandemagasin med bl.a. fotos af halvnøgne, færøske piger. 
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dette emne, men mente generelt, at "hvis man ser meget af sådan noget, 
så tror man bare, det er helt almindeligt, selv om det ikke er det". 

Men når nu mængden af pornografi er blevet så stor og samtidig så let 
tilgængelig i forhold til for nogle årtier siden og dertil også påvirker vir-
keligheden – hvad synes de så egentlig om denne udvikling? Svarene var 
lidt flertydige og både-og. En pige i den blandede gruppe besvarede 
spørgsmålet prompte med: "Jeg synes, det er for meget af det gode" og 
tilføjede umiddelbart efter med et undskyldende smil: "Jeg er så konser-
vativ". Hun henviste til følger som uønskede graviditeter og kønssyg-
domme, men også til respektløsheden omkring udstilling af kroppen. En 
dreng mente også, det var "for meget af det gode". Men da de efterhånden 
reflekterede lidt mere på det, mente de, det nu kunne ses fra flere sider. 
Det er positivt for de stakkels mennesker, der økonomisk ikke har andet 
alternativ og mænd, der ikke har "den ægte vare", altså en kone, mente en 
dreng. For så er der vel ingen grund til at se porno, tilføjede han. Pigerne 
stemte i og mente, det var trist, at unge kvinder har så lidt respekt for 
deres krop, at de udstiller den til stakkels gamle mænd, hvis eneste seksu-
elle glæde er at glo på porno. Men efterhånden, som samtalen skred frem, 
mente hverken pigerne eller drengene, at pornografiens udbredelse nød-
vendigvis kun er negativ. Den kan sagtens virke positivt inspirerende. 
Men alt med måde, påpegede pigerne: ingen skal presses til noget, de 
ikke selv vil. Her var alle enige og mente vel at mærke, hvad mænd kan 
presse kvinder til, men ikke omvendt. Pigerne i pigegruppen var langt 
hurtigere til at tage både-og synspunktet frem. De lagde vægt på friheds-
aspektet og syntes, det er rart at kunne tale mere åbent og slippe for at 
lyve og dække over alt muligt. De mente, at pornoverdenen sagtens kan 
inspirere folk til at gøre forskelligt, de ellers ikke havde fundet på, og det 
behøver ikke nødvendigvis være negativt. At have set porno kan også 
være en hjælp, når man skal debutere seksuelt, mente en af pigerne. 
Drengene i drengegruppen mente bestemt ikke, det kunne være lærerigt 
på nogle måder og havde i øvrigt ikke så mange kommentarer til dette.  

3.4 Færøerne versus omverdenen 

Alle deltagerne var overbeviste om, at hvad selve forbruget af pornografi 
på Færøerne angår, så har den restriktive lovgivning næppe nogen effekt. 
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Enhver kan få fat i alt det pornomateriale, man ønsker, både pga. parabol-
tv, internet og den store kontakt til udlandet. Men når det gælder den 
offentlige tale om pornografi, var der enighed om, at der er stor forskel 
mellem Færøerne og de øvrige nordiske lande. Den er så at sige fravæ-
rende, og det skyldes hovedsageligt de små forhold, mente de. De tvivle-
de på, om nogen fx ville have mod til at åbne en sex-shop eller en massa-
geklinik, selv om det havde været muligt. To af pigerne, som havde været 
på længere ophold i andre nordiske lande, nævnte, at man til dagligt ikke 
tænker så meget over forskellen; men da de blev konfronteret med deres 
nordiske naboer, havde de oplevet stor forskel på disses og deres egen 
omgangstone. "Der sad de bare og snakkede sådan, og så fortalte jeg dem, 
hvordan det var,5F

6 og de troede slet ikke, det kunne være sådan. Fordi jeg 
forsøgte... altså jeg kunne ikke rigtig, mens de sad og snakkede.... jeg sad 
mere bare og lyttede." Hvis man havde siddet og talt sådan på Færøerne 
blandt nogen, man ikke kender så godt, "tænker man, at de andre tænker 
dårligt om en". De var begge ambivalente ift., hvorvidt denne forskel 
falder ud til fordel for færøske unge eller ej. De syntes på den ene side, at 
de føler sig lidt bagud, når de bliver konfronteret med unge fra andre 
nationer, men tvivlede på den anden side på, om de nu også helt havde 
lyst til at være lige så frimodige. En pige påpegede, at det ikke nødven-
digvis er negativt at bo i et lille samfund, hvor andre folks meninger kan 
holde en tilbage. "For så springer man ikke ud i noget, man ikke har over-
vejet først. For hvis man virkelig vil det, så kan man godt gøre det." 

