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Sammendrag 
Denne masteroppgaven tar for seg fenomenet hevnporno (seksuelle bilder av en person 

publisert på nett uten personens samtykke. Ofte utført som en form for hevn eller trakassering 

(Revenge porn, 2018), og hvordan norsk presse bruker begrepet. Det vil bli diskutert mulige 

årsaker til hvorfor hevnporno i det hele tatt eksisterer, og hvorfor det har fått så mye 

medieoppmerksomhet de siste fem årene. Det blir også undersøkt hvem som fremstilles som 

offer, hvem som blir stemplet som «syndebukk», hva innholdet i artiklene er, og hvordan 

artiklene er utformet med tanke på overskrift og illustrasjon. Dette blir undersøkt gjennom en 

kvantitativ innholdsanalyse av 94 ulike artikler, publisert i norske papiraviser, ukeblader og 

på nett i perioden 2013-2017.  

Studien viser at det i all hovedsak er kvinner som utsettes for hevnporno, og at hevnporno i de 

fleste tilfeller publiseres og spres av menn. Funnene viser også at mange artikler om 

hevnporno, handler også ofte om kjendiser. I lys av anvendt kjønns- og medieteori, funn og 

videre diskusjon konkluderer oppgaven med at norsk presse bruker begrepet hevnporno 

sprikende. Hevnporno handler sjeldent om verken hevn eller porno, og det bør derfor vurderes 

om begrepet burde byttes ut til noe mer beskrivende for fenomenet: ufrivillig spredning av 

nakenbilder.  
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Abstract  
This Master Thesis explores the phenomenon referred to as revenge porno (sexually explicit 

images of a person posted online without that person's consent especially as a form of revenge 

or harassment (Revenge porn, 2018)), and how the term is applied by Norwegian press. The 

Thesis also discusses various reasons for why revenge pornography exists as a phenomenon 

in the first place, and why it has received considerable attention in the media during the last 

five years. Who is portrayed as the victim, who is branded the «offender», what is the content 

of the articles and how are the articles presented and laid-out in terms of headings and 

illustrations, are topics that are further discussed. This is examined through quantitative text 

analysis of 94 articles published in Norwegian newspaper, weekly magazines and online news 

sites during the period 2013-2017.  

The findings show that it is largely women who fall victim to revenge porn and that in the 

majority of cases, revenge porn is published and redistributed by men. Furthermore, the 

findings show that celebrities are often featured in these articles. Applying gender and media 

theory, examining the findings and through further deliberation, the Thesis concludes that 

Norwegian press uses the term revenge porn inconsistently. Revenge porn is rarely about 

revenge nor pornography. Therefore, a more descriptive term should be considered: non-

consented distribution of nude pictures.   
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Forord 
Å skrive en masteroppgave innebar en av de bratteste læringskurvene så langt i livet. Det sies 

at å oppdra et lite barn krever en landsby, også denne oppgaven har en liten landsby i ryggen 

– takk!  

 

Først og fremst må jeg takke min veileder Elisabeth Staksrud (V-17, H-17, V-18, H-18). 

Gjennom gode samtaler, oppløftende ord i frustrerende tider og god veiledning har denne 

oppgaven endelig blitt ferdig – og det mye takket være deg! 

 

Som dyslektiker skaffet jeg meg tidlig en liten armé til å lese korrektur. Tusen takk til Maja, 

Mari, Andreas, Kaija og tante Hanna. Spesielt til Maja som også har vært min samboer under 

(nesten) hele perioden, og som har deltatt i utallige diskusjoner om hverandres oppgaver. 

Takk til Maria og Kaija som var med og testet kodeboken som har blitt brukt – samt mange 

samtaler om tema og problemstilling.  

 

Den største takken går til mamma som har vært den viktigste støttespilleren gjennom hele 

prosessen. Som to fryktelig selvstendige kvinner, er jeg glad vi har hverandre.  

 

Til sist vil jeg desidere denne oppgaven til både min kjære pappa og beste morfar som begge 

gikk bort til sykdom våren 2018. En av de siste samtalene jeg hadde med pappa handlet om 

hvordan jeg strevde med sosiale medier, epost, jobbtelefoner, vg.no og andre distraksjoner 

mens jeg egentlig skulle arbeide med masteroppgaven. Uten at det ble sagt høyt viste vi nok 

likevel begge to at du var den største distraksjonen av dem alle - men også motivasjon. Å 

skrive en masteroppgave er ett stort stykke konsentrasjonsarbeid. To uventede dødsfall har 

gjort denne prosessen både lengre, tyngre men også mer givende da jeg vet at begge hadde 

vridd seg i graven om jeg hadde tatt en (lang) pause, lagt oppgaven på hyllen eller gitt 

fullstendig opp. Takk for alt dere har lært meg, og alt dere var. 

