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Sammendrag

Med utgangspunkt i kvinne- og kjønnsforskning og skeiv teori/queerteori undersøker denne studien 

hvordan ulike iscenesettelser av seksualiteter og kjønnsidentiteter i musikkvideoer kan bidra til  

endringer i vår oppfatning av kjønn i kraft av å utfordre og reprodusere tradisjonelle kjønnsroller. 

Studiens hensikt er å vise hvordan musikkindustrien konstruerer seksualiteter, eksemplifisert 

gjennom innholdsanalyse av to norske musikkvideoer. Studien består av to deler, en praktisk 

produksjon og en teoretisk del. Den praktiske produksjonen består i mitt tilfelle av en egenprodusert 

musikkvideo. Den teoretiske delen er en kritisk-teoretisk refleksjon over produktets tilblivelse, dens 

mottagelse og virkemidler. 

Studien argumenterer for at det er behov for å fokusere på det kvinnelige blikket og kvinners 

bilder av mannen som sexobjekt, for å bryte med ideen om kvinner som passive sexobjekter for det 

mannlige blikket. Analysene tilsier for det første at kvinnen ofte blir fremstilt som sexobjekter i 

musikkvideoer, mens menn fremstilles mer humoristiske. For det andre antyder analysene at det 

både hos menn og kvinner er interesse for iscenesettelse av mannen som sexobjekt.

Abstract

On the basis of gender theory and queer theory, this study examines how different performances of 

sexualities and gender identities in music videos may contribute to changes in our understanding of 

gender in terms of challenge and the reproduction of traditional gender roles. The purpose is to 

show how the music industry constructs sexualities, exemplified through content analysis of two 

Norwegian music videos. The study consists of two parts, a practical production and a theoretical 

part. The practical output, is in my case a self-produced music video. The theoretical part is a 

critical-theoretical reflection on the product's creation, its reception and instruments.

The study argues that there is a need to focus on the female gaze and women's images of 

men as sex objects and to break the idea of women as passive sex objects for the male gaze. The 

analysis suggests that, first, the woman is often portrayed as a sex object in music videos and men 

portrayed more humorous. Second, the analysis suggests that both men and women are interested in 

staging of the man as a sex object.
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Menn som sexobjekter i musikkvideoer

Innledning

I en artikkel i Aftenposten skrev Øyvind Holen en artikkel  i 2004 (aftenposten.no)1. Her beskriver 

han den nye musikkvideo-trenden der lettkledde jenter er blitt fast inventar i musikkvideoene. Han 

skriver at også norske artister kaster seg på trenden. De dristige videoene til rapperne Jaa9 & OnklP 

og Kleen Cut har alle toppet topp ti-listen til NRK 2s "Svisj"-program - basert på seernes egne 

ønsker. Den norske rapperen Whimsical gikk rett til topps på Svisj-listen med videoen Coming 

Home, en av de mest lettkledde norske musikkvideoene noensinne. Whimsical sier selv i intervjuet 

at det er gammelt nytt at naken hud og flotte jenter selger. 

”Du kan gjerne kalle meg kynisk for å ta i bruk det. Problemet er egentlig mangelen på kvinnelige 

utøvere. Vi trenger flere jenter som bruker mannlige dansere med sixpacks i sine videoer”(sitat av 

Whimsical. Holen, Øyvind, i Aftenposten, 2004). 

Diskusjonen er nå tatt et steg videre til å dreie seg om hvordan pornografien har kommet til uttrykk i 

musikkvideoer. I Oslopuls skriver journalisten Helle Skjervold en artikkel publisert 11/05/10, at 

popmusikk må konkurrere med porno2. Hun skriver at popsexen er nå inne i sin kanskje mest 

eksplisitte og ekstreme fase noensinne (aftenposten.oslopuls.no). Skjervold nevner kun kvinner i 

sine eksempler på popsex. 

Min problemstilling er følgende: Er det behov for å iscenesette mannen som sexobjekt, for å endre 

kvinnens rolle som sexobjekt? 

Hovedtema

Hovedtema for min masteroppgave vil være å vise hvordan musikkindustrien konstruerer 

seksualiteter. Jeg vil undersøke hvordan ulike iscenesettelser av seksualiteter og kjønnsidentiteter i 

musikkvideoer kan bidra til endringer i vår oppfatning av kjønn i kraft av å utfordre og reprodusere 

tradisjonelle kjønnsroller. Formålet med oppgaven vil være å undersøke ulike iscenesettelser knyttet 

til både seksualitets- og kjønnsdiskurser i popmusikkindustrien. Jeg ønsker å se på hvordan kvinner 

fremstilles som sexobjekt i forhold til menn i norske musikkvideoer. Deretter ønsker jeg å lage en 

musikkvideo som utfordrer den tradisjonelle formen for å lage musikkvideo med tanke på hvordan 

menn fremstilles. Jeg ønsker å snakke med gutter og jenter i ettertid, for å høre deres mening om 

1  http://www.aftenposten.no/kul_und/musikk/article879107.ece Dato: 31/10/2010
2  http://oslopuls.aftenposten.no/musikk/article380712.ece Dato: 31/102010
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min fremstilling. I min video ønsker jeg å fremstille mannen som sexobjekt. Hvordan vil dette bli 

tatt i mot? Finnes det overhodet noen interesse for mannen som sexobjekt? Er det behov for å 

iscenesette mannen som sexobjekt, for å endre kvinnens rolle som sexobjekt? 

Oppbygging av oppgaven

Masteroppgaven består av to deler, en praktisk produksjon og en teoretisk del. Den praktiske 

produksjonen består av en audiovisuell del eller multimediaproduksjon. I mitt tilfelle en 

egenprodusert musikkvideo. Den teoretiske delen vil være en kritisk-teoretisk refleksjon over 

produktets tilblivelse, dens mottagelse og virkemidler. Jeg gjør innholdsanalyser av to norske 

musikkvideoer med mye innhold av nakenhet og kropp. De to musikkvideoene jeg har valgt å 

analysere fremstiller kvinnen som sexobjekter, på den måten at kvinnene har lite klær på seg. Måten 

de blir filmet på gjør dem også til sexobjekter, fordi kamerablikket fokuserer mye på spesielle 

kroppsdeler som for eksempel rumpe, bryst og lår. Disse videoene har jeg valgt fordi de illustrerer 

hvordan norske rappere kombinerer sex og humor, og dermed representerer en norsk versjon av 

amerikansk rapindustri. Jeg presenterer deretter en ny musikkvideo som jeg har produsert. Videoen 

skiller seg fra de to andre videoene jeg analyserer, ved at jeg gjør menn til sexobjekt. Til slutt 

intervjuer jeg to fokusgrupper og presenterer min musikkvideo for dem, for å undersøke hvordan 

min videoproduksjon blir mottatt. Jeg presenterer ikke de to andre musikkvideoene for mine 

fokusgrupper, fordi jeg i all hovedsak ønsker å finne ut om min musikkvideo fungerer slik jeg 

ønsker i forhold til intervjugruppene. 

Hva ønsker jeg å belyse?

Oppgaven går hovedsaklig gjennom teori, analyse av musikkvideoer, produksjon av musikkvideo 

og til slutt resepsjon. I alle disse delene ser jeg på følgende:

1) Hvordan seksualitet fremstilles i forhold til teorier om heteroseksualitet og 

heteronormativitet. 

2) Hvordan blikket (eller kamera) beveger seg og hva som er i fokus. Her handler det om 

nytelse og hvordan «blikket» fokuserer på det som oppfattes som «nytelse» i forhold til 

kjønn og kropp. 

3) Sosiale konstruksjoner og forholdet mellom det «kvinnelige» og «mannlige». Her ser jeg på 

hvordan kategoriene mann og kvinne konstrueres og oppfattes. 

Jeg bruker teorier omkring seksualitet og kjønn. For å få en forståelse av seksualitet og 

heteronormative strukturer i samfunnet, bruker jeg Judith Butlers (1990) teorier om kjønn. Hva er 

egentlig kjønn og hvordan produseres seksualitet? Judith Butler sin teori går ut på at det ikke finnes 
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en kjønnsidentitet bak kjønnet. Hun mener kjønnsidentitet er uttrykk man «spiller» (perform) på 

grunnlag av de uttrykkene som er gitt for å være naturlige (Butler, 1990: 34). Hun kaller kjønn og 

seksualiteter en «maskerade», hvor kroppsspråket spiller en viktig rolle. Hun ser på kroppen som et 

tegnsystem som kan tolkes og ser på seksualitet som performativt skapt gjennom kulturelle 

prosesser (Mühleisen, 2002: 49-51). Skeiv teori/queerteori er en viktig del av bakgrunnen for 

forståelsen av seksualiteter. Dette er forskning med særskilt fokus på seksualitet. Å påpeke 

seksualiteten som en del av kjønnet, og å insistere på en teoriutvikling som tar seksualiteten med 

som komponent i det å forstå kjønn, er homo- og queerforskningens hovedbidrag til 

kjønnsforskningsfeltet (Eng, 2006:136)

For å undersøke hvordan man produserer nytelse og hvordan nytelse og blikk konstitueres i 

musikkvideoer, bruker jeg Laura Mulveys teori om «det mannlige blikk» fra hennes innflytelsesrike 

verk Visual Pleasure and Narrative Cinema (1988). Her diskuterer hun hvordan kvinnen blir filmet 

og hvordan kvinnen blir plassert i den narrative diskursen. Hun viser hvordan kvinnen presenteres 

som objekt for det mannlige blikk.

Hvordan konstitueres kategoriene kvinnelig og mannlig? For å svare på dette tar jeg 

utgangspunkt i Toril Moi og Simone de Beauvoir.  Jeg bruker Simone de Beauvoir sitt mest kjente 

verk Det annet kjønn (1949),  for å definere hva en kvinne er og for å få en forståelse av kjønnets 

forhold til verden (situasjonen). Moi sin bok Jeg er en kvinne (2001) forsøker å gi en nærmere 

forståelse av kjønn og baserer seg på teorier av Simone de Beauvoir. 
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1

Metodedel

1.1 Visuell Analyse

I denne masteroppgaven, skal jeg analysere tre musikkvideoer. En usensurert musikkvideo til 

sangen Liar (2008) fra rappegruppen Madcon3, en muskkvideo til sangen Stank Ass Ho fra Jaa9 og 

Onkel P. feat Rune Rudberg4 og til slutt min egen musikkvideo til sangen Your Only Rose5. Dette er 

visuelle analyser, som går ut på å analysere bilder i bevegelse. Man kan dele det visuelle språket inn 

i to hovedkategorier: 

1) Tekniske elementer

2) Symbolske elementer

De tekniske elementene dreier seg om det tekniske aspektet som for eksempel kameravinkler, 

kamerabevegelse, hvor lenge en tagning varer, lyssetting, rom, redigering, lyd, lydeffekter, musikk, 

spesialeffekter, utsnitt og så videre (Hansen mfl. 1998: 132). 

De symbolske elementene dreier seg om farger, kostymer, objekter, fremføring (iscenesettelse), 

setting, lokalisering og så videre. De symbolske elementene skiller seg fra de tekniske elementene, 

ved at det symbolske språket er noe publikum kan avlese, mens det tekniske språket  er mer 

”sømløse” konstruksjoner, som ikke publikum like lett vil oppfatte (ibid) . Ved å se nærmere på 

både det tekniske og symbolske vil jeg kunne tolke hvordan kjønn og seksualitet blir iscenesatt. 

Det er ikke bare tekniske og symbolske elementer som er viktige i den visuelle analysen. 

Det narrative er vel så viktig. Narratologi handler om spesifikke strukturer i et visuelt verk. Det 

finnes flere måter å gå frem på, for å undersøke det narrative. Man kan gjøre en sekvensiell 

undersøkelse, ved å se på de forskjellige sekvensene i for eksempel en musikkvideo. Deretter kan 

man se på strukturene ut i fra dette. For eksempel så kan man på begynnelsen av en musikkvideo, 

ha en helt (for eksempel en artist), en skurk og et problem som dukker opp. Etter disse sekvensene 

blir for eksempel problemet intensivert og helten må kjempe mot skurken. På slutten vinner 

eksempelvis helten og det er harmoni og situasjonen er endret (ibid: 142-145). I eventyrer er dette 

plottet svært vanlig, altså at vi har en helt, en skurk som må bekjempes og som blir bekjempet. Til 

slutt «lever alle lykkelig i alle sine dager». 

Vi har også en paradigmatisk måte å analysere det narrative på. Her handler det mer om 

mønstre som eksisterer innenfor det narrative og hvordan disse mønstrene bidrar til å utvikle 

handlingen i videoen (ibid: 142). Et eksempel på dette kan være hvordan kvinnen fremstilles i en 

musikkvideo. Hvis en kvinne opptrer på en måte som vi ikke er vant til, så vil det at det finnes 

strukturer innenfor kjønn og seksualitet påvirke handlingen i musikkvideoen. Hvis en kraftig 

kvinnelig kroppsbygger viser muskler i en musikkvideo og kysser en mann, så vil dette påvirke 

3 http://www.kewego.no/video/iLyROoafYTMJ.html
4 http://www.youtube.com/watch?v=t16f3ODv9ME
5 http://www.youtube.com/watch?v=OldQcnG3CN0
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handlingen på en helt annen måte enn om en slank og svært feminin kvinne kysser en mann. Det 

krever analyse av ikke bare handlingen i videoen, men også strukturer i samfunnet når det gjelder 

iscenesettelse av kjønn. Først da kan vi få en forståelse av hva videoen egentlig gir oss av kunnskap. 

Man må se på mer enn bare selve strukturen i videoen, og dermed se videoen i en større helhet, som 

en del av sosiale strukturer. Når jeg analyserer de musikkvideoene jeg har valgt, så kommer jeg 

hovedsaklig til å fokusere på hvordan kvinner om menn fremstilles i videoene utifra konstruksjoner 

og strukturer i samfunnet. Jeg gjør altså ikke med hovedsak en sekvensiell eller syntagmisk analyse 

av de narrative strukturene i musikkvideoen, men mer en paradigmatisk analyse.

For å tolke kjønn, bruker jeg også semiotikken. Jeg ser på hvordan kjønnene kler seg, 

beveger seg og mimikken som tas i bruk. Jeg skal nå forklare nærmere hvordan man kan tolke 

kjønn innenfor den semiotiske tradisjonen. Semeion er gresk og betyr tegn (Kjørup, 1996: 37). Tegn 

finner vi både som bilder, gester, ord, mimikk, skilt, flagg osv (ibid: 38). Semiotikken handler altså 

om tegnlære eller tegnvitenskap. Når en semiotiker snakker om å tolke tegn, så er det for å avlese 

eller oversette. Charles Sanders Peirce konstruerte på slutten av det 19. århundret forskjellige 

tegnbegrep, som har blitt videreført i den semiotiske tradisjonen. Indeks, ikon og symbol er tre 

begreper som hjelper oss til å systematisere og generalisere (ibid: 44-45). Når vi snakker om 

indeksikalske tegn eller «indekset», så er det snakk om en kausal forbindelse til sin gjenstand (ibid: 

45). Et eksempel på et indeks er spor, symptomer osv. I videoen Liar, som jeg skal analysere i neste 

kapittel, blir det for eksempel brukt dusj. I noen klipp ser vi kun dampen fra dusjen i bildet. 

Dampen er et indeks. Damp har en kausal forbindelse til sin gjenstand som er varm kilde. I videoen 

«Liar», kan dette også være en effekt når de filmer «hete» damer. Ikonet er et tegn som ligner på det 

som det står for (ibid). I den andre videoen jeg skal analysere Stank ass ho, ser vi en av de mannlige 

danserne med et stort smykke rundt halsen. Dette er et dollartegn. Smykket er et ikon av dollaren, 

fordi det ligner det som det står for. Dollartegnet i seg selv er ikke penger, men er et symbol på 

penger. Symbol er et tegn som kun har forbindelse til sin gjenstand takket være en konvensjon 

(ibid). En S med to vertikale streker over, har fått sin betydning fordi den betyr dollar og er 

amerikansk valuta. Penger symboliserer ofte makt. Dollar er verdenskjent valuta og blir derfor 

hyppig brukt som symbol. Et tegn kan ha flere betydninger. Vi har den første, primære, direkte, 

"egentlige" betydningen av et ord. Dette er den «denoterte» betydningen (ibid: 58). Tegnet vil 

vanligvis også ha en kulturell tilleggsbetydning. Dette er den indirekte betydningen og kalles en 

«konnotasjon», altså den konnoterte betydningen (ibid). Pupper er for eksempel to fremhvelvninger 

på kvinnens overkropp som inneholder melkekjertler og som nyfødte barn kan drikke morsmelk av. 

Mange vil ofte tenke sex når de ser pupper. Ved hjelp av semiotikken, kan jeg i min analyse få en 

dypere forståelse av hvilke tegn vi ser i videoene og hva alle tegnene forteller oss. 
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En av guttene i Stank Ass ho, som danser med dollartegn rundt halsen og bilde av damp i Liar, som er et indeks 

på en varm kilde. 

Slik jeg nevnte ovenfor, så kan man dele det visuelle språket i to kategorier; symbolsk og teknisk. 

Det tekniske språket er ofte «usynlig» for publikum. Det er ikke meningen at vi skal følge med på 

hvilken vinkel det filmes fra eller hvilken avstand man filmer fra. Meningen er at vi skal leve oss 

inn i filmen og følge med på skuespillerne og handlingen. 

Det at vi mennesker har en evne til å smelte inn i handlingen og både gråte og le når vi ser 

på en skjerm, har noe å gjøre med hvordan vi identifiserer oss med det vi ser på. Her bruker jeg 

psykoanalyse for å forstå hvordan vi påvirkes av det vi ser og dermed danner vår forståelse av kjønn 

og seksualitet. Jeg bruker Laura Mulvey (1988) sine teorier om blikk og nytelse i film. Hun baserer 

seg på psykoanalytisk teori. Dette er viktig for meg i analysen, fordi måten kamera beveger seg på 

og hvordan de tekniske virkemidlene brukes, gir mening til vår forståelse av det vi ser. Det tekniske 

og symbolske fungerer som virkemidler både bevisst og ubevisst. Vi mennesker kan reagere svært 

følelsesmessig når vi ser en film, og dermed er psykoanalysen viktig for å forklare hvordan disse 

virkemidlene og iscenesettelsene kan påvirke oss og hvordan vi identifiserer oss med det vi ser. 

1.2 Utvalg

Min problemstilling dreier seg om den trenden som har gjort seg gjeldende innefor musikkvideoer. 

Dette er sexfokuserte videoer som gjennom de siste ti årene har fått stor utbredelse, og som også har 

gjort seg gjeldende i Norge. Jeg refererte innledningsvis til en artikkel fra Aftenposten, hvor 

rapperen Whimsical mente han kanskje brukte kvinner kynisk i sine musikkvideoer, men at 

problemet ligger i mangelen på kvinnelige utøvere. Han mener at det trengs flere jenter, som bruker 

menn med sixpack i sine musikkvideoer. Jeg ønsker å ta denne utfordringen, og lage en 

musikkvideo med menn som sexobjekt. Jeg har valgt to videoer som jeg mener er representative for 
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trenden, der halvnakne jenter er fast inventar. Jeg ønsker å se hvordan mannlige artister iscenesetter 

kjønn som sexobjekt, og dette gjør jeg altså ved å analysere mine to utvalgte musikkvideoer. 

Deretter vil jeg legge frem min egen musikkvideo, der jeg bruker mannen som sexobjekt. Til slutt 

vil jeg intervjue fokusgrupper for å se om det finnes interesse for å se mannen som sexobjekt både 

blant gutter og jenter. Jeg kunne også sett på hvordan kvinner som artister fremstiller kjønn som 

sexobjekt  i musikkvideo, men dette er ikke en trend, noe som artikkelen i Aftenposten antyder ved 

det at Whimsical bekrefter at det er mangel på kvinnelige utøvere som bruker menn som sexobjekt. 

1.3 Produksjon av «Your Only Rose»

Produksjonen av min egen musikkvideo ble gjort i lys av teoriene jeg gjennomgår i denne 

oppgaven. Jeg vil i analyse-delen av min musikkvideo gå inn på detaljene rundt produksjonen, som 

tar utgangspunkt i de forskjellige teoriene. Målet mitt er ikke å vise hvordan kvinner fremstiller 

kjønn som sexobjekter. Målet dreier seg om å ta tak i mannlige artisters fremstilling av kjønn og 

skape en ny musikkvideo der kvinnen ikke bare er et objekt, men også et subjekt. Jeg ønsker at 

denne trenden skal få en kvinnelig stemme, der  mannen iscenesettes som sexobjekt for det 

kvinnelige blikk. 