Gennemgående var alle deltagerne meget bevidste om forskellen mel-
lem deres eget samfund og de omkringliggende. Det interessante var, at 
de flere gange nævnte forskellige aspekter som "almindeligheder", som 
mere henviste til andre samfund end deres eget. Fx frække reklamer ved 
busstoppesteder, prostitution og sexshops. Ingen af disse er rent faktisk 
almindeligheder på Færøerne, og sjovt nok tilføjede de altid deres udtalel-
ser med "… altså vel at mærke ikke her på Færøerne".  

6 Her henviste hun til den afdæmpede tale/fraværet af tale om sex på Færøerne. 





4. Opsummering 

4.1 Konklusioner på materiale og metode 

Jo oftere vi har læst materialet igennem og lyttet til bånduddragene, desto 
lettere er det at være bagklog og finde kritikpunkter på den valgte metode 
og vores egen brug af den. I visse tilfælde ser vi, at vi ikke har været op-
mærksomme nok mht. at bede en informant gøre nærmere rede for sit 
udsagn. Det blev først synligt, da vi ved gennemlæsning i nogle tilfælde 
savnede en længere samtale om det ene eller andet. En håndfuld opføl-
gende dybdeinterviews med enkeltpersoner ville derfor have været ideelt, 
men har ikke kunnet lade sig gøre inden for dette projekts rammer. Større 
grupper, grupper med bedre indbyrdes kendskab til hinanden eller mere 
ensartede grupper ville evt. give større dynamik og diskussioner. Den 
mest dynamiske gruppe var pigegruppen, og her var det tilfældet at delta-
gerne kendte hinanden godt. På den anden side er det langt fra sikkert, at 
større grupper ville have ført til større uoverensstemmelser og flere argu-
mentationer. Den førnævnte tavshedskultur gælder nemlig også i et vist 
omfang på individplan: man lader andre om deres mening og føler ikke 
nødvendigvis behov for at komme med modsigelser selv om man uenig. 
Alt i alt var der dog ikke væsensforskelle på grupperne, og vi fandt heller 
ingen store overraskelser, men måske snarere bekræftelser på noget, vi 
havde fornemmelsen af i forvejen, men som ikke i fuldt omfang allerede 
var formuleret. Det har derfor været en spændende proces for os selv at 
skulle forholde os problematiserende og reflekterende til diverse selvføl-
geligheder, som også er en del af vores egen dagligdag. 
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4.2 Konklusioner på analysen 

Der er noget, der tyder på, at den restriktive pornolovgivning og tavs-
hedskulturen på Færøerne ingen som helst effekt har på forbruget af por-
nografien blandt de unge teenagere. Mulighederne for at få fat i pornogra-
fisk materiale er næsten uendelige, da enhver har adgang til en computer, 
internet, tv etc. De har således adgang til nøjagtig samme globale porno-
verden som deres nordiske naboer i de rurale områder. Der er således 
glimrende muligheder for at dyrke pornografi i ensomhed – hvad der 
sandsynligvis også bliver gjort. Men når der blandt de helt unge alligevel 
er så stor socialt aktivitet omkring pornografien, fx ved at se film i grup-
per, låne materiale frem og tilbage, udveksle tips om nyt materiale etc., 
hænger det måske sammen med den sociale og seksuelle identitetsdannel-
se – og i mindre grad sammen med den varierende skoleundervisning og 
forældreoplysning. Den kollektive pornografidyrkelse fungerer på et helt 
andet niveau, end oplysning gør, idet den gør det muligt at spejle sig i 
hinanden, grundlægge tonen, prøve hinandens reaktioner af og mærke, 
hvor grænserne går. Via samspillet med de andre får man en idé om, 
hvordan man skal tackle det, man ser, i forhold til sin egen spirende sek-
sualitet. Samtidig er det en fordel for den enkelte at kunne gemme sig i 
gruppen, bare være én i mængden. Så er både ens "skyld" og uvidenhed 
sværere at afsløre.   