 

 

Malena. 08.11.2018 
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1  Introduksjon 
Mens samfunnet debatterer plast i havet, bompenger, og årets julemiddag er det fortsatt noen 

temaer vi ikke tørr å diskutere like høyt. Hevnporno er et relativt nytt begrep som får de fleste 

til å sperre opp øynene og lytte litt ekstra godt etter. Selv om man ikke kjenner til begrepet fra 

før forstår nok de fleste at her handler det om nakenhet, sex, kjærlighet og illojalitet. 

Problematikken har fått en del medieoppmerksomhet de siste årene, og det mye takket være 

ett innlegg av toppbloggeren Sophie Elise Isachsen (Isachsen, 2016; Riise, 2016). Tidlig i 

2016 ble toppbloggeren selv utsatt for hevnporno. Et bilde ble knipset uten verken hennes 

viten eller samtykke. Bildet ble spredt som ill i tørt gress på sosiale medier, forumer og på 

utallige nettsider. Det tok ikke lang tid før «hele Norge» hadde sett Sophie Elise med penis i 

munn. På bloggen kommenterer hun hendelsen slik: «Hvem kan være så jævlig? Jo, en gutt 

jeg stolte på, var glad i og hadde gjort alt for, men slått opp med da forholdet ikke fungerte. 

Hevnporno.» (Isachsen, 2016). I etterkant av bildespredningen mottok Sophie Elise dessuten 

flere trusler av privatpersoner som krevde penger for å ikke spre bildet ytterligere. Hun 

anmeldte personen som tok bildet og lekket det i første omgang, men til tross for en rekke 

bevis og en skriftlig innrømmelse fra den anmeldte ble saken henlagt (Isachsen, 2016). Den 

kjente bloggerens erfaring med hevnpornofenomenet førte imidlertid til en het debatt i 

mediene, og daværende justisminister Anders Anundsen oppfordret alle ofre av hevnporno til 

å anmelde saken: 

 

Det er svært viktig å være klar over at selv om man kan kjenne at man kanskje har gjort 

noe man ikke burde, så betyr ikke det at man ikke skal anmelde. Det er det ultimate 

tillitsbrudd når noen deler et bilde de har fått tilsendt, men som aldri er ment å være 

offentlig. Og det er kriminelt. Derfor er det viktig og riktig å anmelde, forteller 

Anundsen til VG (Ighanian, Quist, & Svendsen, 2016). 

  

 

1.1  Motivasjon 
Mitt engasjement for hevnporno kommer fra et feministisk ståsted. Jeg har i flere år vært 

opptatt av kvinners urett og mangel på likestilling verden over. Temaer som hevnporno, 

voldtekt, vold i hjemmet og lignende er noe jeg engasjerer meg for. Det er temaer som ofte er 
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tabubelagt, vanskelig å snakke om, og som følgelig også blir ofte dysset ned i det offentlige 

ordskiftet. Skal man utfordre slike problematikker, er det imidlertid viktig at man har 

kunnskap om temaene, og at det er rom for offentlig diskusjon. I dag er dette et landskap fylt 

av gråsoner, vanskelige termer og udefinerte begreper - og det nettopp fordi det ofte er 

utfordrende å diskutere ubehagelige sannheter.  

 

Motivasjonen for oppgaven springer også ut ifra en interesse for nye trender på internett, 

delingskultur og hvordan internett er med å viske bort landegrenser. Jeg synes det er utrolig 

spennende å studere hvilken rolle internett spiller for hevnporno. De fleste tar nok for gitt at 

hevnporno bare finnes på digitale skjermer, men man skal ikke se bort ifra at hevnporno også 

skjer utenfor internett.  