 Jeg har gjort flere musikkvideoer tidligere og også vært med i andre innspillinger. Jeg har 

som regel opplevd at det er en selvfølge at jentene skal opptre som objekter for mannens blikk. I 

mediene finnes det ikke like store muligheter til å betrakte menn som sexobjekter, i samme grad 

som menn har tilgang til å betrakte kvinner som sexobjekter. 

1.4 Dilemma

Den største utfordringen vår var å iscenesette kjønnene på en ny måte, uten at det skulle virke alt for 

fjernt fra det vi er vant til å se på musikkkanalene. Jeg var redd for at videoen kunne virke alt for 

vulgær og avvikende i forhold til de strukturene publikum allerede er kjent med. Da vi skulle klippe 

videoen, fant jeg imidlertid ut at vi hadde vært alt for forsiktige. Vi hadde nærmest ikke nok klipp 

for å få den effekten vi ønsket. Det første utkastet vi hadde av musikkvideoen var mislykket. 

Guttene var alt for lite i fokus og videoen ble alt for «snill». Jeg måtte derfor ha et møte med 

produsent og klipper og be dem gjøre klipping og redigering på nytt, mens jeg selv var til stede. Jeg 

måtte insistere på å bruke de aller mest dristige bildene vi hadde. Produsenten og klipperen mente at 

det ville bli alt for rart og vulgært hvis vi skulle gjøre det på denne måten, men jeg sto på mitt. Da vi 

var ferdige med klippingen og redigeringen, så ble vi alle enige om at det fungerte likevel. 

Vi hadde ikke mange klipp som var «på kanten». Problemet var at da vi gjorde selve scenene 

så følte vi selv at det ble svært intimt og at vi strakk oss svært langt over «grensene». Da vi i 

etterkant så dette på en skjerm, så var ikke disse scenene over «grensene» i det hele tatt, når vi 

sammenliknet det med det vi vanligvis eksponeres for på musikkanalene. Men vi satt heldigvis 
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igjen med en video som skapte den effekten jeg var ute etter. Spørsmålet var hvordan publikum og 

fokusgruppene ville reagere på denne produksjonen. 

1.5 Resepsjonsanalyse

Etter mine analyser av musikkvideoer vil jeg undersøke mottakelsen av min egen videoproduksjon. 

Jeg har intervjuet to fokusgrupper, for å undersøke hvordan mine virkemidler og iscenesettelser i 

musikkvideoen ble mottatt, og i hvilken grad mine hensikter nådde fram hos målgruppen. Et 

intervju er en samtale mellom en forsker og en respondent eller informant. Forskeren ønsker 

informasjon om et emne og informanten er noen man antar har informasjon og interesse om emnet 

forskeren undersøker (Berger, 2000: 111). Man skiller mellom informanter og respondenter. En 

respondent er den primære kilden til informasjon, mens informanten er en sekundær kilde til 

informasjonen. Et eksempel kan være hvis jeg går til en ungdomsskole og gjør et intervju med 

lærerne, for å finne ut hvordan gutter og jenter mobber hverandre. Lærerne vil dermed være 

informanter, fordi de gir informasjon eller opplysninger om elevene. Intervjuer jeg ungdommene 

direkte, vil de være respondenter (Holme og Solvang, 1991: 105). I mine intervjuer kaller jeg 

intervju-objektene mine for respondenter fordi jeg er ute etter deres egne meninger. 

Man skiller også mellom gruppeintervju og fokusgrupper. Fokusgrupper består av personer 

som ofte ikke kjenner hverandre og de utvalgte personene har relevant bakgrunn i forhold til det 

man undersøker. De samles for å diskutere og belyse ulike problemstillinger (Østby mfl. 2002: 102). 

Jeg har samlet mennesker som ikke kjente hverandre i mine intervjuer. De var alle i en spesikfikk 

aldersgruppe og opptatt av kropp, musikk og nettsurfing. Jeg bruker altså fokusgrupper. 

Det er fire former for undersøkende intervjuer. Det er uformelle intervjuer, ustrukturerte, 

semi-strukturerte og strukturerte intervju (Berger, 2000: 111-112). Jeg har valgt å bruke semi-

strukturert intervjuform. Her har intervjueren vanligvis en liste av spørsmål, som informanten skal 

svare på. Samtidig prøver forskeren så godt som mulig å beholde den kvaliteten man får gjennom 

ustrukturert intervju. I ustrukturert intervju har forskeren relativ liten kontroll over responsen fra 

informanten (ibid).

 Intervju av fokusgrupper er en intervjuform der man ikke bare har en 

kommunikasjonssituasjon mellom forsker og undersøkelsesenhet. I et gruppeintervju, får vi en 

diskusjon mellom mennesker som i et sosialt samspill med likesinnede utvikler og former meninger 

og holdninger. Grunnen til at jeg ønsket å bruke fokusgrupper er fordi denne situasjonen vil være 

mer i samsvar med den måten meningsdanning vanligvis skjer. Altså gjennom gjensidig påvirkning 

og gruppekontroll (Holme og Solvang, 1991:113). I et kvalitativt intervju må forskeren analysere, 

og ikke bare repetere hva deltakerne har sagt (Ryen, 2002: 19-20). Det som blir sagt kalles ”data”.

Det er ikke nok at man bare velger fokusgrupper, samler inn data og analyserer dataene. 

Problemstillingen jeg studerer må oppleves hos fokusgrupper. Det betyr at problematiseringen rundt 

menn som sex-objekt,  må være tydelig i det jeg presenterer og gjennomfører med fokusgruppene. 

På denne måten blir videoen jeg presenterer og spørsmålene de får relevant for min undersøkelse.
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Hvis ikke fokusgruppene hadde oppfattet mennene i videoen som sexobjekt, så ville resepsjonen 

miste sin relevans. Dette kalles aktørrelevanskriteriet og er et viktig begrep med tanke på 

relevanskrav. Her er det viktig at man reflekterer over om man har gitt en dekkende fremstilling av 

de problemene og forholdene man har studert. Jeg mener at videoen jeg har produsert ga en klar 

fremstilling av mannen som objekt, ved at han for eksempel flekset muskler i kun en truse. Mannen 

i min video har fått en litt annen rolle enn det vi er vant til. Dette ble lagt merke til av 

respondentene. De ga eksempler fra andre musikkvideoer, for å forklare noe de så i min video.  Det 

viser at de har kjennskap til strukturene og «kjenner seg igjen» (Holme og Solvang, 1991: 95-96). 

Dette viser igjen til at jeg har klart å formidle min problemstilling gjennom videoen og 

spørsmålene. Dette styrker relevanskravene i forhold til materialet jeg bruker i resepsjonen. 

Andre kriterier når det kommer til aktørrelevans er provokasjonskriteriet, 

selvforståelseskriteriet og praksiskriteriet (ibid 95-96). Provokasjonskriteriet går ut på å skape 

reaksjoner hos informantene, for å fremme en omvurdering av deres egen situasjon og selvforståelse 

(ibid). Det at jeg viste informantene bilder av nakne og halvnakne menn i starten, er et eksempel på 

provokasjon. Hvis det ikke er så ofte man ser menn som sexobjekt, så kan dette være «annerledes» 

og kanskje provoserende. Da jeg deretter viste dem bilder av kvinner med bare undertøy, og de 

kanskje ikke ble like provosert eller overrasket fordi dette er et vanlig syn, så tror jeg dette kan 

fremme en omvurdering av situasjon og selvforståelse. Det å vise både halvnakne kvinner og menn 

rett etter hverandre, vil få informantene til å oppfatte forskjellen på reaksjonene de opplever på 

kroppen. Da snakker vi om selvforståelseskriteriet. Dette kan nemlig understreke at de selv reagerer 

på helt andre måter enn de var klar over, med tanke på det å se nakne menn i forhold til kvinner. Når 

det kommer til praksiskriteriet så handler dette om løsningen på problemet som informantene står 

ovenfor eller peke på endringer i strukturelle forhold eller handlingsvalg. Det kan også innebære en 

mer generell presentasjon av alternative handlingsvalg og konsekvensene handlingsvalget kan 

innebære (ibid). I mitt tilfelle peker jeg på mannen som et sexobjekt i musikkvideo, der 

informantene prøver å løse problemene de står ovenfor, når de prøver å skape et bilde av mannen 

som sexobjekt. Problemene de står ovenfor kan for eksempel være om det er problematisk å gjøre 

dette sexobjektet til en akseptert rolle i en heteronormativ kontekst.

1.6 Utvalg

Jeg brukte informanter mellom 20-30 år, som var opptatt av kropp, musikk og nettsurfing. Denne 

aldersgruppen er min målgruppe som artist, men først og fremst er de i denne aldersgruppen aktive 

når det gjelder deling av musikk og videoer på nett. Å dele kjønnene i to grupper, gjorde jeg fordi 

jeg antok at man ofte er mer åpen omkring kjønn og seksualitet når man er sammen med samme 

kjønn. Jeg ønsket fire personer i hver gruppe. Jeg gikk ut i fra at fire stykker verken ville være for 

mange eller for få til å få i gang en diskusjon. Siden jeg ønsket intervjuobjekter som brukte mye 

internett, så valgte jeg å hente dem på Facebook. Jeg laget en post som jeg spredte ut, og de som 

ønsket å delta kunne ta kontakt med meg. Utvelgelse er svært viktig for å samle inn informasjon og 
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data. Hvis man får tak i urelevante personer i utvalget, kan det føre til at hele undersøkelsen blir 

verdiløs sett i forhold til utgangspunktet for arbeidet (ibid: 104). Siden min oppgave handler om 

kjønn og seksualitet i musikkvideoer, så var det viktig for meg å snakke med noen som var opptatt 

av både kropp og musikk. Kriteriene for at de kunne delta i denne undersøkelsen var nettopp at de 

var opptatt av kropp og musikk. Jeg så også spesielt etter dem som trente, fordi det er vanlig at de 

som trener ofte er opptatt av kroppen. Alle som deltok i mine fokusgrupper oppga informasjon om 

at de trente regelmessig. Informantene var folk jeg ikke kjente og som ikke kjente hverandre. De 

som er aktive på Facebook surfer vanligvis på YouTube og får enkelt tilgang til hva som skjer i 

populærkulturen, noe som var nyttig for meg for å trekke ut mest mulig informasjon knyttet til 

musikkvideoer i populærkuluren. Jeg brukte unge mennesker fra Oslo, slik at det ikke ble for store 

problemer med transport. 

Jeg forventet at informantene jeg valgte til fokusgrupper, ville ha delte meninger om 

mennene i min musikkvideo, men at mange også ville være positive til en objektifisering av 

mannekroppen. Kanskje ikke alle ville like at det var så mye muskler i videoen og at de heller ville 

foretrukket jenter som halvnakne. Jeg forventet også at noen ville føle det ukomfortabelt å se disse 

guttene avkledd, fordi de ikke er vant til det. Likevel håpet jeg at med meg som «seksuelt 

blikkfang» i videoen, så kunne informantene likevel føle at de så noe som var «vanlig».  Poenget 

mitt var hovedsakelig å finne ut hvordan fokusgruppene reagerte på menn som seksuelle objekter i 

videoen. Selv håpet jeg på at de kom til å reagere positivt på disse mennene, fordi jeg håper på en 

fremtid der den heteroseksuelle kvinnens begjær tilfredstilles av kamerablikket i større grad enn i 

dag. I min video prøver jeg derfor å filme «med likestilling». Både fra mannens og kvinnens blikk. 

Jeg synes det er svært viktig å påpeke at jeg ikke tror på universelle generaliseringer. Selv 

om jeg har gjort intervjuer og gjort analyser, så betyr det ikke at disse gjelder alle individer eller ”de 

fleste” individer. Det er viktig å belyse strukturene som viser seg i musikkvideo-industrien og stille 

spørsmål til dem. På denne måten vil vi som individer være mer reflekterte over hvilke valg vi står 

overfor når vi ser en musikkvideo eller når vi produserer en musikkvideo. Man kan til en viss grad 

selv velge hvorvidt man ønsker å forholde seg til strukturer. Bestemte strukturer kan heller ikke 

gjelde alle, fordi de er ulike fra samfunn til samfunn. En empirisk sannhet kan derfor aldri gjelde 

alle. Ryen (2002: 47-48) mener at selv om man fokuserer på individet, betyr det ikke en direkte 

avvisning av struktur. Hun mener det strukturelle må kunne forklares ut fra det individuelle. Det er 

åpenbart at individet påvirker strukturen og strukturen påvirker individet. Det er ikke 

hensiktsmessig å intervjue mennesker som ikke er relevante for det man ønsker å undersøke. 

Poenget er å finne de aktørene som er relevante for  undersøkelsen. Hadde jeg for eksempel valgt 

eldre respondenter som ikke var interessert i kropp, så kunne jeg ha fått høy grad av negativ 

respons. Ikke alle mennesker er komfortable med mye fokus på kropp og kan dermed oppfatte 

sexfokuserte musikkvideoer som støtende. Eldre mennesker er fra en generasjon der man ikke ble 

utsatt for så mye sexfokusert medieinnhold, som den dag i dag.  
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1.7 Oganisering og gjennomføring

Jeg startet som sagt intervjuene med å vise bilder av delvis nakne kvinner og menn. Deretter så de 

min musikkvideo og ble stilt spørmål som de måtte svare på. Jeg ville selv være tilstede under 

fokusgruppen, for at de skulle få følelsen av at jeg trengte deres mening som artist. Jeg sa at jeg 

ville lage en ny musikkvideo og at jeg gjerne vil høre deres meninger og råd om hvordan menn 

burde iscenesettes som sexobjekt. Jeg ønsket ikke at de skulle få en følelse av at de skulle utlevere 

seg. For at samtalen skulle bli mest mulig utvunget, krevde det at jeg som forsker var opplagt og 

oppmerksom i intervjusituasjonen. Jeg ønsket å danne et tillitsforhold til mine respondenter og få 

dem til å føle at det de sa, ble tatt alvorlig og at de ble lyttet til (Holme og Solvang, 1991: 105). For 

å få dem til å føle seg trygge og for at de skulle føle at det var en personlig samtale, så hadde jeg 

intervjuene hjemme hos meg. På denne måten, følte jeg at de ville åpne seg mer og at de ville føle et 

nærere forhold til meg. Jeg ønsket en åpen, ærlig og nær samtale. Hvis jeg hadde bedt dem om å 

komme til en institusjon, tror jeg de ville vært mye mer forsiktige med hva de ville si. Jeg tror også 

at de ville følt at de snakket mer med en forsker, og dermed ikke være like personlige. Kulissene i et 

intervju er svært viktig. Forhold som tid, sted, personers plassering og teknisk fremgangsmåte er 

avgjørende for atmosfæren under intervjuet (ibid: 107). Når det gjelder tid, så kom respondentene 

mine på kvelden mellom 18:00 og 20:00. Først og fremst var det fordi folk flest har mer tid på 

kveldene. Men kvelden er også en mer personlig tid enn dagtid. Å komme hjem til en artist på 

kveldstid, tror jeg kan gi en følelse av mer tilknytning og dermed åpne for en mer troverdig og ærlig 

samtale. Jeg plasserte dem i min sofa, der de satt svært tett sammen. Dette er også en effekt for å 

skape en intim og nær situasjon. Før vi startet intervjuene, brukte jeg ca 30 minutter på å snakke 

med dem om dagligdagse ting og brukte god tid til å få dem til å hilse på hverandre og skape en 

trygg og god stemning. Respondentene fikk opplyst at dette er en del av en masteroppgave og at de 

ville bli filmet. Jeg filmet samtalene, slik at jeg kunne sikre validiteten til oppgaven. Ved å filme 

fokusgruppene fikk jeg med meg ansiktsuttrykk og kroppsspråk, som kunne være av stor viktighet 

for mine data. Ved hjelp av film sikrer jeg det som ble sagt, og har mulighet til å se videoen flere 

ganger, for å tolke situasjonen og resepsjonen best mulig. 

1.8 Dilemma

Respondentene er fans på min egen facebookside. Selv om jeg ikke visste hvem de var og de ikke 

kjente hverandre, så hadde de alle en slags tilknytning til meg og har hatt tilgang til mye 

informasjon om meg via facebook. Det var også meg som intervjuet dem. Dette er elementer som 

kunne ha skapt problemer for verdien i oppgaven min. Siden de er fans og tilhengere av meg på 

facebook, så kunne de ha svart på spørsmålene mine uten å vise sine kritiske holdninger. Hadde jeg 

brukt en annen person som de absolutt ikke hadde kjennskap til, ville det vært enklere å uttrykke 

negative holdninger. Grunnen til at jeg ønsket å gjøre det selv, var fordi det viktigste for meg var at 

de fikk et tillitsforhold til meg. Et tillitsforhold gjør at det er lettere å åpne seg og være ærlig. Ved å 
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si at jeg kom til å lage en ny musikkvideo i fremtiden, og trengte deres konstruktive meninger om 

den videoen de fikk se, så kunne de nærmest føle seg som konsulenter eller rådgivere. Jeg prøvde å 

få situasjonen til å føles mest mulig som et team-work/ gruppearbeid basert på personlige erfaringer. 

For å unngå at respondentene skulle svare «på mine vegne» gjorde jeg det så klart jeg kunne 

for dem at de skulle svare så ærlig de kunne klare, og jeg sa ingenting om mine personlige meninger 

om videoene eller spørsmålene de fikk. Et annet dilemma er at respondentene kan holde tilbake 

informasjon og føle seg ubekvemme med å utgi sine personlige meninger. For å gjøre dem trygge 

på at personlige meninger ikke skulle lekke ut, skrev de under på en kontrakt, der det stod at de var 

anonyme og at de hadde taushetsplikt. I tillegg skrev jeg under på en kontrakt som alle fikk, der jeg 

fastslo at videoen av resepsjonen kun ville vises til eventuelt sensorene ved Universitetet i Oslo og 

at jeg selv har taushetsplikt når det kommer til anonymiteten til mine respondenter. 

Jeg synes at denne metoden fungerte bra. Respondentene var svært åpne (mer åpne enn 

forventet) og jeg følte ikke at de var redde for å si noe negativt eller komme med kritikk. Under 

intervjuet ga jeg tydelig tegn til at jeg lyttet til det de hadde å si og at jeg tok dem på alvor. Jeg sa 

meg verken enig eller uenig i det de svarte, men viste dem bare at deres mening var svært verdifull, 

ved at jeg lyttet og konsentrerte meg da de snakket. 

Et annet problem som kunne oppstå var at intervju-objektene kunne bli farget av mine 

personlige meninger via informasjon på facebook. For å hindre dette  har jeg aldri i tiden før 

intervjuene lagt ut opplysninger omkring min masteroppgave og ingen av informantene visste 

dermed hva masteroppgaven min handlet om eller hvilke spørsmål de ville få. Det eneste jeg har 

delt ut av informasjon på facebook i forhold til oppgaven, var en post der jeg søkte etter 

fokusgrupper til min masteroppgave. Opplysningene de fikk var at oppgaven var innenfor 

medievitenskap og at jeg ønsket personer mellom 20-30 år som interesserte seg for musikk, trening 

og kropp. 

Jeg måtte gå ut fra at de allerede hadde en viss kjennskap til meg som artist, selv om jeg 

ikke kjente noen av mine respondentene. Her var jeg litt redd for at denne kjennskapen ville hindre 

dem i å kritisere videoen. Jeg omtalte derfor aldri meg selv i videoen som «jeg» eller «meg». Dette 

adopterte respondentene. Da vi snakket om meg i videoen var det ofte de sa «hun», «henne» , 

«damen» og «kvinnen» i stedet for «deg» (meg). Det gledet meg, fordi det viste at de skilte mellom 

meg som privatperson og meg som artist i musikkvideoen. Jeg tror også at det var mye lettere å 

kritisere «hun i musikkvideoen», når de klarte å skille mellom «henne» og meg.

Jeg var også litt bekymret for at de skulle få inntrykk av at jeg ønsket å vite hva de syntes 

om meg i videoen. Hvis de ville fått en følelse av at jeg ønsket å vite hva de mente om meg, så ville 

de kanskje ha sympatisert mer med innholdet i videoen, for å tilfredstille meg og mine følelser. Jeg 

merket litt på begynnelsen av intervjuene at de ønsket å fortelle meg at de likte videoen og at den 

var kul. Jeg sa aldri «takk» og viste heller ikke at jeg satt pris på god kritikk. I stedet ignorerte jeg 

gode tilbakemeldinger og holdt meg slavisk til spørsmålene. Dette ble oppfattet av fokusgruppene 

og jeg følte at de skjønte at jeg var ute etter konstruktiv kritikk. Det var heller ingen spørsmål som 

var direkte knyttet til meg . Alle spørsmålene de fikk handlet om mennene i videoen. Mange av 
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spørsmålene hadde ikke noe å gjøre med videoen i det hele tatt. For eksempel så spurte jeg hva en 

sexy mann og hva en sexy kvinne er. Jeg spurte også om hvordan de så på mennene i denne 

musikkvideoen. Derfor hadde de ingen grunn til å svare på «mine vegne». 