Det er også i denne sociale sammenhæng, at kønsrollediskurserne re-
produceres. Drengene giver pokker i skyldbevidsthed, moral, virkelighed, 
etc. og gider ikke at problematisere så meget. I stedet går de igennem en 
tid, hvor de nyder at legalisere over for sig selv og hinanden, at det er 
skønt at se på lækre damer og drømme om, hvad man kan gøre ved dem. 
Lade sig pirre, glemme ordentligheden og stå ved sine lyster i selskab 
med kammeraterne og en stribe film med fremmede og for dem personligt 
totalt ligegyldige skuespillere. Den kollektive pornografidyrkning funge-
rer som en slags fristed, en fantasisfære, hvor man er fri for at lægge så 
mange bånd på sig selv. Samtidig udgør den en meget virkelig sfære, idet 
de her kan aflæse hinandens grænser. De færdes på 3–4 år således kollek-
tivt igennem en diskurs, man kunne kalde "pornografi er fedt"-diskursen. 
Denne diskurs lever i bedste velgående i en slags underforstået underver-
den og er samtidig fordømt/tabuiseret af det offentlige samfund.  
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Pornografikiggeriet er primært et drengefællesskab, men pigerne slu-
ses i kraft af deres omgang med drengene også ind i dette fællesskab, om 
end i mindre grad. De er således lidt "tilfældigt", at de kommer til at se 
porno, og ikke fordi de opsøger det eller bryder sig om det. Men hvordan 
skal man så forklare, hvorfor de alligevel – i hvert fald til en vis grad – 
bliver siddende, når drengene sætter pornofilm på? Lena Berg (2002) 
nævner, at man i dagens medier konstant læser, at piger skal vedkende sig 
deres lyster og leve dem ud – men at der i det virkelige liv gælder andre 
regler: hvis man som pige giver for tydeligt udtryk for, at man nyder sek-
sualiteten, for ikke at tale om porno, risikerer man at blive stemplet som 
billig og luderagtig. Virker man derimod for uinteresseret, ses man som 
snerpet og tanteagtig. Uanset hvordan man som pige end forholder sig, er 
der således risiko for negativ rygtespredning. I forsøg på at forholde sig 
bedst muligt til alt dette udvikler pigerne derfor nogle tilpasningsstrategi-
er, som øger chancerne for at blive opfattet som hverken luder eller ma-
donna, hverken for meget eller for lidt – men lige netop tilpas.  

Præcis samme fænomen mener vi at have observeret blandt vores pi-
geinformanter. Dobbeltheden og ambivalensen udgjorde en tydelig tone i 
pigernes udtalelser. De havde åbenlyst et meget større behov for at poin-
tere, at drenge er meget mere pornofikserede end piger. Men når den 
ligesom var overbevisende på plads, turde de også åbne op for, at de selv 
også havde sjov ud af det, og at de i det hele taget havde et noget mere 
nuanceret syn på det, end de umiddelbart gav udtryk for. Men det var hele 
tiden noget, der skulle verbaliseres, reflekteres og gives en grund for – så 
ingen skulle tro noget. Drengene havde derimod ikke nær samme behov 
for at retfærdiggøre, at de så porno, gik til damestrip, etc. Det gjorde de 
bare.

Netop den konkrete scene, hvor drenge og piger sidder sammen og ser 
porno, kan ses som et meget symbolsk billede på kønsrollernes fordeling. 
At pigerne trods deres eksplicitte verbale modstand og trusler om at gå 
alligevel ikke nødvendigvis gør det, når der kommer porno på skærmen, 
men til gengæld ikke holder sig tilbage med at komme med ironiske 
kommentarer, kan ses som en del af ovennævnte tilpasningsprojekt. "Jeg 
er måske ikke uinteresseret, men må hele tiden forsikre omgivelserne om 
det modsatte". Som drengene kan gemme sig bag brede grin og grove 
kommentarer, kan pigerne gemme sig bag ironi og latterliggørelse, men 
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samtidig også spejle sig i hinandens reaktioner og grænser, præcis som 
drengene.  

Til forskel fra drengene springer pigerne "Pornografi er fedt"-
diskursen over og indskriver sig fra start i "kærlighed er smukt, pornogra-
fi er grimt"-diskursen. Drengene er udmærket klar over, at deres diskurs 
ikke tåler dagens lys og lærer gennem deres omgang med det øvrige sam-
fund at håndtere og tilpasse deres eksplicitte udtryk situationelt. De bliver 
med tiden så at sige "rystet på plads" og går efterhånden eksplicit over til 
"kærlighed er smukt, pornografi er grimt"-diskursen – mens pornografi er 
fedt"-diskursen lægges bag som en fortidig beskæftigelse og samtidig 
nedtones til en slags skyggetilværelse, også blandt dem selv. 