 

 

1.2  Problemstilling 
Valg og utforming av problemstilling til denne oppgaven har jeg opplevd som mer 

utfordrende enn forventet. Å forske på et nytt fenomen er spennende, men man har også ett 

tynt og mangelfullt utgangspunkt i litteraturen. Det jeg ønsket å forske på i utgangspunktet 

skulle vise seg å være for tidkrevende og derfor jeg har både byttet, vinglet og tvilt på flere 

problemstillinger gjennom prosessen. Først ønsket jeg å arbeide med problemstillingen «Er 

hevnporno en moderne versjon av et eldgammelt problem – menn som vil kontrollere og 

straffe kvinner som avviser dem?». Med denne problemstillingen hadde jeg en hypotese om 

at hevnporno ikke er så nytt som mediene fremstiller det som, men at det kanskje har funnet 

sted i flere hundre år, bare i andre former som for eksempel malerier, skrevne tekster, rykter 

eller lignende. Hvis det viste seg at hevnporno også var å spore før 2007 (Revenge porn, 

2018) ønsket jeg å se likheter og forskjeller mellom dagens hevnporno og eventuelt tidligere 

tilfeller. Dette kan sette dagens hevnporno i et nytt lys, og mulig hjelpe oss å forstå hvorfor vi 

har hevnporno og hvordan det kan forhindres. Etter utallige timer på biblioteket, søking på 

Google Scholar, rådgivning med bibliotekar, samtale hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS) med Per Moum Hellevik innså jeg (etter litt for lang tid) at 

dette var for ambisiøst med tanke på tidsaspektet. Det er vanskelig å skulle finne konkrete 

eksempler på hevnporno fra tidenes morgen og frem til i dag, særlig når selve begrepet 

hevnporno ikke fikk et navn før 2007 (Revenge porn, 2018). Jeg har derfor valgt å legge fra 

meg det historiske perspektivet og gå tilbake til kjernen - selve begrepet hevnporno.  
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I denne oppgaven skal jeg se på hvordan mediene fremstiller hevnporno i Norge. Jeg ønsker å 

undersøke begrepet hevnporno, og hvordan det blir brukt, med et kritisk blikk. Dette er fordi 

mediene sitter med en enorm definisjonsmakt, og kanskje særlig når det gjelder nyere 

fenomener vi har lite kunnskap om fra før. Hevnporno er også et medievennlig begrep med 

tanke på overskrifter, klikk og lesere, som ser ut til å bli brukt om en rekke ulike hendelser og 

problematikker. Med denne oppgaven ønsker jeg følgelig å forstå bedre hva begrepet faktisk 

blir brukt til. Må det for eksempel være en bitter ekskjæreste inni bildet, eller er hacking av 

andres datamaskiner og mailadresser også hevnporno i følge norsk presse? I samtale med Per 

Moum Hellevik fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress diskuterte vi hva 

som er hevnporno, og hva som faller utenfor. Det kom raskt frem at vi ikke hadde en tydelig 

felles forståelse av begrepet, og at begge hadde flere ubesvarte spørsmål. Hellevik stilte blant 

annet spørsmåltegn ved om innholdet måtte være sex, og at det kanskje ikke holdet med for 

eksempel kun en pupp. I denne oppgaven vil fotografier og videomateriale av all form for 

nakenhet (både av seksuell art, eller tilfeller der noen blir snikfotografert i dusjen eller 

lignende) og sex (både vaginal, oral og anal) bli sett på som hevnporno, så lenge de er delt 

videre uten personens samtykke.  

 

I samtale med venner, medstudenter og forskere har det også vært forvirring flere ganger, og 

vi oppdager at det ofte er svært ulikt hva vi legger i begrepet. For eksempel var det 

interessant å se hvordan personer jeg diskuterte hevnporno med nærmest delte seg på midten 

når det var snakk om Nora Mørk-saken fra høsten 2017. Noen mente saken falt inn under 

kategorien hevnporno, mens andre ikke. Mørk sin telefon ble hacket av en fremmed person 

som stjal to nakenbilder av håndballspilleren. Bildene ble videre spredt til Facebook-grupper 

som for eksempel Mannegruppa Ottar, forumer, i chatgrupper og på andre nettsider 

(Wikeborg, Overvik, & Gjerde, 2017). Så, er egentlig Nora Mørk rammet av hevnporno, eller 

ble hun utsatt for noe annet? Tar virkelig en helt fremmed person hevn på Mørk, og om så -

for hva? I likhet med mange jeg har snakket med, viser mediene seg også å være uenige om 

denne saken regnes som hevnporno eller ikke i sine fremstillinger.  