Ved å la en annen person gjennomføre intervjuene, så kunne jeg unngått faren ved at de ville 

svare på mine vegne. Som sagt tror jeg dette også kunne vært uheldig. Det at de hadde en aning om 

hvem jeg er og hva jeg driver med, skapte en troverdighet og tillit. En helt ukjent person, kunne ha 

medført at respondentene ikke ville kunne plassere hva som var meningen og målet med den 

informasjonen de utleverte. Når man ikke har en viss kjennskap til hvem man snakker med og hva 

formålet kan være, så tror jeg det er mye vanskeligere å utlevere personlig informasjon om 

seksualitet, kropp og følelser. 

Nærheten som oppstår mellom forsker og undersøkelsesenhet kan være et problem, fordi 

undersøkelsesenheten får et ønske om å handle slik han går ut i fra at forskeren venter. Det er derfor 

viktig at forskeren må være klar over at slike situasjoner kan oppstå og gjøre sitt beste for å sikre 

seg at det som sies er pålitelig (Holme og Solvang, 1991: 92). Min måte å sikre dette på var som 

tidligere nevnt, å be om deres meninger på grunnlag av at en ny musikkvideo skulle produseres. Jeg 

fortalte dem at jeg var ute etter råd og veiledning, for å produsere en video med menn som 

sexobjekt, som ville fungere på et bredt publikum. Jeg ønsket i en viss grad å tre ut av rollen som 

forsker og bli oppfattet også som artist. De visste at det var en masteroppgave, men jeg forklarte at 

jeg skrev masteroppgave og ønsket å finne ut hvordan jeg burde lage min neste video. Jeg sa også at 

jeg ikke kunne si mer enn dette, fordi jeg var redd det ville farge det de sa. Det ble akseptert og det 

virket som at de følte seg trygge med den informasjonen de fikk, selv om den var begrenset. 

1.9 Analyse

Da alle dataene var innsamlet formulerte jeg tre hovedtemaer knyttet til dataene. Dette er 

seksualitet, blikk og begjær og kategoriene kvinne og mann. Det jeg ønsket å se på i forhold til mine 

intervjuer var hvilken seksualitetsforståelse fokusgruppene hadde. Altså, hvordan oppfattet de 

seksualitet? Det andre jeg undersøkte var med hvilket blikk de så på videoen med. Altså, hva de 

begjæret og hva informantene fokuserte på. For det tredje og siste undersøkte jeg hvordan de 

oppfattet kategoriene kvinne og mann. 

Det er lett å glemme hva data er når man er observatør. Hvis ikke informasjonen blir skrevet 

ned eller lagret, vil hele observasjonsarbeidet ha liten verdi, altså gyldighet. Slike notater er en 

forutsetning for å gjennomføre en meningsfylt analyse (Holme og Solvang 1991: 120). Validitet 

betyr gyldighet. Når det gjelder validitet i intervju-data, så handler det om sannheten som man kan 

gripe gjennom ord og som referer til en stabil sosial realitet (Ryen, 2002: 177). Et eksempel er når 

en av mine respondenter sier noe og jeg kan henvise til teorien jeg har brukt. Da refererer ordene til 

en stabil sosial realitet. Hvis det som blir sagt, ikke lagres akkurat slik som det ble sagt, kan man 

miste viktige detaljer. 

Mitt datamaterialet ble filmet på video. For å få oversikt over hva som ble sagt i intervjuene, 
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har jeg transkribert intervjuene på et dokument på datamaskin. På denne måten har jeg enkel tilgang 

til mine data.  All strukturering og organisering av disse dataene er en tidskrevende og omstendelig 

prosess. Resultatet er til slutt det som foreligger i denne oppgaven. Muntlig tale er ikke alltid enkel 

å forstå og mange formuleringer kan være tåkete. For eksempel så har noen av mine informanter 

bare sagt enkelte ord for å beskrive hva de mener. Et eksempel er da jeg spurte jentene om mennene 

ble fremstilt som sexobjekt. Da sa ei jente «Nja, ikke egentlig, jo, mer lidenskap. Intimt». Dette må 

tolkes, siden det hun sier bare er stikkord. «Nja» er en mellomting av ja og nei, så hun er usikker på 

om hun mener de fremstilles som sex-objekt. Hun sier «lidenskap» og «intimt», og da kan man gå 

ut i fra at hun i stedet for å se på gutten som direkte sexobjekt, ser på lidenskapen og intimiteten 

mellom  mannen og  kvinnen. Hun kobler sannsynligvis ikke mannen umiddelbart til sex, men mer 

som et objekt for lidenskap og intimitet. Det at hun sier ”jo” etter  ”ikke egentlig”, betyr kanskje at 

hun i bunn og grunn mener mener at ”jo, han er et sexobjekt”, men hun ønsker ikke å utelukke det 

lidenskaplige og intime aspektet ved ham. Det var viktig å transkribere nøyaktig og ikke endre 

talespråket til skriftspråk, fordi de muntlige særtrekkene kan også tolkes og gi en mer nøyaktig 

refleksjon av respondentens meninger (Holme og Sovang, 1991: 108). 

For å fange opp problemfeltene som jeg ville se nærmere på, måtte jeg gå inn i 

datamaterialet og analysere de delene av materialet som gjaldt problemfeltene. Metodisk gjør en 

dette slik at en leser gjennom hvert enkelt intervju. Samtidig noterer man ned hvor problemfeltet 

blir tatt opp og streker under viktige utsagn (ibid, 109). 

Formidling av resultater må skje slik at den når folk. Derfor må budskapet man formidler 

være engasjerende. Bruken av sitater er et godt hjelpemiddel, men sitater har også en annen 

funksjon. De skal dokumentere den forståelsen man gir uttrykk for (ibid: 111-112). 

1. 10 Metodetriangulering

Det at jeg belyser flere teorier og bruker flere metoder for å undersøke noe, kalles 

metodetriangulering.  Metodetriangulering betyr å bruke flere metoder, for å bekrefte data (Ryen, 

2002:194). Triangulering skal bidra til å utdype forståelsen for ulike aspekter, knyttet til samme sak 

eller gjøre studien mer fullstendig (ibid: 195). Når det gjelder teori- og forskningstradisjon, så 

bruker jeg flere metoder. Jeg baserer meg som sagt på både visuell analyse, semiotikk og 

psykoanalyse for å skape en musikkvideo som skal skille seg fra ”tradisjonelle” musikkvideoer. Jeg 

baserer meg også på queerforskning, kjønnsforskning og feministisk teori, for å undersøke 

musikkvideoene. 

Jeg har ikke triangulert når det kommer til metode-triangulering. Hadde jeg i tillegg til 

fokusgruppe-intervju for eksempel intervjuet respondentene hver for seg i etterkant med samme 

type spørsmål som de fikk i fokusgruppene, så kunne det bidratt til å styrke validiteten. Men jeg har 

kjørt det kvalitative intervjuet mitt to ganger med samme fremgangsmåte og samme spørsmål. En 

gang på jenter og en gang på gutter. Dette er også for å sikre gyldighet. Da kan jeg se på forskjeller 

mellom kjønnene og om resepsjonen stemmer overens med teoriene jeg har gjennomgått. 
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1. 11 Styrker og svakheter

Det å bruke visuell analyse, semiotikk og psykoanalyse, queerforskning, kjønnsforskning og 

feministisk teori, for å undersøke musikkvideoene gjør at jeg får dekket flere områder rundt 

problemstillingen min. I metoden min ville det vært en fordel om jeg ville brukt flere metoder for 

kvalitative intervju. Hadde jeg ikke måttet begrenset oppgaven min, ville jeg i tillegg til kvalitative 

gruppeintervju også gjennomført respondentintervjuer med alle hver for seg i etterkant av 

fokusgruppe-intervjuene. Jeg kunne for eksempel spurt mer inngående om min 

musikkvideoproduksjon. Jeg kunne spurt de samme spørsmålene som de fikk i intervjuene, og 

sammelikne intervjuene med det som ble sagt i fokusgruppene. Da kunne jeg ha avdekket hvorvidt 

de hadde svart ærlig i gruppene. Da er det stor mulighet for at jeg ville fått mer informasjon om 

respondentenes meninger og i tillegg ville jeg hatt mulighet til å skaffe informasjon som av ulike 

grunner ikke kom frem i fokusgruppene. Kanskje noen av respondentene hadde forandret sin 

mening i etterkant av fokusgruppe-intervjuene? Dette ville vært verdifullt å undersøke. Jeg valgte å 

ikke gjøre dette, fordi jeg måtte avgrense oppgaven. 
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2

Teorierdel 

2.1 Teorier om kjønn

Kjønnsforskningen er preget av poststrukturalistisk teori. Poststrukturalismen er en retning innefor 

samfunnsfag og humaniora som er vesentlig innenfor feministisk samfunns-, kultur- og, 

litteraturstudier.  Retningen presenterer en teoretisk nytenkning i fransk tenkning på slutten av 

1960-tallet og oppsto som en uensartet reaksjon på strukturalismen. Samtidig var den også en 

videreføring av sentrale strukturalistiske innsikter. I begynnelsen av 1990-årene, ble den 

poststrukturalistiske vendingen merkbar innen kjønnsforskningen. Dette er ingen selvstendig 

retning, men mer en betegnelse for å navngi en gruppe ulike teoretikere (Bondevik og Rustad, 2006: 

51). «Post» betyr «etter» og det ligger i betegnelsen at den kom etter strukturalismen. 

Strukturalismen springer ut av teorier om språket, som oppfattes som et system av tegn. Jacques 

Lacan er en sentral bidragsyter til strukturalistisk teori. Han definerte menneskets underbevissthet 

med utgangspunkt i språkvitenskapen. Poststrukturalismen utfordrer denne strukturalistiske 

tankegangen og spør hvordan det er mulig å oppnå samfunnsmessige og politiske endringer. 

Innenfor poststrukturalistisk feministisk teori har det vært viktig å utfordre den såkalt felles 

fortåelsen av språksystemet og teorien tar utgangspunkt i at den sosiale virkeligheten er en sosial 

konstruksjon (ibid). Teorier rundt sosiale konstruksjoner er svært sentrale i det som kalles 

«queerteori». 

Queerteorien har siden begynnelsen av 1990 vært viktig for deler av den norske 

kjønnsforskningen. Queerteori ser heteroseksualitet som grunnleggende premiss for sosial 

kategorisering og organisering av kjønn og mener heteroseksualiteten er kulturelt skapt. 

Heteroseksualitet sees på som ikke-naturgitt sosiokulturell ordning (Rekdal, 2007: 244). 

Homoseksualitet blir sett på som avvikende fra et heteronormativt ståsted. Begrepet 

«homoseksualitet» ble lansert i siste halvdel av det 19. århundret (Eng, 2006: 137), men seksuelle 

og/eller følelsesmessige tiltrekninger mellom personer av samme kjønn er mye eldre (ibid). Det å 

leve som lesbisk kvinne eller homofil mann genererer andre kjønnserfaringer og andre 

kjønnsuttrykk enn det heterofile. Å leve homoseksuelt vil gjerne si det samme som å leve i en 

samkjønnet kontekst hvor erfaringer med hva kjønn betyr, og hvordan kjønn gjøres, kommer frem i 

større grad mellom kvinner og mellom menn i stedet for mellom kvinner og menn, som er vanlig i 

flerkjønnede sosiale rom (ibid: 138). Homoforskning bidrar til kunnskap om forholdet mellom 

seksualitet og kjønn generelt, og om forholdet mellom seksualitet og kjønn «utenfor» det heterofile 

kjønnet. Heteroseksualiteten som norm og som dominant seksuell begjærform i vår kultur har skapt 

en usynliggjøring og stigmatisering av fenomenet homoseksualitet (ibid: 143). Når et barn vokser 

opp blir det tatt for gitt at det utvikler heteroseksuelt begjær, altså at det forelsker seg i det motsatte 

kjønn. Homo- og queerforskningen kritiserer kjønnsforskningen for at den har tatt utgangspunkt i 

det tatt-for-gitte heteroseksuelt forståtte kjønnet (ibid). Det å dekonstruere normalitet er et viktig 
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poeng i homo- og queerforskning. Det som blir sett på som normalt er ofte akseptert i en 

heteronormativ struktur. Heteronormativitet er ikke ensbetydende med heteroseksualitet. Det er et 

begrep som påkaller de rådende normative diskursene om heteroseksualiteten. Begrepet skaper for 

eksempel forestillinger om at heteroseksualitet skaper kjønnet og forestillinger om det gode/riktige 

liv. Disse forestillingene påvirker alle i en kultur uavhengig av seksualitet, kjønn, livsform og 

uttrykk (Eng, 2006: 146-147). Det at heteronormativiteten skaper kjønn og forestillinger om det 

gode liv, betyr at heteronormativiteten er den gjeldende normen som setter på dagsorden hva som er 

”normalt”. Alt utenfor denne rammen, blir sett på som avvik. Eksempler på dette er hvis man er 

homoseksuell og lever med en annen mann. Dette er avvik i forhold til normen som gir grobunn for 

at det er mer riktig at en mann skal leve med en kvinne. På denne måten skaper også 

heteronormativiteten kjønn. Den forteller oss hvordan kjønn bør opptre for å leve et ”riktig” liv. 

I boken Når heteroseksualiteten må forklare seg (2007) henviser Rekdal til Toril Moi som 

mener at det gjennomsyrende bildet av kjønnet gir grobunn for essensialisme, biologisme, 

beskyldninger om degenerasjon og «unaturlig» oppførsel. Hun mener bildet skaper en forståelse av 

at det bare finnes to naturlige kjønn og at disse kjønnene kun kan ha en type seksualitet. 

Tiltrekningen er altså basert på to motsatte kjønn; mann og kvinne. Personene gjennomkjønnes og 

gjennomseksualiseres (Moi i Rekdal, 2007: 259). Klær, kropp og kroppsspråk er tegn som kan 

tolkes og som viser oss hvilken seksualitet det dreier seg om. For å vise hvordan man kan tolke 

disse tegnene i forhold til seksualitet, vil jeg gi en kort oppsummering av queerteoriens sentrale 

bidrag til forskningsfeltet.

Queerteori kan forstås som en teori som dekker ulike retninger med et felles utgangspunkt: 

kritikk av den heteronormative tokjønnsmodellen. Målet for queerteori er ifølge Mühleisen  å 

analysere fenomener og iscenesettelser som bryter med konvensjonelle forståelser og praksiser om 

kjønn og seksualitet (Mühleisen, 2002: 39). I Butlers Gender trouble (1990) skilles det mellom 

anatomisk kjønn og kjønnsidentitet (1990: 8-9). Butler forstår kjønn og seksualitet som en 

iscenesettelse eller maskerade hvor kroppsspråket spiller en avgjørende rolle, fordi kroppen er det 

mest effektive, kjønnete tegnsystemet (Mühleisen, 2002: 49-51). Det vil si at man regisserer 

kroppsspråk, klær, kommentarer og fritidspraksiser innenfor en tokjønnet, konvensjonell modell 

som er godkjent i det aktuelle praksisfeltet (ibid). Denne ”maskeraden”, hvor man regisserer kjønn 

og seksualitet kalles ”performativt kjønn” (ibid). Perform betyr å fremføre. Man fremfører for 

eksempel et musikkstykke eller et teaterstykke for et publikum. Performativt kjønn er altså en 

fremføring eller iscenesettelse av kjønn. Å se på kjønn som et tegnsystem som kan tolkes er en 

semiotisk og strukturalistisk måte å analysere på. 

Hvis vi går ut i fra Butlers teori om vi ”spiller” kjønn og seksualitet ved iscenesettelse av 

tegn, i hvor stor grad har man frihet til å utøve den seksualiteten og det kjønnet vi ønsker? 

Toril Moi sin forståelse av menneskekroppen handler om at kroppen er vår «situasjon» i 

verden. Hun mener at vi er i en situasjon i forhold til oss selv, men at for de andre som opplever 

oss er kroppen vår bakgrunn (Moi, 2001: 94-95). I boken Når heteroseksualiteten må forklare 

seg, tolker Rekdal Moi. Hun forklarer den historiske situasjonen vi er født inn i vil  avgjøre 
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hvordan vi blir behandlet, oppdratt og hvilke muligheter vi får. Vi kan gjøre hva vi vil med den 

kroppen vi har fått fordi vi har en eksistensiell frihet, men den historiske situasjonen begrenser 

oss fordi den setter rammer for hva som er mulig for oss å gjøre (Rekdal: 2007: 263-264). Disse 

tankene har Moi funnet hos Beauvoir. I innledningen til Levd erfaringer (bok 2 av Det Annet 

Kjønn, 1949) skriver Beauvoir at det ikke dreier seg om å utsi evige sannheter, men å beskrive 

den felles bakgrunn som hver enkelt kvinnelig eksistens springer ut av (Beauvoir, 1949: 323). 

Slik seksualitet og kjønn forstås i konteksten vi lever i vil altså påvirke hvordan vi forstår oss 

selv. Vi har mulighet til å påvirke samfunnet, men dette kan mislykkes (Rekdal, 2007: 264) . Vi 

har altså i følge disse teoriene en eksistensiell frihet, men den er begrenset av situasjonen vi 

lever i. Musikkvideoformatet og forventningene til rapvideoer inneholder også sine 

konvensjoner og begrensninger. Dersom en video fraviker for mye fra ”situasjonen” vi lever i, 

så ville den muligens ikke blitt akseptert og derfor ”mislykket”. Den ville ikke nå publikum og 

dermed heller ikke ha stor nok påvirkningskraft. Dette er et eksempel på hvordan kjønn og 

seksualitet produseres.

2.2 Teorier om kvinnelig og mannlig

Simone de Beauvoir (1949) mener at mannen oppfatter kroppen sin som mer normal enn 

kvinnekroppen. Mannen tror han erkjenner kroppen sin objektivt, mens han betrakter kvinnens 

kropp som tynget av alt det som kjennetegner den. En hindring og et fengsel (Beauvoir, 1949: 

35). Mannen definerer ikke kvinnen i seg selv, men sett i forhold til ham. Kvinnen blir ikke 

betraktet som et selvstendig vesen. For ham er hun kjønn. Hun bestemmes og skilles ut i forhold 

til mannen og ikke omvendt. Hun er det uvesentlige ovenfor det vesentlige. Han er subjektet og 

det absolutte, mens hun er «Den andre»(ibid: 36). Beauvoir mener at mannen representerer både 

det positive og det nøytrale på samme måte som man i fransk språk sier «les hommes» både for 

«mennesker» og «menn». Kvinnen fremstår som det negative i den grad at enhver bestemmelse 

blir tillagt henne som en begrensning, uten noen gjensidighet. Hun påpeker at de to kjønnene 

ikke kan sammenliknes med to elektriske poler. (Beauvoir, 1949: 35). Ifølge Toril Moi (2001) er 

konsekvensen av denne polariserte tenkningen at det i et patriarkalsk samfunn ikke har noe å si 

hvordan man definerer kvinnen, fordi uansett hva slags kvaliteter hun får, så vil de fremstå som 

negative i forhold til menns kvaliteter (Moi, 1999: 112-113). 

Moi (1998) prøver å vise at det er et lite hensiktsmessig grep for feministisk teori å 

opprettholde en forståelse av noe mannlig og noe kvinnelig. Når man insisterer på at egenskaper 

kan deles inn i disse to kategoriene er man med på å opprettholde kjønnsbaserte stereotypier. 

Moi mener at ved å beholde denne troen på at kjønn gir egenskaper som skal vise til noe 

kvinnelig og mannlig, så sier man ingenting meningsfullt når man ønsker å beskrive den enkelte 

kvinnen eller mannen. Det hun mener er at ved å gi kjønn spesifikke egenskaper, så begrenser 
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man kjønnet og at disse egenskapene ikke gir en meningsfull forklaring på hva et kjønn er (Moi, 

1998: 158-160). I det 19. århundret var det for eksempel uvanlig at kvinner gikk i bukser og at 

menn trillet barnevogn. Dette er eksempler på måten vi gir kjønnene egenskaper og 

opprettholder troen på at disse egenskapene er forbundet med kjønnet. Sett fra dette synspunkt 

vil musikkvideoen som nettopp insisterer på spesielle egenskaper hos kjønnene være med på å 

opprettholde tanken om at egenskaper kan deles inn i to kategorier, altså kvinnelig og mannlig.