Vi havde egentlig regnet med en anderledes kønsforskel end den, vi 
oplevede ved interviewene. Vi forventede en meget mere negativ og for-
dømmende holdning til porno og kvindeundertrykkelse blandt pigerne 
end den, vi fandt. Tilsvarende havde vi regnet med en noget mindre nega-
tiv, måske lidt bagatelliserende eller i det mindste neutral holdning blandt 
drengene. Men det viste sig faktisk at være lige omvendt: generelt betrag-
tet havde pigerne en langt mere nuanceret holdning til pornografi end 
drengene. Drengene virkede således paradoksalt nok endnu dybere for-
ankret i "kærlighed er smukt, pornografi er grimt"-diskursen, både ift. 
pigerne og ift. deres tidligere ivrige pornografidyrkelse. Modenhedsni-
veau, almindelig generthed, mandkønnets "almindelige" ordknaphed ang. 
personlige emner samt vores køn og alder kan have spillet en rolle for, 
hvor frimodige og ærlige de turde være. Spørgsmålet om, hvor meget 
anderledes pigerne og drengene ville have talt, hvis vi havde været mænd 
eller én af hvert køn, står åbent.  

Alligevel kan vi ikke lade være med at fremsætte spørgsmålet, om 
skyldbevidsthedsaspektet mon ikke spiller en vis rolle for drengenes ved-
kommende. Det er en slags universelt vedtaget sandhed, at mandkønnet er 
mere pornofikseret end kvindekønnet. Denne antagelse kører parallelt 
med den også universelle antagelse om pornografi som noget beskidt og 
foragteligt. Den alment herskende samfundskultur er således på kvinder-
nes side. Det kan tænkes, at drenge derfor er nødt til at være mere forsig-
tige og lægge mere afstand til "pornografi er fedt"-diskursen som noget 
overstået og barnligt pjat. Hvem tror på en ung mand, der siger, han al-
drig har set eller kunnet fordrage porno? Han virker derimod troværdig 
nok, hvis han – gerne lidt skyldbevidst eller selvironisk – erkender, at det 
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var noget, han gjorde da han var yngre. Men det var altså dengang. Lydigt 
har han siden eksplicit indskrevet sig i den offentligt herskende kultur. 
Pigerne kan derimod tillade sig mere. De har "råd" til at åbne op for flere 
nuancer i deres holdninger til pornografien, fordi de ikke har svært ved at 
forsikre og overbevise omgivelserne om, at de grundlæggende synes at 
porno er negativt. Deres tilpasningsprojekt fungerer derfor også som en 
slags sikkerhedsnet, som drenge ikke har tilsvarende. 

Hammarén og Johansson (2001) nævner, at det at tale om en sand, æg-
te seksualitet, noget der bare fungerer af sig selv, i dag er en umulighed. 
Seksualiteten er konstant til diskussion og omfattes af forskellige diskur-
ser og faggruppers teorier om, hvordan man kan eller bør betragte seksua-
litet. Disse forandringer stiller større krav til, at man hænger på og læser 
de seneste manualer, som giver råd om, hvordan man bør og kan leve sit 
kærligheds- og sexliv. Manualerne behøver ikke være i bogform, men kan 
lige så godt være nyheder, sæbeoperaer, etc. Spørgsmålet er, i hvilken 
grad man overhovedet kan skelne mellem hverdagslivets autentiske sek-
sualitet og de diskurser, som former den. Og hvornår handler det egentlig 
om pres hhv. frihed til at stå ved sin seksualitet? 

Dette fænomen er særdeles relevant for det færøske samfund. Globali-
seringen trænger sig på, og trods det, at de geografisk og kulturelt var 
forankret på Færøerne, talte alle deltagerne ironisk nok ud fra en langt 
mere global offentlighed end den færøske. De var meget bevidste om, at 
de bor i en slags "undtagelsessamfund", samtidig med at de mentalt age-
rer i et meget større samfund, som de vel at mærke regner for at være det 
"normale". Pigerne i pigegruppen udtrykte det meget præcist: til daglig 
tænker man ikke så meget over omgangstonen på Færøerne; det gør man 
først, når man bliver konfronteret med andre nationer – og så føler man 
sig lidt bagud. Men samtidig er man hurtig til at adoptere nye trends. 
Andre nationer og medierne i videste forstand kan ses som manualerne, 
som konstant flytter de identitetsskabende grænser for de unge – og for 
den sags skyld også ældre – færinger, både i forhold til hinanden og om-
verdenen. Det er svært at få øje på, hvor selvet er i denne strøm af manua-
ler. Måske på trods af dette – eller også netop på grund af dette – er der et 
behov for at holde på idealforestillingen om, at der er forskel på porno-
grafi og erotik, selv om grænserne er flydende. De på Færøerne bosatte 
unge, som er afhængige af at kunne begå sig både ude og hjemme, glider 
frem og tilbage i spændingsfeltet mellem den færøske tavshedskultur og 
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en ny seksuel frigjorthed, hvor gamle grænser er ved at bryde sammen og 
nye opstår. Presset udefra vil nødvendigvis fortsætte, og det vil blive en 
stadig større udfordring at forholde sig til den dobbelthed, som den indre 
færøske verden og den ydre omkringliggende verden udgør. Der trykkes 
ganske vist på speederen på Færøerne, men spørgsmålet er, hvor grænsen 
bliver trukket, både i forhold til den hjemlige tavshedskultur og de udefra 
kommende forskelligartede kulturer.   