I første kapittel i Simone de Beavoirs klassisker Det annet kjønn (1949), skriver Beauvoir at 

kvinnen hos folk oppfattes som en livmor, et par eggstokker og at hun kort sagt er en «hunn» 

(Beauvoir:1949: 51). For Beauvoir definerer kvinnen seg selv gjennom det hun gjør med det verden 

gjør med henne og man er ikke født kvinne – man blir det (Ibid: 327). Det å gi en definisjon av 

kjønn og kjønnets egenskaper er vanskelig. Kjønnets egenskaper er ikke konstante, og biologien er 

ikke tilstrekkelig for å definere kjønn. Likevel mener Beauvoir  at kroppen er en nødvendig del for å 

definere kvinnen (Beauvoir, 1949: 79-80). Det å fokusere mye på kvinnelige kroppsdeler i en video, 

er en effektiv måte å markere kvinnelighet på. Men det å bare vise hennes kropp, er svært 

begrensende for henne som subjekt. 

I Under det rosa täcket (1996) konkluderer Nina Björk at ingen kvinne kan opphøre å være 

«kvinnelig». Kvinneligheten er innskrevet både i henne selv og i hennes møte med andre 

mennesker. Björk skriver også at det Frankrike som Beauvoir ble en voksen kvinne i, var et 

samfunn der kvinner ikke hadde stemmerett, der abort var ulovlig og hvor gifte kvinner ikke kunne 

åpne sin egen bankkonto. Det var en selvfølge at kvinner skulle gifte seg, fostre barn og leve for sitt 

hjem og sin make. Beauvoir stilte seg og sitt liv i opposisjon mot sin samtid og sin bakgrunn. Det 

hun ville var noe annet. Björk nevner også Yrsa Stenius, som mente at Beauvoir var en maskulint 

farget personlighet og kunne ikke forstås som det Stenius kaller for «det genuint feminine». Den 

intellektuelle kvinne som både i sin tenkning og privatliv vegrer seg mot «det genuint feminine», 

kan helt enkelt per definisjon ikke eksistere, skriver Björk. Hun gir uttrykk for at det gir lite mening 

at Stenius oppfatter at Beauvoir som kvinne ikke er kvinne og at hun som «tenker» er mann (Björk 

1996: 193-206). Yrsa Stenius (1993) hevder at hennes egen lesning av Beauvoir ikke oppmuntret 

hennes kvinnelige tillit. Hun forklarer at Beauvoir stimulerte hennes personlige tillit på tross av 

hennes kvinnelighet og lokket henne til å benekte det genuint feminine i hennes natur (Stenius, 

1993: 155). Her ser vi at Stenius tror på det «genuint feminine». Beauvoir forkaster denne 

essensialistiske tekningen. Essensialismen går ut i fra at det eksisterer noe genuint kvinnelig, som 

en slags essens. Beauvoir forklarer hvorfor essensialismen er problematisk. Hun mener at hvis en 

kvinne skal oppfattes som kvinne så må hun delta i kvinnens virkelighet (Beauvoir, 1949: 33). Det 

vil si å gjøre «kvinnelige» ting. Det er her hun spør hvor denne kvinneligheten kommer fra. Altså 

hva er denne essensen som kvinneligheten springer ut i fra? Hun spør ironisk om kvinneligheten 

blir utsondret gjennom eggstokkene eller om den er spikret fast på en platonisk himmel. Er det nok 

med et brusende underskjørt for å få henne ned på jorden, spør hun videre. Hun nevner at 

kvinneligheten på Thomas Aquinas sin tid fremsto som en essens, som var definert like klart som 

valmuens søvndyssende virkning (Beauvoir, 1949: 33-34). Beauvoir illusterer med dette at 
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kvinnelighet ikke kan defineres så enkelt. Hun mener at hvis det ikke er tilstrekkelig å definere 

kvinnen gjennom hennes funksjon som hunkjønn, og hvis vi ikke er villige til å forklare det 

gjennom «det evig kvinnelige», men likevel innrømmer at det finnes kvinner på jorden, så må vi 

stille spørsmålet om hva en kvinne er (ibid: 35). 

Det at Stenius oppfattet Beauvoir sine egenskaper som mannlige, var noe som var av stor 

viktighet for meg da jeg produserte videoen. Jeg ønsket ikke at de klippene hvor jeg gjorde noe 

utradisjonelt som kvinne, skulle bli oppfattet som mannlig. For meg var det viktig at jeg kunne 

bruke de egenskapene jeg ville, uten å bli oppfattet som en som prøver å likne en mann. Poenget 

mitt var å vise at en kvinne kan ha de samme trekkene, følelsene og den samme mimikken som 

menn, uten at det avviker fra det faktum at kvinnen er en kvinne. Beauvoir, Moi og Stenius er svært 

opptatt av å teoretisere rundt kvinnelighet. Men hva er innebærer begrepet mannlighet?

Maskulinitetsbegrepet er et begrep som har eksistert i ca 100 år og som har gjennomgått en 

viktig forvandling siden det oppstod som begrep (Lorentzen, 2006:125). Maskulinitetsbegrepet ble 

ikke tatt i bruk i Norge før langt inn på det 19. århundet. Det ble anvendelig fordi det kunne brukes 

om alle menn, i motsetning til «mannlighet» som ble forstått som karaktertrekk som ikke alle menn 

hadde. Mannlighet var en standard som menn kunne nå opp til gjennom å leve og opptre etter visse 

kriterier for karakterfasthet (ibid). Eksempler på dette finner Lorentzen i en tidlig amerikansk studie 

av mannlighet fra 19766. Her bestod den mannlige kjønnsrollen av at man ikke var som jenter, at 

suksess og status er viktigst, at man skal være tøff, ha kontroll, være selvdreven, ha mot, være 

aggressiv og voldelig (ibid).

På 1980-tallet begynner maskulinitet å komme i fokus for kritisk forskning og vokser frem 

på slutten av det 19. århundet, som et mer biologisk orientert begrep som omfavner alle menn. Det 

finnes ikke i dag en form for maskulinitet, men man har ulike former for maskulinitet. På slutten av 

det 19. århundret ble de tidligere mannlige karakterkriteriene vanskelige å opprettholde i en ny 

urban og industrialisert verden. Et begrep om maskuline egenskaper var imidlertid noe alle menn 

kunne relatere seg til på tvers av rase og klasse, og sette i motsetning til det feminine. Den moralske 

og emosjonelle betydningen ble erstattet av et langt mer upresist og åpent begrep om menn. Det 

eneste som var viktig var at det handlet om forskjellen mellom mannen i forhold til kvinnen 

(Lorentzen, 2006: 126-127). 

Jeg har nå vist til forskjellige teorier omkring kjønn. Min oppgave handler om sexobjekter i 

musikkvideoer. For å vise hvordan vår oppfatning av kjønn skaper sexobjekter ønsker jeg ønsker nå 

å presentere Tissenes herre? av Wencke Mühleisen. Tissenes herre? er et kapittel i boken Sex og 

sånn (2007). Hun spør hvordan det kan ha seg at jentetisser som vises i medieoffentligheten får en 

pornografisk effekt, mens guttetisser spiller på en komisk effekt. Selv om generelle holdninger til 

likestilling og seksuell toleranse har ført til endringer i pornografiens uttrykk, så er det liten tvil om 

at i dens tradisjonelle repertoar opptrer kvinnelige kjønnsorgan tilrettelagt for et mannlig blikk. 

Mannlige kjønnsorganer er ikke tilrettelagt et slikt blikk i like stor grad (Mühleisen, 2007: 73-74). 

6 D. David og R. Brannon: The Forthy-Nine Percent Majority. The Male Sex Role. 1976 (Lorentzen, 

2006: 125)
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Dette mener Mühleisen får konsekvenser for fortolkningen av kvinnelige «tisser» selv om de ikke 

opptrer pornografisk. Hun mener det eksisterer en allmenn tro om at det kvinnelige kjønnsorganet er 

en åpenbar seksuell invitt uansett hvilken sammenheng det blir sett i. Hos mannen er kjønnsorganet 

oftere «ikke-seksuelt» og kan spille på mange betydninger som ikke har noe med pornografi å gjøre. 

En erigert penis henspiller direkte til seksualitet, mens en slapp penis kan passere som en spøk. 

Videre skriver hun at grenser, skiller, forskjeller og tabuer er matfatet til kunstnere og humorister. I 

populærkulturen vekker disse tabuene skandale. Muhleisen nevner Janet Jackson som fikk blottet 

puppen sin på TV og hvordan dette skapte nasjonale rystende konsekvenser i USA. Men å finne 

kvinnelige kjønnsorganer som TV-underholdning er umulig, mens de mannlige humoristene 

kjemper om å bli «tissenes herrer» på TV, skriver Mühleisen. De kvinnelige kjønnsorganer blir sett 

på som pornografiske og dette gjør at kvinnelige humorister ikke kan regne med samme mottagelse 

som menn om de leker med «dotten» sin. Muhleisen oppfordrer til å prøve dette og skriver at det 

gjelder å late som ingenting (Mühleisen, 2007: 73-76). Dette kan sees i sammenheng med det 

Beauvoir skriver om at mannen ser på sin kropp som naturlig i forhold til sin situasjon/ verden, 

mens kvinnenes kropp er tynget av dens kjennetegn (Beauvoir, 1949: 35). En mann kan gjøre 

humor av sin kropp, men hos kvinnen blir kroppen som oftest sett på som pornografisk, hvis hun 

blotter den. 

I et annet kapittel fra boken Sex og Sånn, En fortelling om utroskap (2007) skriver 

Müheisen at utroskap skjer hos begge kjønn enten man er heteroseksuell, homofil, lesbisk eller 

biseksuell og at vi har klare indikasjoner på at antallet kvinner på utroskapsvift er økende. 

Likestillingen er snart i ”mål” også på dette området. Dette skjer fordi kvinnen har bedre 

anledning til å komme seg ut av huset og høyere utdanning gjør også at kvinnene klarer seg på 

egenhånd. Statistikken har også vist at desto flere akademiske grader man har, desto større er 

sjansene for at det oppstår sidesprang (Mühleisen, 2007: 39-40). Majoriteten av Norges 

husholdninger består av enslige i dagens samfunn (ibid: 47). Hvis ikke monogamiet var normen, 

ville vi sluttet å betrakte ikke-seksuelle vennskap som mindre betydningsfulle, mener Mühleisen 

(ibid). Det livslange ekteskapet er byttet ut med seriemonogamiet, og det er i dag helt vanlig å 

gå fra den ene samboeren eller ektefellen til den andre. Regelen er i dag; en av gangen, men ikke 

flere samtidig. Holder du deg til dette vil du beholde din respektable fasade. Men Mühleisen 

skriver at statistikken forteller en annen historie, nemlig at svært mange av oss, både kvinner og 

menn, praktiserer utroskap (Mühleisen 2007: 47-48). 

2.3 Teorier om blikk og begjær

Teorier om blikk og begjær hjelper oss i forståelsen av hvordan sexobjekter konstrueres. 

Skopofoli er omstendigheter hvor det å «se» i seg selv er en nytelse, slik det også kan være en 

nytelse å bli sett på (Mulvey, 1988: 59). Laura Mulvey bruker psykoanalyse for å undersøke film 

og hvordan den reflekterer, avslører og spiller på sosialt konstruerte tolkninger av ”seksuelle 

ulikheter”. Disse tolkningene mener hun kontrollerer uttrykk, erotisk blikk og det spektakulære. 
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Hun mener psykoanalytisk teori er passende som politisk våpen for å demonstrere hvordan det 

patriarkalske samfunnet ubevisst eller underbevisst har strukturert filmens form (ibid: 57). 

Mulvey snakker mye om «fallos». Ordet «fallos» er latin og betyr «penis». Når hun snakker 

om fallossentrisme, er det snakk om et patriarkalsk ståsted, der mannen er subjektet. Hun mener at 

det er et paradoks i fallosentrismen; nemlig det at det i all sin manifestasjon er avhengig av 

uttrykket til en «kastrert kvinne», for at den skal gi mening til dens verden. Det Mulvey mener med 

det er at det er en kvinnes mangler som produserer det falliske som symbol. Det er hennes ønske om 

å gjøre opp for sine mangler som det falliske representerer. Kvinnens funksjon i å forme det «ikke-

bevisste patriarkalske» er todelt. Hun symboliserer kastrasjonstrusselen ved at hun ikke har et 

mannlig kjønnsorgan og hun står i en patriarkalsk kultur som representant for den mannlige 

«andre», bundet til en symbolsk orden (ibid: 57-58). Paradokset ligger i det at hun er en trussel for 

fallossentrismen, fordi hun selv symboliserer den. 

Hvis fallossentrismen er et patriakalt ståsted, der mannen er subjektet innebærer det at 

kvinnen blir objektet, fordi hun blir sett fra subjektets ståsted. Et eksempel er når man snakker om 

et sexobjekt i film. Fordi kvinnen er objektet, så vil ordet «sexobjekt» ikke forbindes med en mann. 

Hennes nytelse av mannen som sexobjekt er ikke-eksisterende. Ut i fra tokjønnsmodellen, det vil si 

ideen om at menn og kvinner er motpoler (jf. Beavoir, 1949: 35), og de heteronormative strukturene 

(jf. Eng, 2006: 46-47) begjærer mannen kvinnen. Er mannen homoseksuell er han et avvik fra disse 

strukturene. En naken mann som sexobjekt i en film, gir  ingen mening til verden, fordi verden er 

sett ut i fra en manns blikk. Han vil dermed ikke bety noe mer enn «en naken mann». Kvinnen som 

subjekt er dermed kastrert sett i fra fallosentrismen. Man ser på kvinnen som om hun mangler en 

penis for å kunne være et subjekt. Dette kan også knyttes til Muhleisen (2006),  som hevder at 

kvinnens kropp knyttes til pornografi, mens en naken mannekropp knyttes til humor (jf. Muhleisen, 

2006: 73-74). Hadde mannen oppfattet den nakne mannen som et nytelses-moment for kvinnen, så 

ville dette ut i fra denne teorien «kastrert» mannen. Hans rådende subjektive blikk deles med et 

kvinnelig blikk og han reduseres dermed til et objekt. Det er i denne situasjonen kvinnen 

symboliserer kastrasjonstrusselen. Slik tolker jeg Mulvey, når hun sier at kvinnen både symboliserer 

kastrasjonstrusselen ved at hun ikke har et mannlig kjønnsorgan (hun er kvinne) og samtidig står i 

en patriarkalsk kultur som representant for den mannlige «andre» (hun er en kastrert utgave av 

mannen), bundet til en symbolsk orden (strukturer i samfunnet). 

Hadde kjønnene vært likestilte, så ville det ikke vært noe å kastrere. Hvis menn hadde tillat 

et kvinnelig blikk, så ville den nakne mannen gitt mening som sexobjekt. Men det forutsetter at 

mannen blir nødt til å «dele» blikket med kvinnen, og dermed akseptere og infinne seg i å 

identifisere seg med det mannlige objektet og bli «den andre». 

Beauvoir (1949) forklarer hvordan mannen betrakter kvinnen som tynget av alt som 

kjennetegner henne og siterer Aristoteles, der han hevder at hunkjønnet er hunkjønn på grunn av en 

viss mangel på egenskaper (Beauvoir, 1949: 35). Hvis det kjennetegner en mann å ha de 

egenskapene som kvinnen mangler, så vil hans mannlighet destrueres i det øyeblikket kvinnen 

tilegner seg samme egenskaper som ham. Når han må dele sitt blikk og bli «den andre», så 
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symboliserer kvinnen som sagt kastrasjonstrusselen. Han mister sin mannlighet, fordi kvinnen får 

sin rett til å være subjekt. 

Mulveys viser hvordan det i film blir presentert en rekke av mulige nytelsesmomenter: En av 

dem er «Scopophilia» (Skopofoli). Skopofoli er omstendigheter der det å se i seg selv er en nytelse, 

på samme måte som det å bli sett på eller det å bli betraktet er en nytelse (Mulvey, 1988: 59). 

Mulvey mener at kinofilmen generelt tilfredsstiller ønsket om et behagelig blikk eller syn, men at 

filmen går lengre ved å skape scopophilia i et narsissistisk aspekt, fordi man speiler seg selv i det 

man ser (ibid: 58-59). 

Mulvey refererer også til Jacques Lacan (Mulvey, 1988:60). Lacan beskriver øyeblikket da 

et barn oppdager sitt eget speilbilde, noe som blir avgjørende for dannelsen av egoet. 

Speilbildefasen hos et barn oppstår på det utviklingstrinnet der barnets fysiske ambisjoner utfordrer 

barnets fysiske ferdigheter. Denne oppdagelsen er gledesfylt da barnet ser komplett ut i sitt 

speilbilde, og mer perfekt enn dets erfaring av egen kropp (Lacan, 2006: 93-80). Det viktige, ifølge 

Mulvey (1988), er det faktum at et bilde konstituerer matrisen av den imaginære, oppdagelsen og 

identifiseringen. Deretter også den første artikulasjonen av «jeg´et» hos subjektet. Dette er et 

øyeblikk hvor det skapes et forhold mellom bilde og selvbilde. Hun sammenlikner speilbildet med 

en skjerm (screen) og mener film har strukturer av fascinasjon som er sterke nok til å tillate 

midlertidige tap av ego, samtidig som sammenlikning og identifisering med det vi ser tvinger seg 

inn på egoet vårt. Nytelsen i å «se» er delt i to mellom den aktive/mannen og den passive/kvinnen 

(Mulvey, 1988: 60-62). Det deterministiske mannlige blikket projiserer hans fantasi over på kvinnen 

og i mannens tradisjonelle rolle blir kvinnen sett på og fremstilt som et sterkt visuelt erotisk vesen 

som gir et inntrykk som gjør henne til «den som skal bli betraktet» (Mulvey, 1988: 61-62). 

 Musikkvideoene jeg analyserer kan på mange måter sees på som produksjoner med 

utgangspunkt i en Beauvoirs forståelse av mannen som det «absolutte». Kvinnen er det mannen 

bestemmer og blir redusert til et objekt (jf. Beauvoir, 1949: 36) Mannen «kikker» på kvinnen og 

hans fantasi projiseres gjennom skjermen/filmen. Han er subjektet og hun blir på denne måten aldri 

et selvstendig vesen (ibid). Inger J. Birkeland har skrevet en artikkel Kjønn og Kunnskapsmakt: Det 

mannlige blikket (2002), der de hevder at det å se med egne øyne skaper en tilsynelatende grad av 

sannhet (Birkeland, 2002: 52). Dette kan knyttes til det at kvinnen ikke kan bli sett på som et 

selvstendig vesen. Hun har ikke noe «blikk» å se med. Hun er avhengig av mannens blikk og må 

tolke verden ut i fra det han ser. Hun bestemmes og skilles ut i forhold til mannen (Beauvoir, 1949: 

36)

I dette kapitlet har jeg drøftet ulike teorier som på ulike måter belyser konstruksjonen av 

seksualiteter og heteronormalitet. De ulike teoriene bidrar med ulike innsikter og på ulike 

analysenivåer: i semiotikken ser man etter tegnene, og hva de betyr. Butler (1990) ser som sagt på 

kjønn som et effektivt tegnsystem der kroppspråk, klesstil og handling er med på å «spille» kjønn. 

På denne måten kan man «lese» individet og tolke kjønnet ved hjelp av å lese sammensetningen av 

tegn. I strukturalismen går man inn i overliggende strukturer for å analysere. Her ser man på 

hvordan tegn er satt sammen som resultat av en strukturer. Eksempler er tokjønnsmodellen, der det 
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finnes to kategorier; kvinnelig og mannlig. 

Den psykoanalytiske erfaring oppdager hele språkets struktur i det ubevisste. Mulveys analyse 

går ut på å analysere det vi normalt ikke er bevisst på. Altså hvordan vi identifiserer oss med det vi 

ser på skjermen og hva kamera fokuserer på. Her ligger det strukturer, der kvinnen er den som blir 

betraktet og hvor mannen er den som betrakter. Strukturene er ikke så lett å avdekke ved første 

øyekast, men med en analyse har Mulvey i Visual Pleasure and Narrative Cinema, avdekket 

hvordan kvinnen opptrer passivt og mannen aktivt i kinofilmens narrative helhet. Jeg har pekt på 

hvordan disse strukturene springer ut av fallosentrismen og reduserer kvinnen til objekt. Jeg vil gi 

eksempler på dette i analysen av musikkvideoene. 

Jeg har også vist hvordan man oppfatter tegn som kvinnelige og mannlige. Det at Stenius 

snakker om hennes genuine kvinnelighet, viser hvordan man lett kan fargelegge egenskaper og kalle 

dem for enten kvinnelige eller mannlige. Dette begrenser vår frihet til å være den vi ønsker å være. 

Det å sette merkelapp på egenskaper, kan hindre oss i eksistensielle valg. Selv om en kvinne ønsker 

å nyte blikket av menn som sexobjekt eller en mann ønsker å bli betraktet som sexobjekt,  så gjør 

strukturer i samfunnet at dette er vanskelig. Verden har vært gjennomsyret av menns tankegang opp 

gjennom historien. De fleste kjente forfattere, regissører, komponister, kunstnere, historikere, 

filosofer og så videre er menn. Kvinnen befinner seg i et patriarkalt samfunn, der mannen oppfatter 

seg selv som subjekt og kvinnen som objekt. 

Toril Moi baserer mye av sin teori på Beauvoir, og hevder at vi har en eksistensiell frihet og at 

det er kroppens situasjon som kan begrense oss. Det vil si at den situasjonen vi befinner oss i, kan 

begrense vår frihet. Ser vi på skeiv teori/ queer-teori, som jeg har diskutert i kapittelet, så er det 

viktig å utfordre de heteronormative strukturene i samfunnet. Det gjelder å bryte normer, for at 

tokjønnsmodellen skal oppløses. I følge Beauvoir, Butler, Moi og de andre teoretikere drøftet i dette 

kapitlet, så er ikke det å være kvinne eller mann noe man blir født med. Det er noe man blir eller 

noe man gjør. Med andre ord så skapes vi ikke med gitte egenskaper som tilhører enten kvinne eller 

mann. Man utvikler egenskaper utifra våre erfaringer og vår situasjon. 

Med dette teoretiske utgangspunktet vil jeg i neste kapittel analysere to musikkvideoer, for å 

vise hvordan kvinnen blir fremstilt som seksuelt objekt . Her vil jeg peke på de poengene jeg har 

gått gjennom i teoridelen. 
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3

 Analyse av musikkvideoer

Jeg har valgt to norske rap-videoer jeg ønsker å analysere «Stank ass ho» (2007) med Jaa9 Feat. 

OnklP & Rune Rudberg og «Liar»(2009) med Madcon. Grunnen til at jeg valgte disse to 

musikkvideoene, er fordi de er eksempler på den seksualiserte musikkvideo-trenden, som har 

utbredt seg i Norge (jf. Øyvind Holen). Begge videoene inneholder lettkledde jenter som viser 

mye naken hud. I «Liar» er jentene også nakne. Den norske glamour-modellen og 

programlederen Triana Inglesias er en av kvinnene som viser puppene sine i videoen. Jeg ønsker 

å se på hvordan disse videoene er produsert i forhold til seksualitet, kategoriene 

kvinnelig/mannlig, blikk og begjær. Dette gjør jeg ved hjelp av analyse som bygger på teoriene 

jeg har gjennomgått.

3.1 Handlingen i musikkvideoene

I ”Stank ass ho” befinner vi oss på en båt hvor jentene klenger seg etter guttene. Rappeguttene 

og Rune Rudberg har kledd seg ut i danse-band kostymer. I et klipp ser vi også at jentene har 

”fan-plakater” med navnene til guttene på. Jentene henger seg på guttene og gjør seg til for dem 

og løper etter rapperne i gangen. 

Morsomme gutter og Aylar Lie og Lene Alexandra Øien som danser rundt guttene.
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Guttene prøver etterhvert å flykte fra dem. Selve handlingen er enkel. Guttene forteller gjennom 

musikk og bilder at de blir «jaget» av kvinnelige fans, som er ute etter å få med seg en kjendis 

på «en offentlig do». Kvinnene løper etter guttene fordi de er kjendiser, og guttene prøver å 

rømme fra dem. Rune Rudberg er den voksne mannen med erfaring og synger refrenget som er 

«Stank ass ho, du er en stank ass ho». Teksten er på norsk, men uttrykket stank ass ho er 

engelsk. Direkte oversatt betyr dette «stinkede rumpe hore». De to unge rappeguttene fremstilles 

som de litt mindre erfarne i forhold til Rudberg. Man får inntrykk av at Rudberg lærer opp 

guttene og forteller dem hvordan kjendisverden er og hvordan damene i kjendisverden verden 

oppfører seg. Dette gjør at de som ikke er kjendiser, kan få inntrykk av at damene i deres 

verden, oppfører seg annerledes i kjendisverden. Hadde de også vært kjendiser, ville deres 

damer også oppført seg slik. 

Flere glamourmodeller er med på videoen i undertøy. De to kjente mediepersonlighetene 

Aylar Lie og Lene Alexandra Øien er blant dem. De gjør seg til foran kamera og danser sensuelt. 

Helt på slutten av videoen, spør en av mennene Jaa9 og Onkel P om det ikke er noen babes 

(jenter). De sitter i en lugar uten noen jenter. Jaa9 og Onkel P trekker på skuldrene, som er en 

gest man gjør i stedet for å si «jeg vet ikke». Det vil si at det ikke ble noe på jentene (eller på 

guttene). Dette kan bety at guttene syntes jentene var for innpåslitne og lette på tråden at de til 

slutt bare rømte fra dem. Man kan dermed tolke det som at de har «sjans» på damene fordi de er 

kjendiser, men damene viser seg å være så lettslupne at guttene ikke vil ha dem. 

Mennene i videoen har funksjoner som matros, bartender, kaptein o.l. Kvinnene 

presenteres kun som objekter. Her kan vi trekke inn teorien til Mulvey (1988: 60-62), der 

mannen har en aktiv rolle og kvinnen en passiv rolle. 

Jentene danser sensuelt.
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I den andre videoen, ”Liar”, befinner vi oss på en skole. De to rapperne i Madcon er  utkledd i 

skoleuniform og skal se ut som elever ved skolen. Når ”elevene” har time, så er klasserommet 

fylt med kun jenter i skoleuniform og når de har gym ser vi også bare jenter. Danserne er også 

hovedsakelig jenter. De få gangene vi ser mannlige karakterer så er det som lærer, musiker eller 

danser. Her kan vi også trekke inn teorien til Mulvey (1988) om den passive kvinnen og aktive 

mannen. Mennene er iscenesatt som aktører og har en funksjon, mens kvinnene er de passive 

som er underlagt disse aktørene.

Den ene rapperen får et brev i skapet sitt på skolen. Han og den andre rapperen fyker 

rundt på skolen for å finne noen. Rapperen som fikk brevet finner kvinnen han mener har skrevet 

det. Hun er i dusjen etter hun har hatt gym. Hun blir sur og gir rapperen en ørefik. Det kan virke 

som hun ble sur, fordi han og den andre rapperen brøt seg inn i garderoben til jentene mens de 

dusjet og skiftet. Det kan også være at hun er sur fordi hun faktisk ikke har skrevet noe brev. Det 

var en annen kvinne som la brevet i skapet hans. Det er slik videoen begynte. 
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Bilder fra «Liar».

3.2 Musikkvideoene i forhold til seksualitet

I videoene Stank Ass Ho og Liar ser vi at heteronormativiteten hersker. Her blir det kun 

presentert heteronormative relasjoner. Det er kun jenter som er ute etter gutter og gutter som er 

interessert i jenter. Kvinnene er stereotypisert i begge videoene ved at det spilles på store 

pupper, rumper, lår og langt hår. Guttene fremstilles som tøffe, morsomme og frekke. De tuller 

og ler, kler seg ut og ordbruken er frekk og direkte. Jeg går nærmere inn på teksten senere i 

oppgaven. De viser at de liker kroppene til jentene i både tekst og kroppsspråk. I Stank Ass Ho 

skryter de av hvor mange jenter som er gale etter dem og som vil ha dem. Her er kjønnene svært 

tydelige. Vi holder oss strengt innenfor en tokjønnsmodell, der kvinner og menn opptrer som to 

motpoler med gitte egenskaper. Dette er hva Beauvoir peker på. Hun mener at denne polariserte 

kjønnspraksisen gir et feil bilde av hva kjønn er (jf. Beauvoir, 1949: 35). 
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Øverst: «Stank Ass Ho». Nederst: «Liar». Fokus på kvinnekropp og morsomme menn.

Når det gjelder tekstene i sangen så viser disse også til heteronormative relasjoner. Madcon 

rapper om en kvinne som de mistenker har vært utro7:

I said she lied to me

Can’t believe a word she cries

Cuz she lied to me

No need to work things up

Cuz she’s a dyer, a pretty bad liar

But she’s hot too

Making it hard to move that sexy scene

Cuz it’s not true.

She seemed to be the truth

(Seemed to be the truth)

I bet she cheated on me too

(Cheated on me too)

She really got me good

(Really got me good)

I said she really got me good

(Really got me good)

Hey you the first thing I would choose

But the last thing I need

Girl I’m stuck on you

So it’s so hard to set me free

You the first thing I would choose

But the last thing I need

You a liar, liar

7  http://www.yoursonglyrics.com/liar-madcon/
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Hvorfor de kaller henne for løgner og mistenker henne for utroskap, får vi ingen klare svar på. 

Men teksten viser at han problemer med å gå fra henne, fordi hun er så ”hot”, som vil si 

tiltrekkende. Hun er den første han ville velge, men det siste han trenger, rapper guttene. Her ser 

vi også hvor viktig det er for guttene at hun er så tiltrekkende. Som subjekt «trenger» de henne 

ikke, men klarer ikke forlate henne fordi hun som objekt er svært tiltrekkende. Verdien hennes 

som objekt viser seg å bety svært mye. 

 I Stank Ass Ho er det også tydelig at guttene er opptatt av kvinnen. Her vektlegges 

kvinnen som objekt, i likhet med det forrige eksempelet med Madcon. Guttene sjekker ut 

hvordan hun ser ut, og bedømmer henne ut i fra det. 

«Av med toppen så begynner vi. La meg sjekke om denna kroppen din har symmetri. Kom frøken la meg ta  

deg som et tyveri». 

Rapperen Onkel P står mellom to damer iført en lege-frakk og holder frem lege-instrumenter 

mens han rapper dette. Betydningen av «tyveri» er litt uklart, men han skal kanskje ”ta”  henne. 

I overført betydning kan det bety at han vil ha sex med henne. Han må først bare ta en 

«legesjekk». 

Onkel P sjekker om kroppen til Aylar har «symmetri»

 

Også her ser vi at det er snakk om heteroseksuelle relasjoner. Gutter som begjærer jenter og 

jenter som begjærer gutter. Vi ser det Rekdal illutrerer gjennom Moi, der bildet skaper en 

forståelse av at det bare finnes to naturlige kjønn og at disse kjønnene kun kan ha en type 

seksualitet (jf. Rekdal, 2007: 259). Gjennom kroppspråk, klær, språk og handling skapes det en 

”maskerade” som iscenesetter eller fremfører de to kjønnene (jf. Mühleisen, 2002: 49-51).  Det 

er rappe-guttene som er aktørene i disse musikkvideoene. De har selv valgt å fremstille seg selv 

og kvinnene på den måten de har gjort. Når rappere generelt gjentar og reproduserer denne 
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måten å fremstille kjønn på, så skapes det en trend. Det vil si at det oppstår en slags mote. Når 

store og populære artister gjør noe, så er det mange tilhengere som gjerne etterligner artistenes 

handlinger. Å endre en trend er ikke enkelt, og det som ofte skjer er at når jenter selv skal 

produsere musikkvideoer, så følger de den trenden som allerede er. De iscenesetter seg selv, slik 

de er vant til å se kjønnet sitt bli fremstilt. Derfor er kvinnene i sine egne videoer ofte lettkledde. 

Det er ikke så ofte vi ser menn lettkledde og med naken hud. Den norske rapperen Whimsical, 

mener som nevnt i innledningen, at problemet er mangelen på kvinnelige utøvere som bruker 

mannlige dansere med bare overkropper. Vi har slik som Rekdal pekte på gjennom Beauvoir og 

Moi, eksistensiell frihet der vi selv kan konstruere og iscenesette oss slik vi selv ønsker, men at 

den historiske situasjonen begrenser oss (jf. Rekdal: 2007: 263-264). Når kvinnen gang på gang 

blir iscenesatt på en spesifikk måte, kan dette begrense kvinnens egenskaper. Man tar for gitt at 

dette er en «kvinnelig» egenskap. Kanskje det er en av hennes egenskaper, men ved å aldri 

fremstille mannen på samme måte, så får vi inntrykk av at mannen ikke har denne egenskapen i 

det hele tatt. At det ikke ligger i hans natur, mens det i virkeligheten kanskje bare handler om at 

situasjonen ikke tillater det. 

3.3 Musikkvideoene i forhold til det kvinnelige og mannlige

Teksten i «Stank ass ho» forteller mye om hvilken posisjon kvinnene i videoen har, og hvordan 

de konstrueres som sex-objekt. Noe av teksten går slik: 

«[…] ingen har villigere groupies. Chiller med kvinner som er billigere enn Bunnpris. Dette er pizzle for  

shizzle og jeg har kun tid til å riva det lille som du går rundt i. Fucking munn til munn, du går rundt og rundt. Hvor  

mange er det du har pult i grunn (Rune Rudberg: «flere enn meg»). Det beviser kun hvor redde vi er. Alle får deg 

oppi senga si lettere enn fjær. Jeg har sett sånne før, og tro meg jeg veit hva sånne gjør. Alltid ute på klubb på party,  

nesten som en jobb og du burde ta fri. Alle sammen som hun kjenner vet du vil ha det og Rune har lært meg å ta  

dem ut på badet. Danseband og hip hop er akkurat det samme, når det kommer til tema; en løssluppen dame. De 

klorer seg fast i scenekanten. Fjortisdama og den gamle tanten. Drømmen er den samme for dem begge to. Få med 

seg en kjendis på en offentlig do”8.

Teksten handler om en «Stank ass ho». I første vers blir jentene omtalt som dumme når Jaa9 

rapper «puppa var synlig, men vettet var godt gjemt». Når Onkel P rapper «hvor mange er det du 

har pult i grunn», hører vi Rudberg kommentere «flere enn meg». At Rune Rudberg har hatt sex 

med mange kvinner, later ikke til å være noe problem. Det er ikke han som blir kritisert for å 

være «billig». Han er tvert i mot en slags «helt» i videoen. Han står i midten når han står 

sammen med Onkel P og Jaa9 og mens de står i utkledning har Rudberg vanlig dress på seg og 

ser kul ut. Det er også Rudberg som synger selve refrenget. Onkel P rapper som nevnt ”Kom 

frøken, la meg ta deg som et tyveri”. Videre går teksten slik: ”Skal du være med hjem og prate 

litt om kvinnesyn”. Bruken av ordet kvinnesyn kan være et uttrykk for at han synes det han gjør 

mot henne er galt i forhold til kvinnesyn (i en kvinnepolitisk diskurs). Han skal kanskje ”ta” 

8  http://www.lyricsdownload.com/dirty-oppland-stank-ass-ho-2-lyrics.html
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kroppen hennes og viser at han ikke bryr seg om kvinnesyn. Han ønsker å stjele henne, selv om 

han ikke har rett til å gjøre det. Rune Rudberg virker mer som en respektert mann som «lærer 

opp» guttene. Mennene ser ut til å kunne «bruke jentene», men det at disse jentene bruker dem 

fordi de er kjendiser det er «billig, dumt og horete».   

I både «Liar» og «Stank ass ho», opptrer guttene som morsomme, humoristiske og de 

tuller mye. For eksempel så kler guttene seg ut i barter, åttitallsklær og Madcon-guttene forviller 

seg litt klumsete inn i jentegarderoben. Jentene blir fremstilt i undertøy, som sexobjekter og man 

får ikke inntrykk av at de er morsomme slik som guttene, men heller som seksuelt tiltrekkende 

damer. Guttene har i begge videoene mer klær på seg enn jentene. Det er bare i Stank Ass Ho at 

vi ser litt nakenhet hos en mann. Dette er bartenderen. Han viser hår på brystet og har bare på 

seg en vest. Han er fremstilt humoristisk og ikke som sexobjekt. Han er ganske tjukk. Her 

illustreres det Mühleisen (Mühleisen, 2007: 73-74) peker på om at en naken kvinnekropp 

knyttes til porno og en naken mannekropp knyttes til humor. 

En av grunnene til at guttene opptrer humoristisk, kan være for å dekke over eller 

”ufarliggjøre” det faktum, at de presenterer kvinnene som løsslupne sexobjekter. 

Kvinner som sexobjekt i «Stank Ass Ho» og «Liar»
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Ved å opptre ”klovnete”, gir de inntrykk av at de bare tuller og at vi ikke skal ta dette alvorlig.  

Men hvorfor er det slik at menn ønsker å fremstille kvinnene slik i musikkvideoene, men 

samtidig være svært fiendtlige i sine holdninger mot dem, slik som i Stank ass ho? Muhleisens 

teorier om utroskap kan gi oss et mulig svar. 

Ifølge Muhleisen (jf. Mühleisen, 2007) er det blitt vanlig med seriemonogami og 

utroskap uavhengig av kjønn og seksualitet. Kvinner har en mye større frihet nå, enn før i tiden. 

Er det kanskje kvinnenes nye seksuelle frihet og selvstendighet guttene i musikkvideoen frykter, 

med sin negative holdning i teksten? Ser vi på teksten i Stank Ass Ho sier Onkel P: «Det beviser 

kun hvor redde vi er. Alle får deg oppi senga si lettere enn fjær», så uttrykker de en negativ 

holdning til og frykt for disse jentene. På denne måten utfordrer disse jentene de tradisjonelle 

kjønnsrollene. De viser sin seksuelle frihet og sitt begjær ved å kaste seg over guttene og 

«flashe» sine beundrede kropper. Det er kanskje noe paradoksalt i dette. Guttene ser ut til å 

beundre disse kvinnene og deres kropper, men på samme tid er de svært negative mot dem og 

uttrykker manglende respekt. Kan det være at mennenes negative holdning i musikkvideoene er 

er en slags protest mot at den tradisjonelle kvinnen er på vei til å forsvinne? At de presenterer 

hennes nye seksuelle frihet i et dårlig lys, for å protestere? På en side nyter de kvinnene som de 

objektene de fremstilles som, men på samme tid gjør de narr av dem. Sånn sett kan det tolkes 

som positivt at kvinner understreker sin selvstendighet gjennom å iscenesette seg seg selv som 

sexobjekt. Slik trer de ut av en tradisjonell rolle der de tidligere var jomfruelige, dydige og 

uselvstendige. Problemet oppstår når menn stiller kvinnene i et negativt lys som billige, 

lettslupne og «dårlige» kvinner. 

De rapper at jentene har «pult» flere enn Rune Rudberg, som om det skulle være 

sjokkerende. Ved denne fremstillingen gjør kanskje menn et forsøk på å slippe unna med sin 

seksuelle frihet, mens de lar kvinnene lide for det. Hvis det er slik at guttene frykter kvinnenes 

protest mot den tradisjonelle kvinnen, så kan dette også sees i sammenheng med Mulveys teori 

om at kvinnen symboliserer kastraksjonstrusselen. Denne frykten kan altså handle om at menn 

er redde for å miste sin posisjon og makt. Når det er slik at hunkjønn er et hunkjønn på grunn av 

sine manglende egenskaper, slik som Beauvoir (1949) siterte Aristoteles (jf. Beauvoir: 35), så 

må det bety at menn anser sin mannlighet som mannlig på grunnlag av sin makt ovenfor 

kvinnen som ikke kan ha makt på grunn av manglende egenskaper. Gjenvinner hun egenskapene 

og oppnår samme posisjon som menn, så vil mannen miste sin mannlige selvtillit nettopp fordi 

hans selvtillit beror seg på hennes manglende egenskaper. Kanskje det er i frykt for kastrasjon at 

rapperne tråkker på kvinnene i videoen. 

Ser vi på videoene i forhold til Beauvoir sine teorier om mannen som det normale 

utgangspunktet (jf. Beauvoir, 1949: 35), så kan musikkvideoene på mange måter sees på som en 

produksjon av mannen som det «absolutte», der mannen «glemmer sine testikler og hormoner 

og hvor han oppfatter kroppen sin som normal, mens kvinnen er tynget av sin seksualitet og sin 
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løssluppenhet». Dette viser seg for eksempel i Stank Ass Ho, ved at rapperne i teksten rapper 

nedverdigende om kvinnene, mens kvinnen symboliseres visuelt som et løssluppent sexobjekt. 

Mannen som «det absolutte» er fri i sin seksualitet, fordi det er han som er subjektet. Han er den 

som er «jeg´et» eller egoet. Den som tar sine valg. Kvinnen blir presentert som «en annen», og 

siden hun ikke er mann, er hun ikke representativ som egoet og «jeg´et». Måten hun presenteres 

på er tynget av hennes kjønn og hennes kropp. Hun bærer skam og hennes kropp er hennes 

hindring og hennes «fengsel». 