Litteratur

Berg, Lena (2002) Äkta kärlek. Upp-
sala: Sociologiska Institutionen 
univ.

Halkier, Bente (2002) Fokusgrupper.
Samfundslitteratur & Roskilde Uni-
versitetsforlag. 

Hammarén, Niels og Johansson, 
Thomas (2001) Ung och kåt – om 
ungdomars sexuella berättelser.
Delrapport 1, Ungdom och sexuali-
tät i gränslandet. Högskolan i  
Skövde.

Knudsen, Susanne (2001) "Kan græs-
set blive for grønt? Metodologiske 
overvejelser i forbindelse med 
forskning med/i kvalitative data og 
køn", i K. Reisby (red.) Kønsblik – 
på bacheloruddannelser. Køben-
havn: Danmarks Pædagogiske  
Universitet. 

Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper. 
Om fokuserade gruppeintervjuer 
som undersökningsmetode. Lund: 
Studentlitteratur.  





Bilag





Unge, køn og pornografi på Færøerne 279

Billede 1 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 281

Billede 2 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 283

Billede 3 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 285

Billede 4 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 287

Billede 5 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 289

Billede 6 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 291

Billede 7 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 293

Billede 8 





Unge, køn og pornografi på Færøerne 295

Bilag 9: Interviewguide 

Definition og oplevelser af porno 

Vi starter med at præsentere de medbragte billedmaterialer. Vi vil bede 
dem om at udpege og argumentere for, hvilke billeder de definerer som 
pornografiske eller ej (og i benægtende fald: hvad er de så, er de fx eroti-
ske, kunstneriske eller whatever) – og hvorfor. Vi regner med, at der vil 
opstå en diskussion og argumentation her, og her vil vi være opmærk-
somme på de forskellige udtryk, som vi vil bede dem om at forklare 
nærmere. Fx ord som blødt, hårdt, pirrende, stødende, undertrykkende, 
ulækkert, sjovt etc. Vi vil også spørge, hvad de synes om, at man kan 
lægge den type billeder af sig selv ud på nettet, og at man ligeledes kan 
kigge på andre på nettet. Kunne de finde på det selv? Hvorfor/hvorfor 
ikke? Hvad synes de om de piger/drenge, der gør det? Vi formoder, at 
denne diskussion vil afsløre en del om deres holdninger, fx om de forbin-
der pornografi med legitimitet eller stigma, og hvorfor – som delvis over-
lapper næste tema. 

Holdninger til pornografi 

mande- og kvinderoller 
magtforståelser i kønslig forstand (magt over/til, magt/afmagt – 
positivt og negativt) 
kærlighed/parforhold 
kroppen i pornografien 

Pornografi versus seksualitet 

hvilke øvrige kilder til seksualoplysning har de brugt og/eller bruger? 
(forældre, venner, skole, litteratur m.v.) 
hvor meget og til hvilket formål bruges disse kilder i forhold til 
pornografien? 
i hvilken grad svarer pornografien til deres egne seksuelle erfaringer, 
forventninger og forestillinger sammenholdt med de øvrige kilder? 
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i hvilken grad svarer pornografien til deres egne erfaringer af, 
forventninger til og forestillinger om parforhold sammenholdt med de 
øvrige kilder? 
hvordan adskiller dét, de ser som pornografi, sig fra evt. dét, de ser 
som generelle normer, sig fra hinanden, og hvordan stemmer de evt. 
overens. 

Forbrugsmønster af porno 

hvor meget 
hvor ofte 
gennem hvilke medier  
hvilke typer pornografi
frivilligt/ufrivilligt 
i hvor høj grad opsøger de selv porno  
følger de fx porno-pop ups på skærmen, hvorfor/hvorfor ikke 
alene/sammen med nogen, hvem 
taler de med nogen om det, hvem, hvad, evt. formidling  
af websites etc. 
hvad bruger de pornografien til (nysgerrighed, oplysning,  
pirring etc.) 
i hvor stor grad er pornografi en del af hverdagen? 