Hennes skam ser vi tydelig i Liar-videoen. Når mennene kommer inn i garderoben, 

representerer de en trussel og jentene prøver å gjemme kroppene sine bak håndklær. Noen 

prøver å jage mennene ut ved å kaste håndklærne på dem.

Hun er fremstilt som et objekt som er fanget i dette «fengselet». Når en kvinne ser videoen og 

identifiserer seg med disse objektifiserte kvinnene, blir hun låst inne i denne måten å bli sett på. 

Hun kan ikke handle, for hun er ikke subjektet. Kvinnen er kun objektet og er fanget i måten 

mannen ser henne på. En måte kvinnen kan løsrive seg fra det bildet vi får av henne som 

sexobjekt, er å selv som subjekt produsere en synsvinkel som presenterer henne på en annen 

måte. Hun kan for eksempel velge å ikke vise nakenhet i sin fremstilling. Men dette innebærer at 

kvinnen må handle på grunnlag av hvordan mannen oppfatter kvinnen. Det reduserer kvinnens 

valgfrihet. Hun blir da nødt til å kle på seg for å lage en motsetning til mannens fremstilling. Da 

jeg lagde min egen video, valgte jeg i stedet å kle av mannen. Da kan jeg vise at den 

sexobjektifiserte kvinnen ikke er alene. Kvinner har også et blikk, og det er det kvinnelige blikk. 

På denne måten blir også mannen innesperret i sin subjektivitet, nettopp fordi han ikke kan 

identifisere seg med det han står ovenfor, nemlig et kvinnelig subjekt. 

3.4 Musikkvideoene i forhold til blikk og begjær

I musikkvideoen «Liar», filmes det at en langhåret blond elev skriver på tavla i et klasserom. 

Skoleuniform-skjorten hennes er kneppet opp akkurat slik at vi ser brystkløften hennes. I et annet 

klipp har elevene gymtime og spiller volleyball. Kamerablikket glir langs kvinnerumper i trange 

korte shorts og over kvinnebryst, kløfter og lår. Her har vi et eksempel på hvordan kamera fokuserer 
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på kvinnekroppen, som om en mann skulle betrakte, eller være bærer av det styrende blikket. Dette 

minner om Mulveys påminnelse om at kvinnen er der for å bli betraktet (jf. Mulvey, 1988). 

Nakenhet får vi kun se hos kvinnene. Madcon-gutta og andre menn i videoen har vanlige 

klær på seg. Kvinnene går i skjørt og har blusen oppkneppet, selv om de har på seg 

skoleuniform. Ellers ser vi kvinnene halvnakne eller nakne. Går vi ut i fra Mulvey (1988) sin 

teori, så vil kvinner som ser denne videoen automatisk identifisere seg med jentene. Det er 

Madcon-gutta som er helter og kamerablikket filmer på vegne av et mannlig blikk.  

Kamera er i disse to videoene ofte rettet mot naken hud, når kvinnen filmes. Sett fra 

Laura Mulveys teori om det mannlige blikket, så er begge videoene filmet fra en mannlig 

synsvinkel hvor mannen er subjektet og kvinnen er objektet. Videoene går ut fra en 

heteronormativ struktur og kvinnen «blir sjekket ut». Det at det filmes på hennes pupper, lår og 

rumpe viser også hvordan mannen «kikker» på henne, når kamera glir over kroppsdelene 

hennes. Dette er «nytelsesmomenter» for det mannlige publikum.
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Det at vi identifiserer oss med det vi ser på skjermen, slik vi identifiserer oss med det vi ser 

når vi ser i et speil gjør at når kamerablikket fokuserer på kvinnen som objekt, så vil «jeg´et» være 

av mannlig karakter (altså subjektet), hvis vi går ut i fra heteronormativiteten der kvinner 

interesserer seg for menn og menn interesserer seg i kvinner. Kvinner som ser musikkvideoen, vil 

fordi de er kvinner, identifisere seg med glamourmodellene i videoen. Det er dette Mulvey kaller 

filmens narsissistiske aspekt (jf. Mulvey, 1988). Filmen har et kamerablikk eller en «kikker» som 

viser oss en historie eller forteller oss noe. Når alt tyder på at historien og bildene vi ser er 

tilrettelagt mannen, så kan ikke kvinnen identifisere seg med filmen i samme grad som det en mann 

kan. På denne måten blir hun ikke det vesentlige (handlende subjektet), men objektet.

Hvis vi går ut i fra Butlers teori om at de to kategoriene mann og kvinne, er 

performativt skapt og at egenskapene til disse kategoriene er sosialt konstruert, så vil ikke disse 

egenskapene til kvinnene i videoen være sannheten om hva en kvinne i virkelighteten er. Hun 

får disse egenskapene, ved at denne fremstillingen gjenproduseres og repeteres også i andre 

populærkulturelle uttrykk. Hvis vi ville produsert andre egenskaper hos kvinnen og gjentatt 

disse egenskapene over lang tid, ville kategorien «kvinne» fått et annet innhold. Det er dette jeg 

forsøker å gjøre, ved å lage en musikkvideo der jeg prøver å gi mannen rollen som et sexobjekt 

og rollen som «den nakne». 

3.5 Analyse av   Your Only Rose  

I analysene av Madcon og Onkel P sine musikkvideoer har jeg vist hvordan kvinner og menn 

blir fremstilt og reproduserer heteronormative strukturer. 

På bakgrunn av mine analyser ville jeg lage en musikkvideo som delvis brøt med det jeg 

fant i Onkel P og Madcons musikkvideoer. Jeg lagde en musikkvideo der ikke bare 

kvinnekroppen fremstilles som seksuelt objekt, men der også den mannlige kroppen får rollen 

som det som skal nytes og begjæres. 

Jeg har lang erfaring i musikkbransjen. Jeg skriver og komponerer musikk. Tidligere har jeg deltatt i 

By: larm, Melodi Grand Prix (NRK), Kjempesjansen (NRK) og Norske Talenter (TV 2). I 2011 

deltar jeg for andre gang i Melodi Grand Prix. Jeg har også gitt ut et album. Disse erfaringene har 

gjort det mulig for meg å lage en musikkvideo som utfordrer musikkvideo-trenden der kvinner som 

sex-objekter er fast inventar. Jeg ønsker å utfordre denne trenden i forhold til iscenesettelser av 

kjønn og seksualiteter. Dette er et prosjekt der jeg som artist prøver å skape en forandring, og se 

hvilken effekt dette kan ha på publikum.
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3.6 Seksualitet i min musikkvideo

Musikkvideoen min heter ”My Fire” og er en video til en kjærlighetssang med samme tittel. Sangen 

handler om en kvinne som beskriver en mann som sin ild og som skal få mannen til å ”eksplodere”. 

Teksten er skrevet av meg. Videoen har ingen konkret handling, men er satt sammen av forskjellige 

scener med dans, sang og bilder av meg og mennene. Den narrative handlingen som utspiller seg er 

en kvinne som viser sitt begjær for en mann, og hvor mannen svarer på hennes lyst. Man får 

inntrykk av at det er en mann i videoen, men det er brukt to mannlige skuespillere. I videoen er jeg 

både objekt og subjekt. «Kikkeren» får «betrakte» meg, men jeg gjør også mannen til det som skal 

bli betraktet. Mulveys teori var svært viktig for meg under produksjonen, for å kunne skape en 

«kvinnelig» skopofoli. 

Det var flere spørsmål å ta stilling til da jeg skulle lage manus. Hvilke type gutter ønsket jeg 

å bruke? Hvilke kropper skulle de ha? Hva skulle jeg zoome inn på? Hvordan skulle jeg få disse 

guttene til å fremstilles som et produkt av den heteronormative samfunnsstrukturen? 

Å endre den stereotypiske framstillingen av seksualitet i musikkvideoer er en kompleks 

prosess. Den første utfordringen for meg, var å kle av mannen uten at han ble oppfattet som et 

sexobjekt som skulle betraktes og nytes av menn. Samtidig var det også viktig for meg at menn fikk 

se noe som var interreassant for deres blikk og begjær. Derfor valgte jeg selv å fremstilles som 

sexobjekt. Jeg håpet på et resultat der kvinnen kunne identifisere seg med subjektet, men i tillegg et 

blikk som kvinnen kunne «dele» med mannen. 

Jeg har tidligere nevnt Mulvey (1988: 57-58) sin teori om at kvinnen symboliserer 

kasrasjonstrussel. Mannen frykter å miste sin mannlighet ved at kvinnen blir et subjekt og han et 

objekt. Han frykter å måtte dele sitt ståsted med kvinnen, fordi det innebærer at han kan miste sin 

selvforståelse som mann. Dette har jeg også vært inne på tidligere, der jeg beskriver hvordan 

Beauvoir siterer Aristoteles. Det at Aristoteles definerer hunkjønn ved at hun er hunkjønn fordi hun 

har manglende egenskaper (Aristoteles i Beauvoir, 1949: 35), kan også tolkes som at et hankjønn er 

et hankjønn fordi han har egenskaper som kvinnen mangler. Når jeg lager en video der kvinnen 

tilegner seg egenskaper som hun tidligere ikke hadde og samtidig lar kvinnen være subjektet og 

mannen et objekt, så presser jeg mannen til å dele skopofolien med kvinnen. Handlingen i videoen 

baserer seg på tokjønnsmodellen, samtidig som jeg fremstiller mannen som objekt. Han blir nødt til 

å gå ut i fra at dette er en iscenesettelse av kjærlighet mellom mann og kvinne, og kan ikke 

misforstå at isenesettelsen av mannen som sexobjekt er ment for kvinnens blikk. Hensikten min er 

ikke å kastrere mannen, men å gjøre videoen «likestilt» ved at begge kjønnene. Forskjellen fra de to 

andre videoene jeg har analysert, er at det er klipp i videoen min som er ment for å tilfredstille den 

kvinnelige nytelsen og det kvinnelige blikk. 
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Hvis en heteroseksuell kvinne skal tenne på en mann, mener jeg at det var svært viktig at 

mannen blir fremstilt som heteroseksuell. Hvis han blir oppfattet som homoseksuell, så vil ikke 

kvinnen klare å identifisere seg med kamerablikket, fordi blikket da igjen ville tilhøre en mann. Slik 

jeg forklarer i teoridelen, så er det å være homoseksuell eller lesbisk utenfor «normen», altså det 

heteronormative (jf. Eng, 2006: 143). Å bevege seg utenfor denne normative forståelsesrammen blir 

ofte sett på som «avvikende». Å bytte om på kjønnsrollene i en ny musikkvideo kan være en stor 

utfordring. Det jeg ønsket var å gi de såkalte kvinnelige egenskapene til mannen. Som for eksempel 

det å være avkledd. Jeg ønsket å utvide rollerepertoaret til begge kjønnene.

 Jeg tror at selv om denne musikkvideoen kan bli annerledes enn det vi kanskje er vant til å 

se, så er den eneste måten å bryte opp med disse fremstillingene, nettopp det å gjøre og repetere noe 

annet enn det som er den dag i dag. Det at vi er er bundet til en kultur som godkjenner hva som er 

rett og galt, så var det svært viktig for meg at videoen ikke blir altfor fjern fra «reglene» og 

kategoriene vi kjenner. Kritikk av heteroseksualiteten som naturalisert norm er sentralt for et 

queerteoretisk perspektiv. Kjønn og seksualitet forstås som noe som gjøres og skapes og queer-

kritikk oppmuntrer til å bryte tradisjonelle grenser for kjønn og seksualitet (jf. kapittel 2.1). Hvis det 

ble produsert videoer for et bredt publikum, hvor kjønnsrollene stadig ble utfordret, så kunne dette 

ha medført til en endring i normene hos publikum hvis det ble gjort hyppig nok. Hvordan skulle jeg 

skape en musikkvideo som utfordret normen, og som likevel ville bli akseptert av et hetronormativt 

publikum? Dette måtte jeg tenke svært nøye gjennom da jeg konstruerte kategoriene kvinne, mann, 

seksualitet , blikk og begjær i min musikkvideo.

3.7 Kategoriene mann og kvinne i min musikkvideo

For å gjøre det tydelig at det handlet om heteroseksuelle blikk og kjærlighet mellom mann og 

kvinne, så måtte jeg konstruere kjønnene i videoen svært kategorisk. Jeg måtte gjøre mannen 

«mannlig» og kvinnen «kvinnelig», for å opprettholde en forståelse av at det dreide seg om 

heteroseksuell tiltrekning. Jeg tok utgangspunkt i teorien jeg har gjennomgått som dreide seg om 

tradisjonelle forståelser og kategorier av mannlighet og kvinnelighet. Samtidig ønsket jeg å utfordre 

disse kategoriene og gi dem nytt innhold. Jeg baserte meg på en tydelig tokjønnsmodell der de to 

kategoriene «mann» og «kvinne» spilte de rollene som regnes som heteronormative, og der kvinner 

og menn begjærer hverandre. Jeg gjorde mannen mer naken enn kvinnen, noe som vanligvis knyttes 

til kvinnelige rollefigurer i musikkvideoer. Det så vi i de to videoene jeg analyserte. En av 

utfordringene var å gjøre denne «forandringen», uten at mannen i videoen skulle blir oppfattet som 

en mann med en «kvinnelig egenskap». 

Det at Stenius oppfattet Beauvoir sin litteratur som svekkende på sin «genuine kvinnelighet» 

(jf. Stenius, 1993), var noe som var av stor viktighet for meg. Jeg ønsket ikke at de klippene hvor 

jeg gjorde noe utradisjonelt som kvinne, skulle bli oppfattet som mannlig. Jeg var nøye på å gjøre 

42



dette på en mest mulig «kvinnelig måte». Hos kvinnene fremheves det typisk kvinnelige gjennom 

fysiske/kroppslige attributter. For eksempel pupper, lår, rumpe og hår. Men jeg utfordret også det 

kvinnelige i andre sider enn den fysiologiske. I noen klipp har jeg for eksempel på meg en 

militærjakke med skulderputer, som er blitt mye brukt av Michael Jackson og er av den typen som 

Napoleon Bonaparte brukte. Mimikken min er svært ”mannlig” i disse klippene. Jeg sitter med bena 

spredt, i motsetning til det kvinnelige som ofte er å ha bena i kors eller samlet. Jeg har en svært 

avslappet stil og artikulerer med hendene på en måte som minner om  artikulasjonen til rapperne. 

Jeg går også i skinnbukser, som er noe man gjerne forbinder med motorsykler og menn. I 

motsetning til disse klippene, har jeg også en look i de andre klippene, hvor jeg understreker det 

uskyldige. Jeg har en blomst i håret, hvit lang bluse med knytting og ikke så mye sminke. Her 

bruker jeg lange luftige bevegelser og spiller mer på femininitet. Jeg løfter armene sakte og det kan 

minne litt om en ballettdanserinne. Hvis man vil endre en persons oppfatning av noe, kan det være 

viktig å spille på lag med de oppfatningene som allerede er konstituert, og bare endre litt og litt om 

gangen.

Menn som sexobjekt og meg som både feminin og mer maskulin.
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Da jeg skulle konkretisere hva som er «det typisk mannlige» startet jeg med konstruksjoner av 

fysisk mannlighet i den greske antikkens skulpturer. Skulpturene er preget av store markerte 

kropper, som symboliserer styrke, vitalitet og kraft. I vår tid kan på mange måter kroppsbyggere 

være en ekvivalent til disse skulpturene, og jeg valgte derfor slike mannlige kroppstyper. Under hele 

videoen er de to mannlige kroppsbyggerne jeg brukte kun iført en rød truse og en boksershorts. I 

samtlige klipp har jeg mer klær på meg enn guttene. 

Jeg har gjennom hele min tid som artist prøvd å overtale filmprodusenter til å bruke 

muskuløse menn, kun iført truse i mine musikkvideoer, men uten hell. Det har blitt sagt at det ikke 

ville fungere og at mennene bare ville sett latterlige ut eller at det kunne oppfattes som ”homsete” 

(homoseksuelt). Jeg har alltid hatt troen på at det kan gjennomføres på en måte som kan falle i smak 

hos det heteronormative publikum. Dette var min store utfordring. Jeg måtte gå grundig gjennom 

hvordan mannen skulle bli oppfattet som mest mulig «heteroseksuell», slik at budskapet ikke ville 

misforstås. Jeg skulle skape en macho!

Ordet «macho» er et spansk/portugisisk ord, som betyr markant mannlig oppførsel eller 

manerer. Det blir ofte brukt for å betegne noe som er tydelig av mannlig karakter9. For å få denne 

tydelige mannlige karakteren, fant jeg ut at det beste var å gjøre det svært karikert og enkelt. Ved å 

bruke kroppsbyggere med bare en truse, så ville det fremheve og tydeliggjøre den mannlige 

kroppen og også være svært fjernt fra en kvinnekropp. Mennene har såpass store muskler i videoen 

at det for en kvinne er umulig å oppnå denne muskelmassen på en naturlig måte. Mennene viser 

frem kroppen sin ved å posere. Dette gir inntrykk av at de er stolte og selvsikre. De ble bedt om å ta 

litt på meg og vise begjær, men det var jeg som tok mest på mennene. Dette var også en annerledes 

måte å fremstille kvinnen på. 

Kvinnen representerte jeg slik vi er vant til, med fokus på pupper, rumpe, lår og hår og som 

objekt for det mannlige blikk/begjær. Fokuset på guttene ble på deres muskler, rygg, armer, rumpe 

og bryst. Dette er ofte de kroppsdelene hos guttene som har mest muskelantydninger og som også er 

med på å symbolisere sex. Det utradisjonelle er det at mannen vanligvis ikke fremstilles slik. Jeg 

var forsiktig med ikke å overdrive bruken av den mannlige kroppen, fordi jeg ikke ville overdrive i 

den grad at det kunne virke som en parodi. Overdreven bruk av utradisjonelle elementer, kan ofte 

føre til en følelse av parodi eller at man gjør narr av noe. Jeg ønsket en naturlig og troverdig 

fremstilling av heteroseksuell kjærlighet.  

Under innspillingen av musikkvideoen synes jeg alt gikk veldig greit og akkurat slik jeg 

hadde planlagt. Problemene dukket som sagt opp da vi skulle klippe videoen.  Da vi skulle klippe 

videoen, fant vi ut at det vi trodde var «over streken», faktisk så snilt og greit ut.

9  http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=macho) 
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Menn med muskler.

 For å få den effekten vi ønsket, ble vi nødt til å velge akkurat de klippene som var overflødige og 

som føltes alt for vulgære å bruke under innspillingen. Til slutt klarte vi å konstruere en video som 

var slik vi ønsket. Effekten vi var ute etter var den samme som vi opplever i dagens musikkvideoer. 

Mye fokus på sex, kropp, pupper, rumper og lår og en video som ville oppleves som litt vulgær. 

3.8 Blikk og begjær i min musikkvideo

Jeg har i teoridelen henvist til Beauvoir (1949) som forklarer hvordan kvinnen er «den andre». 

Mannen oppfatter seg selv og alt han gjør subjektvt, mens kvinnen er et hunn-kjønn. Han glemmer 

at han også er et kjønn, og kvinnen  innesperres i sin subjektivitet. For mannen er kvinnen bare et 

kjønn og et objekt (Beavoir, 1949: 35). Dette så vi også antydning til  i teksten til de to videoene jeg 

analyserte. Kvinnen som objekt hadde størst betydning, og hun ble bedømt ut i fra hvordan hun så 

ut. I min video ville jeg styre blikket ved å bestemme kamerablikkets fokus. Jeg sørget for å filme 

mannen slik jeg ønsket å se ham som. I en scene bøyer jeg meg ned og tar på en mannerumpe. Mens 

jeg stryker mannen på rumpen åpner jeg munnen, og ser inn i kamera. Jeg som kvinne viser 

«kikkeren» eller kamera at jeg begjærer mannens rumpe. Når jeg åpner munnen kan det se ut som 

jeg stønner. Dette går i sakte film og er et moment som er svært tydelig i musikkvideoen. 
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Jeg tar på mannens rumpe, for å illustrerer at han er et sexobjekt.

En heteroseksuell kvinne vil kunne identifisere seg med kikkeren og være subjekt. Hun kan nyte 

denne mannen som objekt og samtidig identifisere seg med meg som spiller kvinnen i videoen. I 

andre klipp er det filmet på for eksempel en muskuløs mannlig rygg, en mannlig muskuløs skulder 

og et mannlig ansikt. Dette er bilder som er laget for kvinnens begjær. 

Det at den mannlige skuespilleren spiller «mot» meg, viser at han er heteroseksuell. Teksten i 

sangen er med på å fremheve kjærligheten mellom mannen og kvinnen. 

«Oh, this is love for real, now I can really feel. Our seeds do grow, let´s reach out for the sky. I´ll be your  

only rose, oh it is you love chose, to be the one to enter my heart»

Kvinnen kan nyte blikket av ham uten å tenke over at han kan være homoseksuell, eller at blikket 

ikke er hennes. Subjektet i skopofolien er skiftende. Noen ganger er klippene for kvinnen og andre 

ganger for menn. Noen ganger er de nøytrale. Det er både mannen og kvinnen i musikkvideoen som 

er sexobjekter. 
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4 

Resepsjon

4.1 Syn på seksualitet, kjønn og blikk i fokusgruppene 

Hvilket syn på seksualitet hadde respondentene?

Jeg valgte informanter som var heteroseksuelle. Hvorvidt de bare var tiltrukket av det motsatte 

kjønn, kan jeg ikke vite med sikkerhet. Men på deres profiler på facebook deler de informasjon om 

at de er heterofile. Noen av informantene var i heteroseksuelt parforhold. Mine respondenter er 

anonyme og jeg refererer til dem i form av kjønn og tall (jente/ gutt 1-4).

Jeg viste gruppene bilder av en naken mann før jeg viste dem videoen og spurte om hvordan 

bakgrunnen så ut. Gutt 3 gutt smilte og så litt forskrekket ut. Det var tydelig at han ble litt flau. 

Mannen som sexobjekt ble også flaut for gutt 1. Da jeg spurte hvilket inntrykk informantene fikk av 

guttene i videoen svarte gutt 1 at han bare så på jenta. 

Gutt 2: «Det er veldig macho og at guttene og jenta i videoen er blikkfang».
Gutt 3: «Gutten så litt forelska ut i deg eller veldig opptatt av deg.» 
Gutt 1: «Jeg så bare på deg». 
Gutt 4 : «Vi kunne bare se en gutt, fordi han andre så vi bare ryggen på».

De svarte kort i forhold til den kvinnelige fokusgruppen. Det virket som de var redde for å si for 

mye, i frykt for å vise at de la mye merke til mannen. Gutt 1 hadde ganske store problemer med å 

snakke om guttene i videoen og hadde behov for å markere sin seksualitet gjennom å gjenta at han 

ikke så på guttene. Guttene i fokusgruppen mente at de selv ikke så på gutten som et sexobjekt og 

forsvarte mannligheten sin ved å si at de så på musklene og symmetrien. Paradoksalt nok, mente de 

at mannen ble fremstilt som sexobjekt. Det viste seg også at gutt 1 hadde fått med seg guttene, selv 

om han mente han bare så på jenta. Da jeg spurte om de syntes guttene i videoen var fremstilt som 

sexobjekt, så svarte gutt 1 svært raskt «Ja, rett og slett». 

Gutt 1: «Ja. Rett og slett» (De andre guttene ler).

Gutt 2: «Det spørs litt hvilken bakgrunn man har. Sånn som oss to, så blir det litt mer at vi ser på  

kroppene og ser det fra en annen vinkel» (Han snakker på vegne av gutt tre og det er tydelig at begge 

trener). «Vi ser mer på kvaliteten på musklene og symmetri. En vanlig fyr vil se på han som en  

naken. Mer som et sexobjekt» (Gutt 3 og 4 nikker og er enige).

Gutt 4: «Sånn som når du viser ryggen og rumpa på guttene og deretter ser på oss, så ser det ut som 

du reklamerer. Du viser oss seerne at vi skal se på ryggen og rumpa. Så ser du på oss, fikk dere med  

dere det liksom".

47



De mente at jeg i videoen «reklamerer» for et sex-objektivistisk blikk. Dette viser at jeg har klart å 

vise dem at jeg fremstiller gutten som et sexobjekt, men de tok avstand fra at de så på mannen som 

sexobjekt selv. Det er også interessant at de sa «så ser du på oss» og «du viser oss seerne». Her viser 

de at de identifiserer seg med kamerablikket. De kikker på meg som «reklamerer» for mannen som 

sexobjekt. De forstår at mannen er et sexobjekt på grunn av min «reklame», men identifiserer seg 

med kikkeren/ kamerablikket som de ikke kaller «sitt» mannlige blikk, men «oss publikum» sitt 

blikk. Det paradoksalet ved at de hevder at guttene er et sexobjekt, samtidig som de mener at de 

ikke ser på mennene i videoen som sexobjekt gir mening ved at de skjønner at mennene er 

sexobjekt for kvinnen i videoen, men siden de selv regner seg som heterofile menn, så tillater de 

ikke at mennene er sexobjekt for dem. 

Det å reagere på å se nakne menn, kan være uttrykk for homofobi. Jeg har tidligere pekt 

Lorentzen og «umannligheten», hvor det vises til at menn som var kritiske til den herskende 

mannligheten, lett kunne utsettes for umannlighetsstempelet (Lorentzen, 2006: 129-130). Hvis vi tar 

høyde for Butlers (1990) teorier om kjønn som maskerade, så kan grunnen til at menn har 

problemer med å snakke om menn være fordi de ønsker å markere sin «mannlighet». Å snakke om 

en annen mann som sex-objekt kan kanskje skape spekulasjoner om homoseksualitet, som kan føles 

uheldig for en mann som ønsker å fremstå som «mannlig» og «hetero».   

Hos jentene virket det som at guttene i videoen vekket mye engasjement, begjær og nytelse. 

Det var tydelig at de ble tiltrukket av guttene og at de hadde et heteronormativt utgangspunkt. De 

mente guttene i videoen var kjekke, veltrente og spennende.

(om guttene i musikkvideoen)

Jente 1:«Kjekk og veltrent» (Hun snakker som om hun bare oppfattet én gutt i videoen). 

Jente 2:«Ja» 

Jente 3: (Nikket bekreftende)«Mm». (Her sa hun ikke «mm» som «mmm, dette var godt», men slik 

man ofte gjør når man er enig. Man nikker og lager en «mm-lyd»).

Jente 1: «Muskler» (nikket). 

Jente 2: «Han er ikke akkurat skummel, men han smiler ikke og vi blir interessert, for vi vet ikke helt  

hvem han er. Det er veldig spennende å se på han, for han er liksom som et mirakel. Han er der, så  

er han ikke der. Du ser ham bare av og til». 

Jente 1: «Det er noe i han som tiltrekker oppmerksomheten». 

Jente 3: «Gutten er kjekk og veltrent og litt mystisk person». 

Det at jentene synes gutten (guttene) i musikkvideoen var mystisk og at han var spennende å se på, 

viser at de ble tiltrukket og ville vite mer eller se mer. At jente 2 sa at hun ikke syntes guttene i 

videoene var skumle, viser at hun ikke så på ham som truende. Hun påpekte at han smiler og at hun 

i stedet så på ham som et mirakel. Hun snakket som om hun så på ham som et fenomen hun ikke 

kunne forklare, og blir nysgjerrig og får et ønske om å avdekke ham. Dette leder oss inn på blikk og 
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begjær. Men før vi går løs på neste delkapittel, så tar vi en rask oppsummering. 

Det viser seg at guttene og jentene leser videoen i en heteronormativ kontekst. Jentene viser 

at de liker guttene og musklene i videoen. De synes han er interessant og mystisk. Guttene er 

opptatt av å bekrefte sin mannlighet ved å hevde at de selv ikke ser på mennene i musikkvideoen 

som sexobjekter, selv om de svarer at de oppfatter mennene i musikkvideoen som sexobjekt. Det vil 

si at de skjønner at mennene er fremstilt som sexobjekter, men ikke for sitt eget blikk. Ved å peke på 

at mennene som sexobjekt ikke tilhører deres blikk, viser de at de ikke tiltrekkes seksuelt av 

mennene. Med dette markerer de sitt heteronormative ståsted.

4.2 Blikk og begjær i fokusgruppene

Seksualiteten manifesterer seg i blikket og måten man «kikker på». Når man snakker om 

heteronormativitet, så handler dette om normen i samfunnet og det som er godtatt. Alle «blikk» eller 

«syn» som avviker fra et heteronormativt synspunkt blir ikke sett på som det «riktige»  og 

samsvarer ikke med «det gode liv» (jf. Eng, 2006: 147). Selv om vi nå har beveget oss inn i 

kapittelet om blikk og begjær, så vil jeg fortsette med å peke på seksualitet, men går et skritt lengre 

ved å vise hvordan seksualitet manifisterer seg i blikket og skaper begjær hos fokusgruppene.

Jentene hadde som vist i forrige kapittel, ingen problemer med å kommentere guttene, slik 

for eksempel gutt 1 hadde. I spørmsålet om hva de syntes om at gutter fremstilles som sexobjekt, 

avdekkes det en positiv holdning og jente 4 mener at fremstillingen av gutter kan forandre synet 

man har på jentene. 

(Om hva de synes om menn som sexobjekt)

Jente 2: «Kjempe bra! Hvorfor ikke». 

Jente 4: «Det ville forandret synet på jentene i videoen. Da ville det jo på en måte bli positivt sånn  

sett. Jeg ble plutselig så usikker, for jeg har ikke sett det så mye før denne videoen her».

Jente 3: «Det har ikke jeg heller faktisk. Han må være kjempe kjekk og tiltrekkende».

Jente 1: «Det er en lek i denne videoen. Han forfører henne og hun forfører han». 

Jente 3: «Ja, det er såpass jevnt, og det er bra». 

Jente 1: «Folk tenker, dette har jeg ikke sett før. Alltid er det romantiske videoer». 

Jente 2: «Han er utro, hun gråter, han kommer tilbake. De gifter seg, tre barn (hun himler med 

øynene). Det er det som er livet. Det er det vi forventer av guttene, at vi skal ha sex først i hvertfall». 

Jente 1: «Det som er det egentlige forholdet mellom en gutt og en jente, det vises i denne videoen  

synes jeg». 

Det skjedde en usikkerhet i jente 4, fordi hun kanskje oppdaget noe nytt, og ikke klarte å sette ord 

på det. Hun bekreftet at hun ikke hadde sett så mange slike videoer før. Dette kan sees i 

sammenheng med jente 2, som så på gutten som et mirakel. Jentene stod ovenfor et fenomen de 

ikke kunne forklare. Når jente 1 sier at begge forfører hverandre i videoen, svarer jente 3 henne med 
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å si «Ja, det er såpass jevnt, og det er bra». Her viser hun at hun synes det er positivt at både 

mannen og kvinnen i videoen har rollen som forførere. Hun kaller det som sagt «jevnt». Dette var 

hensikten min. Som forklart tidligere ønsket jeg en mer «likestilt» musikkvideo med tanke på 

sexobjekter. Siden menn som regel bærer blikket og får «tilfredstilt» sitt begjær, slik Mulvey peker 

på (jf. Mulvey, 1988), så kan man automatisk tro at begjæret først og fremst ligger hos menn. Det 

oppfattes ikke at kvinner har like stor interesse for å begjære. Når kvinner oppdager sitt begjær for 

mennene, leder det til en ny oppdagelse. De står som sagt ovenfor et fenomen de begeistrer seg 

over, men ikke kan forklare. Jentene oppdager mannen som sexobjekt, og prøver å forklare hvordan 

kvinner vanligvis fremstilles i musikkvideoer. De tar de avstand fra fremstillingen der kvinner 

drømmer om romantikk, bryllup og familie og mener at de er mer opptatt av sex. 

Jente 2 : «Når vi vanligvis ser en musikkvideo og en jente synger, så pleier vi å høre om kjærlighet,  

hvor hun drømmer om å gifte seg og bla bla bla. Det er ikke noe vits i å lage bare sånne romantiske  

videoer hvor folk tenker på bryllup og skal ha tre barn og masse sånn drit. Så i denne videoen er det  

mer naturlig, for når jeg ser en gutt så tenker jeg ikke at jeg vil gifte meg og sånn. Det at jenter bare  

drømmer om bryllup og sånn, det skjer bare ikke. Vi tenker også mer på sex. Vi tenker ikke på  

bryllup og den driten». 

Når hun sier «bla bla bla», så gjør hun det fordi «alle» kjenner «plottet» fra før. Hun tar avstand fra 

dette ved å kalle det «sånn drit». Hun sier «vi tenker også mer på sex». Med å si «også», påpeker 

hun at det er ikke bare menn som vil begjære og nyte kvinnen som sexobjekt. Hun mener at «vi» 

som kvinner også tenker mer på sex enn kjærlighet. Her viser jentene et sterkt uttrykk for sin måte å 

se på seksualitet på. Beauvoir (1949) påpeker at kvinnens subjektivitet er innesperret. Når kvinnen 

ikke kjenner seg igjen i måten hun blir fremstilt på, så blir kvinnen låst inne i en måte å bli sett på. 

Hennes egentlige følelser og begjær blir innelåst i hennes selv, og kommer ikke frem. Jentene i 

fokusgruppen forklarer den narrative funkjonen hos kvinner og mener den ikke representerer 

kvinnen slik hun «egentlig er». Jente 2 henviser også til den narrative funksjonen kvinnen 

tradisjonelt har: «Han er utro, hun gråter, han kommer tilbake. De gifter seg, tre barn» (som sitert 

tidligere). 

Etter hun har ramset om dette kronologiske narrative bildet, så himler hun med øynene for å 

vise at hun synes dette er tåpelig. Bildet gjengir den «romantiske kjærligheten» og det «riktige 

/gode liv» i en heteronormativ kontekst (jf. Eng, 2006) Jente 1, mente det naturlige og «egentlige» 

forholdet mellom gutt og jente vises i min video: «Det er det vi forventer av guttene, at vi skal ha 

sex først i hvert fall» (jf. sitat). 

Jeg har i metode-delen vært inne på dette med historier, strukturer og narrativitet (Hansen mfl. 

1998: 143-45). Her henviste jeg til et vanlig «plott» der vi har en helt, en skurk og et problem som 

inntreffer. Deretter intensiveres problemet og helten og skurken må gjennomgå prøvelser eller 

tevling. Det ender med at en av dem seirer (som regel helten) og det er fred. En situasjon forandrer 

seg og helten blir hedret (ibid). Eventyret om Askepott er et godt eksempel på et slikt plott. Her er 
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prinsen en helt, som er den eneste som kan redde Askepott fra hennes onde stemor. Prinsen må 

gjennomgå mange prøvelser, før han kan gifte seg henne. Askepott sitter innestengt hos stemoren 

sin og drømmer om å gifte seg med prinsen. Prinsen overvinner stemorens ondskap og Askepott 

settes fri. De lever lykkelig i alle sine dager. 

Når jentene i fokusgruppen mener at min video viser det naturlige og egentlige forholdet 

mellom menn og kvinner ved at kvinnens begjær kommer frem, så betyr det at de tar avstand fra 

den framstillingen eller det «plottet» der kvinnen er ute etter kjærlighet, bryllup og barn. Det er 

viktig å påpeke at dette ikke betyr at de tar totalt avstand fra kjærlighet og familiestiftelse, men at de 

mener dette plottet ikke gir en riktig fremstilling av kvinnen. Det viser seg å stemme at dette plottet 

er misvisende. I svarene vi får av guttene i spørsmålet om hva de syntes om at gutter ble fremstilt 

som sexobjekt, er det tydelig at guttene var usikre på om jenter var interessert i å se gutter som 

sexobjekt. Plottet som vanligvis gjengis gjør at guttene ikke får tilgang til kunnskap om jentenes 

seksuelle syn på menn. 

Gutt 3: «jenter bryr seg ikke så mye om gutter. Men det er kanskje feil, egentlig. Selv om de ikke vil 

innrømme det». 

Gutt 3 har gått ut i fra at jenter ikke bryr seg så mye om gutter, men bekrefter at det er mulighet for 

at han har tatt feil. Dette er i tråd med at jentene mente videoen kanskje kunne forandre synet på 

jenter. Ved å fremstille gutten som sexobjekt avdekkes kvinnens begjær og plottet vi vanligvis må 

forholde oss til smuldrer opp. 

Min musikkvideo åpner for flere blikk eller syn. Respondentene må forholde seg til at både 

menn og kvinner blir fremstilt som sexobjekt. Dermed veksler respondentene hele tiden mellom å 

identifisere med subjektet og objektet. Dette kommer frem i spørsmålet om hva guttene syntes om at 

menn ble fremstilt som sexobjekt. Gutt 4 bytter på å identifisere seg med et kvinnelig blikk og et 

mannlig blikk. Når han skal forklare hvordan kvinner ville sett på videoen, bruker han pronomenene 

«vi» og «de». Dette viser at han hopper fra subjektiv til objektiv synsvinkel. 

«Hvis for eksempel vi hadde vært jenter og ser en gutt full av muskler, så står han og stripper, så 

hadde de tatt helt av. De kunne ha festa til den videoen din».

Først referer gutt 4 til «vi»: «Hvis vi hadde vært jenter...», men i neste setning sier han «da hadde de 

tatt helt av». Her  identifiserer han seg først med kvinnen, men hopper ut av denne identifiseringen i 

slutten av setningen og distanserer seg fra dette subjektet og sier dermed «de». Her er vi igjen inne 

på hvordan mannen har behov for å bekrefte sin mannlighet. Han turte muligens ikke å bruke 

pronomenet vi (som jenter) i hele setningen og avsluttet setningen med å vende tilbake til sitt 

mannlige blikk. 

I svarene respondentene ga, var det tydelig at respondentene var vant til at kvinnen ble 

betraktet som sexobjekt. Mulvey (1988) skriver at nytelsen i å «se» er delt i to mellom den 

aktive/mannen og den passive/kvinnen. Det deterministiske mannlige blikket projiserer hans fantasi 
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over på kvinnen og i mannens tradisjonelle rolle blir kvinnen sett på og fremstilt som et sterkt 

visuelt erotisk vesen som gir et inntrykk som gjør henne til «den som skal bli betraktet» (Mulvey, 

1988: 62). Det jeg syntes var overraskende med resepsjonen var at ikke bare jentene, men også 

guttene viste en positiv holdning til menn som sexobjekter. De mente at siden jenter blir fremstilt 

som sexobjekt hele tiden, så burde det være helt i orden at også menn ble fremstilt som sexobjekt. 

(om hva guttene synes om at menn fremstilles som sexobjekt)

Gutt 2: "Jenter blir jo det hele tida så. skulle bare mangle» (Gutt 1, 2 og 3 nikker bekreftende). 
Gutt 2: «Musikkvideoer skal jo fange interesse og være tøffe. Man skal ha lyst til å se videoen».
Gutt 1: « Jenter vil  helst  se denne videoen, fordi det er gutter i den».
Gutt 4: « Jeg synes det er fint at gutter blir fremstilt som sexobjekt». 
Gutt 2: «Musikkvideo skal være litt fantasi. Det har blitt litt inn i reklamer at jentene er litt fyldige og 
at jentene på gata vises i NIVEA-reklame. Hviken vei går man da, hvis alt er lov. Det er bra at de er 
slanke og veltrente, for da har man liksom et forbilde i reklame og musikkvideo». 
Gutt 3: «Man skal jo bli fascinert av videoen». 
Gutt 2 «Man skal la seg inspirere». 

Guttene går inn på det at det er viktig at man ser bra ut som objekt, fordi objektene fungerer som 

inspirasjon og forbilder. De har ingenting i mot at gutter fremstilles som sexobjekter, men når de 

snakker om at objektene bør være slanke og veltrente, bruker de kvinnen som eksempel. De 

kommer frem til at musikkvideoer skal fascinere og inspirere og at objektene må se bra ut fordi de 

skal være forbilder. Jeg nevnte tidligere Mulvey sin teori om at kvinnen symboliserer 

kastrasjonstrussel (jf. Mulvey, 1988), og forklarte hvordan en mann som sexobjekt lett kunne 

oppfattes som gjenstand for et mannlig blikk og dermed bli oppfattet som homoseksuell. I min 

video gjorde jeg det såpass tydelig at mannen i videoen ikke er homoseksuell og at han er gjenstand 

for et kvinnelig blikk. Det er mulig at kvinnen ikke ville presentert noen kastrasjonstrussel, hvis 

mannen kunne føle seg trygg på å dele rollen som sexobjekt. Han frykter å miste sin mannlighet, 

men mannligheten fikk nytt innhold utover i det 19. århundret og mannligheten er hele tiden i en 

dynamisk prosess (jf. Lorentzen: 125). Mannlighet trenger ikke innebære «makt over blikket» hvor 

kvinnen er presset til å projisere hans fantasi. Mannen må gjennom tid og kultur stadig redefinere 

sin rolle som mann. Det at mine mannlige respondenter er åpne for at menn fremstilles som 

sexobjekt, viser at det er mulighet for store endringer i rollerepertoaret til kvinner og menn.  

Vigdis Hjort (2007) er en norsk forfatter som har skrevet forordene i boken Rosaprosa, om jenter  

og kåthet . Her skriver hun at følelsen av å bli "brukt", av å "bare være objekt", er noe hun tror alle 

kvinner i hennes generasjon har opplevd. Hun skriver at vi føler mannens begjær overalt. I 

byrommet, plakater, reklamer, TV, filmer og så videre. Vi ser oss selv gjennom det og ønsker å 

begjære det10. Her er Hjort også inne på det Mulvey snakker om med å se seg gjennom mediene. Vi 

speiler oss i bildene vi ser. Når kvinner ser en reklame med en kvinne, så vil hun automatisk speile 

seg i henne. En heterofil mann vil ikke speile seg i henne, fordi han er mann og vil se på henne som 

et objekt. Kvinnen oppfatter at hun er den som blir betraktet og mannen er den som «kikker». Mine 

10  . (Rosaprosa, Roggen , Ida og Tornes, Tonje (red), 2007; 9) 
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respondenter har vist at det er muligheter for å endre det at kvinnen «bare er et objekt». Det er ikke 

mulig å «fjerne» kvinnen som sexobjekt, fordi det ikke er noen tvil om at hun kan være gjenstand 

for et seksuelt blikk. Men det er heller ingen i tvil om at menn også kan være gjenstand for et 

seksuelt blikk hos kvinner. 

I dette delkapittelet viser det seg at jentene tror en fremstilling av mannen som sexobjekt kan 

endre synet på kvinnen. De viser en delvis negativ holdning til «plottet» der kvinnens intensjoner 

handler mer om kjærlighet enn sex, og hvor hun først og fremt er ute etter å gifte seg og få barn. De 

mener at dette tradisjonelle bildet gir et feil bilde av kvinnen, og mener at de er mer opptatt av sex 

enn det dette bilde gir uttrykk for. Det viser seg også at guttene begynner å lure på om kanskje 

jenter er mer interresert i menn enn det guttene har tatt utgangspunkt i. Det mest overraskende var 

hvor positivt innstilt guttene var til fremstilling av menn som sexobjekt. De mente at slike objekter 

var emne for inspirasjon og fascinasjon.

4.3 Hvordan fokusgruppene ser på «mannlig» og «kvinnelig». 

Det viste seg at forskjellene mellom kategoriene «mannlig» og «kvinnelig» var svært tradisjonelle 

hos respondentene. Jeg spurte guttene hva en sexy kvinne er. Guttene så på en tiltrekkende kvinne 

som slank, liten, nett og med store pupper. Dette er den måten hun også vanligvis fremstilles som 

sexobjekt, også i musikkvideoene jeg har analysert. Likevel viser det seg at guttene også ble 

tiltrukket av jenter med godt trente armer og hard mage, men det ble påpekt at hun fremdeles måtte 

være liten og nett. Godt trente armer armer og hard mage gjør at man får synlig antydning til biceps 

og magemuskler. Fysisk styrke er noe som vanligvis forbindes med menn. Selv om respondentene 

holder seg kategorisk til kvinneidealet som er slank, liten og har store pupper, så viser det seg også 

at de tiltrekkes av kvinner med muskler.

 
Gutt 4: «Jeg er vant til både lave og høye. Store pupper størrelse C kanskje. Fin rumpe. Ikke sånn ekstremt  

svær rumpe. Litt slanke legger og lår. Blond eller mørkt hår og veldig pen»

Gutt 2: «Fysisk sett så er det jo visse ting man ser på. For meg så er det hard mage, bra armer og legger og  

sånt. Slank og liten og nett» 

Gutt 3: «Hvordan de ser på deg, snakker med deg og kroppsspråket. Det er det som er viktigst for meg,  

selvfølgelig at kroppen har en viss standart da. Men hvordan de ser på deg når de snakker med deg og 

responderer og reagerer. Det tiltrekkes jeg av». 

Gutt 1: «Det jeg ser hos en kvinne er at hun må være veldig selvsikker og øynene er veldig viktig. Hun må vite  

hva hun vil. Være sikker på det hun ønsker seg. Må se fin ut. Må kle seg bra, men det er ikke så viktig da.  

Ellers så er det det indre som teller mye. Hjerte og personligheten. Det er viktig. Utseende har mye å si det og  

faktisk».

Gutt 2: «Ikke alle liker jenter med muskler på kroppen da. Men vi fire er vel enige i at det er fint, eller?» (gutt 

fire nikker og er enig. Gutt 1 ser også enig ut, men litt betenksom). 

Gutt 4: « Hun må ha slank mage». 
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Guttene trodde ikke at alle menn likte jenter med muskler, men var sikre på at jentene i hvertfall 

burde være slanke, små og nette. Etter de forklarte hvordan en sexy kvinne ser ut, ble de spurt om 

hvordan en sexy mann ser ut. Her kommer det frem at han i motsetning til jentene bør være stor. 

Gutt 3: «Smal midje og brede skuldre. For meg er forbildet en som har mye muskler. 115 kg er forbildet for  

meg. Men jeg innser at de som ikke har sånne interesser som meg, har så ekstreme forbilder, men kanskje mer 

sånn «50-cent» (Hip Hop-stjerne som er muskuløs). Jeg skjønner at de fleste gutter har lyst til å se ut som «50-

cent egentlig. Men for meg er forbildet litt større». 

Gutt 2: «det er fare for å bli det han kalte en «femi-klatt. Det å være macho er ikke bare å ha mye muskler. Men 

å være litt tøff da. Være macho og ikke redd for konflikter, ha selvtillit. Ikke redd, ikke sky. At en er litt tøff i  

trynet». 

Her kommer det også frem hvor viktig det er å være macho og hvordan guttene frykter å bli sett på 

som feminine («femi-klatt»). Det gjelder å være tøff, sterk, uredd og ha mye selvtillit. Jeg 

presenterte i teoridelen en amerikansk studie fra 70-årene som Lorentzen (2006: 125) hadde funnet. 

Her bestod den mannlige kjønnsrollen av at man ikke var som jenter, at suksess og status er viktigst, 

at man skal være tøff, ha kontroll, være selvdreven, ha mot, være aggressiv og voldelig. 

Resepsjonen viser at mange av disse trekkene fortsatt er knyttet til mannsidealet. Det å virke 

voldelig og aggressiv er noe de mannlige respondente trakk frem da jeg spurte om hvordan menn 

bør fremstilles som sexobjekt. Gutt 2 syntes at det ble litt femi med bare tanga i min video og mente 

guttene burder fremstilles med biler, vold og våpen. Men han mente at mannen kan være lettkledd. 

Gutt 2: «Jeg ville ikke hatt dem så lettkledd som på denne videoen. Ville kanskje hatt samme type folk. Litt femi  

med bare truse. Kanskje mer macho setting. Vold, våpen, biler. Ha med slik, men ikke i tanga. Tøffe klær, men 

lettkledd». 

Ikke alle guttene var enige med gutt 2 i at mannen burde fremstilles slik. Gutt 4 kom med en annen 

løsning med strand, palmer og eksotikk. Her kan man legge merke til at to av videoene han bruker 

som eksempler til hvordan menn bør fremstilles som sexobjekter er musikkvideoer av kvinner 

(Destinys Child og Shakira). Dermed viser at han setter gutter inn som objekter i stedet for de 

kvinnene som spiller i videoen.

Gutt 4:  «Du vet Survivor av Destinys Child. Den på stranda der de poserer og sånn. Jeg tenkte at du får med  

en sånn sexy fyr. Rundt 1. 80 med muskler i skuldrene og six-pack. Sånn som han gutten i Dior. Den reklamen 

med midtskille og litt hår. Så poserer man liksom i bølgene. Synger i vannet. Sånn som Shakira. Litt mer 

lidenskap. Litt mer paradis og eksotisk. Palmer og øde øy. Som i Dante Thomas- California». 

Gutt 3: «Den videoen du har nå er kul, og teksten i sangen passer til videoen. Det må være noe som passer til  

teksten. Hvis man skal synge denne sangen og løpe rundt med guns og sloss så... (Han ler som om det ikke 

hadde gått an). Hvis du skulle spilt inn en sang om ghettoen eller harde miljøet, så hadde det vært kult» (å 

bruke våpen og slossing). 

Jeg: «Hadde det vært sexy?»
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Gutt 3: «Nei, men det er macho». 

Jeg: «Er macho er sexy?»

Gutt 3: «Ja det er jo det». 

Gutt 2: «Det har noe å si med klær. Hvis du setter de på en chopper så er det tøffere enn om de sitter i en  

luksusbil. Det blir litt sleskete. Blir litt bling bling og femi  hvis de sitter med smykker i en luksusbil. Det er  

mer macho og tøft på en Harley». 

Moi (i Rekdal, 2007: 259) mener at det er skapt en forståelse av at det bare finnes to naturlige kjønn 

og at disse kjønnene kun kan ha én type seksualitet. Tiltrekningen er altså basert på to motsatte 

kjønn; mann og kvinne. Personene gjennomkjønnes og gjennomseksualiseres, skriver hun. Det 

typisk kvinnelige skiller seg som regel fra det typisk mannlige. De to kjønnene er tradisjonelt sett 

som to motpoler. 

Det at mannen som attraktiv bør være tøff og uredd, betyr ikke nødvendigvis at kvinnen bør 

være det motsatte. Selv om man ofte ser på kvinnen og mannen som to polariserte motpoler, så 

nevnte guttene at det er fint om jenter er veltrente og har «bra armer». Det mer snakk om hva som 

bør styrkes av egenskaper for å skape en troverdig «rolle» som mannlig og kvinnelig. Som Butler 

påpeker, så er kjønn som et rollespill der man «spiller» kjønn på bakgrunn av de gitte egenskapene 

til de to dikotomiserte kjønnskategoriene. Sånn sett tror jeg kvinner har et større rollerepertoar enn 

menn, fordi menn frykter å bli sett på som homoseksuell. Kvinners seksualitet er ikke like truet som 

menns seksualitet. Hun har de siste hundre årene beveget seg lynraskt vekk fra hennes tradisjonelle 

rolle som husmor. Hun har blitt aktiv i det offentlige rom og tjener sine egne penger. Før 1970 

hadde kvinnen sin plass i hjemmet. Menn hadde sin plass i det offentlige. Kvinners inntog i 

politikk, utdanning og arbeidsliv var ikke et faktum før på 1970- og 1980-tallet. Dette innebar at 

noen av de tradisjonelle grensene for mannlighet og kvinnelighet løste seg opp (Lorentzen og 

Mühleisen, 2006: 108). 

Jeg har vært inne på hvordan Yrsa Stenius følte at hun beveget seg vekk fra det genuint 

feminine da hun leste Beauvoir (jf. Stenius, 1993: 155). Beauvoir ble kanskje oppfattet som 

«ukvinnelig» på mange måter, men jeg tror ikke kvinneligheten er truet i like stor grad den dag i 

dag. Kvinner kan være feminine selv om de tar i bruk egenskaper som tidligere ble oppfattet som 

mannlige. Det samme gjelder desverre ikke for menn. Mine mannlige respondenter viser at de 

frykter å bli sett på som «femi-klatt» (feminin). De er svært opptatt av å bevare det de oppfatter som 

mannlig og heteronormativt. Likevel er det ingen tvil om at de dikotomiske kjønnskategoriene 

fortsatt gjelder, spesielt når det kommer til utseende. Jeg henviste til Muhleisen som mener at kjønn 

er det mest effektive tegnsystemet (Mühleisen, 2002: 49-51). Utseende er det man oppfatter først og 

er et sterkt virkemiddel som blir brukt for å markere kjønn. Da jeg spurte jentene hva de mente 

skulle filmes av mennenes kropp i en eventuell ny video for å fremheve mannen som sexobjekt, 

forklarte de hvor viktig det var med magemuskler og biceps. Jente 4, mente det var viktig at det var 

«manndom» i mannen. Det vil si at han fremstor som mannlig.   
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Jente 4: «Overkroppen».

Jente 3: «Ja, overkroppen i hvert fall». 

Jente 4; «Du ser det er manndom i ham på en måte». 

Jente 3: «Armene». 

Jente 4:«Spesielt armene». 

Jente 1 ; «Det kommer an på. Noen liker rumpa, noen liker magen. Jeg tror det generelle er magemuskler».

Jente 2 «Ja» (lang «a», altså «jaaaa»). 

Jente 1:«Sixpack og biceps». 

De nevnerkroppsdeler hos gutter som er spesielt muskuløse. Bicepsen er en muskel i overarmen, 

som buler ut som en kul når den strammes. Den er svært fremtredende hos gutter som trener 

regelmessig. De nevner også sixpack, som betyr seks «musker-kuler» på magen. Dette er 

magemuskler som også er svært fremtredende hos gutter. Gutter har generelt lavere fettprosent enn 

jenter, av biologiske årsaker og derfor blir disse muskelgruppene svært tydelige i forhold til det de 

er hos jenter. 

Jentene så for seg flere scenarioer. De snakket om at de tenkte på sommer, basseng og at en 

mann svømmer opp av bassenget. De forestiller seg at han er våt og svett. Han stuper oppi 

bassenget og svømmer opp igjen. De snakket også om at de syntes det var sexy med menn i 

skinnjakke på en «skikkelig» motorsykkel. Penger er også noe som viser seg å være viktig. En 

mann i dress som har mye å gjøre, tenner spesielt en av jentene. Hun vil gjerne ha sex, når det 

egentlig ikke er tid og mulighet til det. 

Jente 2: «Jeg vil alltid ha en som er vanskelig å få. Jeg blir interessert i en gutt som har på seg dress, da tenker  

jeg at han har en god jobb og nok penger. Han tenker kanskje mye på jobben og har mye stress, men da tenker 

jeg på at jeg vil ha sex med han. Så synes jeg det er spennende å se på en gutt i dress og at du tar av ham litt  

og litt. Hard to get. Gutter som ikke har barbert seg på to dager, synes jeg er veldig fine. Litt skjegg, ikke sant.  

Du ser at de ikke har tid til sånne ting» (som å barbere seg).

Jente 1: Jeg tenker mer på sommer, basseng, og han svømmer opp av bassenget. Ikke shorts, men litt korte  

bukser. Han er våt og svett. I basseng og at han stuper oppi og svømmer opp igjen. En annen ting. Jeg synes  

sexy menn på motorsykkel...skikkelig motorsykkel og skinnjakke er drit sexy» 

Jente 4: «Ja det syns jeg også» 

Jente 3: «Det er kult». 

Jente 2: «At han ser på deg og tar av seg jakka, fordi det er for varmt»

Jentene skapte i denne fremstillingen mannen som sexobjekt i sin fantasi. Jeg mener at det er 

nødvendig å produsere denne fantasien i fremtidige musikkvideoer. Det er nødvendig at det 

kvinnelige blikket projiserer hennes fantasi over på mannen. Dette leder oss inn på min avslutning.  
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6

 Avslutning

Jeg har sett på hvordan seksualiteter fremstilles i forhold til teorier om heteroseksualitet og 

heteronormativitet. Jeg har funnet tendenser til at den tradisjonelle heteronormative 

seksualitetsforståelsen er den forståelsen som fortsatt gjelder. Her regjerer en forståelse av at det 

finnes to kjønnskategorier som har bestemte egenskaper og som tiltrekkes av hverandre. Dette er 

egenskaper som ofte blir kategorisert som mannlige eller kvinnelige. Å fremstille kvinner som 

sexobjekter er noe som er akseptert i forståelsen av det kvinnelige kjønn. Å fremstille en mann som 

sexobjekt er mer uvanlig. Denne forståelsen kommer til uttrykk i musikkvideoene jeg analyserer. 

Jeg har laget en musikkvideo, der jeg prøver å tillegge mannen rollen som sexobjekt. Jeg 

ønsket å finne ut om denne fremstillingen ble tatt i mot positivt hos et heteronormativt publikum. 

Mine funn viser at mine respondenter er positive til en slik fremstilling av menn og de tror at dette 

kan være en positiv utvikling. Likevel antyder de at det er viktig at de to kjønnskategoriene bevarer 

sine egenskaper.

Jeg har også sett på hvordan blikket (eller kamera) beveger seg og hva som er i fokus i 

forhold til begjær og nytelse. Her fant jeg ut at de musikkvideoene jeg analyserte var filmet fra en 

mannlig synsvinkel. Kamerablikket fokuserte mye på kvinnelig kropp og kvinnen var i begge disse 

videoene et sexobjekt. Det er mannen som «kikker» og kvinnen som blir betraktet. I min video 

gjorde jeg begge kjønnene til sexobjekter. Jeg fant ut at både kvinnene og mennene i mine 

fokusgrupper oppfattet mennene i min video som sexobjekter for et kvinnelig blikk. Guttene 

aksepterte mennenes rolle som sexobjekter og mente at det var viktig å ha forbilder. Kvinnene i 

fokusgruppene viste også stor interesse og nysgjerrighet for menn fremstilt som sexobjekt.

Det tredje punktet jeg så på var sosiale konstruksjoner og forholdet mellom det «kvinnelige» 

og «mannlige». Her så jeg på hvordan kategoriene mann og kvinne oppfattes. Det viste seg hos 

mine fokusgrupper at kvinner og menn måtte ha visse egenskaper for å bli oppfattet som 

tiltrekkende. Egenskapene som knyttes til kjønn produseres gjennom å reprodusere, opprettholde og 

utfordre bruken av egenskapene. Hvis man utfordrer kjønnsrollene eller utfordrer kjønnenes 

rollerepertoar vil dette enten lykkes eller bli oppfattet som avvikende i forhold til 

heteronormativiteten. Ved å stadig repetere en egenskap hos et kjønn, så vil det være muligheter for 

at det kan skje en endring av hvordan kjønnskategoriene oppfattes. 

Det er viktig å påpeke at mine funn er basert på grunnlag av mine analyser av 

musikkvideoer og ved analyse av fokusgrupper. Man kan ikke generalisere eller godta disse funnene 

som universal empiri. Funnene gir en pekepinn på tendenser og viser at både mine mannlige og 

kvinnelige respondenter er åpne for at menn iscenesettes som sexobjekt. Dermed ser jeg store 

muligheter for å endre kjønnskategorienes rollerepertoar. 
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Konklusjon:

Min problemstilling handlet om hvorvidt det er nødvendig å fremstille mannen som sexobjekt, for å 

endre kvinnens rolle som sexobjekt. Analysene mine tenderer mot at kvinnens begjær og blikk er 

underkategorisert. Det viser seg også at de kvinnelige respondentene er delvis negative til den 

tradisjonelle fremstillingen av kvinner i musikkvideoer, og synes at min musikkvideo viser et mer 

«naturlig» og «egentlig» bilde av relasjonen mellom menn og kvinner. Jeg var inne på Birkeland 

(2002), der hun hevdet at det å se med egne øyne skaper en tilsynelatende grad av sannhet 

(Birkeland, 2002: 52). For at kvinnens innesperrede subjektivitet (jf. Beauvoir, 1949: 35) skal 

slippes fri, innebærer det at kvinner aktiverer sitt blikk, for å løsrive seg fra mannens makt over 

blikket. Det er dette som innesperrer henne i hennes subjektivitet. 

Jeg vil oppfordre kvinnen til å utforske sitt begjær for menn og projisere hennes fantasi over 

på mannen. Tanken om et samfunn som er enda mer sexfokusert enn i dag, er på mange måter 

skremmende. Likevel mener jeg at det å gjøre mannen til et sexobjekt kan endre kvinnens situasjon. 

Gjennom å fokusere på det kvinnelige blikket og kvinners bilder av mannen som sexobjekt, kan 

man bryte med ideen om kvinner som passive sexobjekter for det mannlige blikket. 
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Aftenposten, Oslopuls: http://oslopuls.aftenposten.no/musikk/article380712.ece [Dato: 31/10/10]
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Videoer:

-Lejon, Marika (2010), Your Only Rose: http://www.youtube.com/watch?v=OldQcnG3CN0 [Dato: 
04/11/10]

-Madcon (2008), Liar (usensurert): http://www.kewego.no/video/iLyROoafYTMJ.html  [Dato: 
04/11/10]. 

-Lyrikk til Liar: http://www.yoursonglyrics.com/liar-madcon/ [Dato 04/10/11]

-Jaa9 og Onkel P feat. Rune Rudberg (2004), Stank Ass Ho: http://www.youtube.com/watch?
v=t16f3ODv9ME [Hentet 04/11/10]

-Lyrikk til Stank Ass Ho: http://www.lyricsdownload.com/dirty-oppland-stank-ass-ho-2-
lyrics.html [Dato: 04/11/10]

61

http://www.youtube.com/watch?v=t16f3ODv9ME
http://www.youtube.com/watch?v=t16f3ODv9ME
http://www.yoursonglyrics.com/liar-madcon/
http://www.kewego.no/video/iLyROoafYTMJ.html
http://www.youtube.com/watch?v=OldQcnG3CN0