 

Gjennom denne oppgaven håper jeg derfor å få en bedre forståelse for hva hevnporno faktisk 

er. For å gjøre dette vil jeg analysere norsk presses bruk av hevnpornobegrepet i årene 2013-

2017. Her vil jeg blant annet se nærmere på hvem som kategoriseres som offer og syndebukk, 
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hvilke typer artikler det er, temaet, hva slags overskrifter som brukes, og hvordan de ulike 

artiklene illustreres med bildebruk.  

 

Denne oppgaven er todelt fordi jeg ønsker å diskutere funnene om hvordan norsk presse 

anvender og fremstiller begrepet hevnporno – til hva hevnporno egentlig er, og mulige 

grunner til at det finnes. I dagens mediebilde av hevnporno kan det nesten virke som at alle 

tar nakenbilder av seg selv i tide og utide. Ved hjelp av tidligere forskning og kjønnsteori blir 

det diskutert og klargjort noen mulige grunner til hvorfor noen utsettes for hevnporno. I tråd 

med dette ønsker jeg også å diskutere mulige grunner til hvorfor noen velger å dele og spre 

hevnporno. Er det for eksempel alltid hevn som er motivasjonen? Selve begrepet hevnporno 

legger opp til at både hevn og porno er en sentral del av fenomenet, og her ønsker jeg å få en 

bedre forståelse om det faktisk er tilfellet.  

 

Basert på både begrepene hevn og porno, oppgavens funn om hvordan norsk presse bruker og 

fremstiller begrepet hevnporno, med tilhørende diskusjon av hvorfor vi egentlig har 

hevnporno vil det i denne oppgaven foreslås hvorvidt hevnporno er et begrep som beskriver 

innholdet, eller om det er misvisende og bør byttes ut. Oppgavens problemstilling lyder 

dermed som følger: «Hvordan fremstiller norsk presse begrepet hevnporno, og hva er mulige 

årsaker til at hevnporno eksisterer?» 

 

Problemstillingen vil besvares gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av 94 artikler hentet 

fra norsk presse i perioden 2013-2017 samt diskusjon av tidligere forskningsdata og teori opp 

mot oppgavens funn. Problemstillingen vil også besvares gjennom fem underordnende 

forskningsspørsmål: 

 

1.   Hvem blir tildelt offerrollen i artikler om hevnporno i norsk presse? 

2.   Hvem blir tildelt rollen som «syndebukk» i artikler om hevnporno i norske presse? 

3.   Hva består innholdet i artikler om hevnporno i norsk presse av, med tanke på tema og 

formål med artikkelen? 

4.   Hvordan er artikler om hevnporno i norsk presse utformet – med tanke på overskrift 

og illustrasjon? 

5.   Hva kan være mulige årsaker til at hevnporno eksisterer? 
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1.3  Hvorfor 
Hvorfor jeg ønsket å skrive denne oppgaven, og å forske på hevnporno er enkelt. Personlig 

engasjerer jeg meg for problemer som ofte rammer kvinner. På et større plan tror jeg 

hevnporno er et problem som har kommet for å bli – og det må tas seriøst. I saker om 

hevnporno, så vel som saker om voldtekt, vold i hjemmet eller i parforhold så kommer 

kvinnen som oftest dårlig ut av det. Kvinnen er som regel offeret, og blir heller sjeldent tatt 

på alvor i etterkant av ugjerningen. Bemerkninger om at hun hadde på seg lite klær og var 

full da hun ble voldtatt, eller godtar å bli slått av kjæresten, siden «hun kan jo bare gå fra 

ham» er ikke veldig uvanlig. Også i hevnpornosaker blir det diskutert at kvinnen ikke burde 

ha tatt det nakenbildet, eller ikke burde ha sendt bildet eller videoen til kjæresten. Slike 

bemerkelser, artikler og offentlige uttalelser av slik art er med på å underbygge at hevnporno 

er et ekte problem for samfunnet, og særlig kvinner.  

 

I dag har vi lite kunnskap om hevnporno. Dette skyldes trolig fordi fenomenet ikke har så 

lang fartstid, men også fordi det er et sensitivt tema – noe som kom tydelig frem i et forsøk 

på å samle informanter til denne oppgaven: 

 

For å prøve å komme i kontakt med potensielle informanter til dette forskingsprosjektet fikk 

jeg hjelp av Grete Kvalheim. Kvalheim er forfatter og stifter av organisasjonen DIXI som er 

et ressurssenter for voldtektsofre. Kvalheim hadde tilgang til en skjult og hemmelig gruppe 

på Facebook for personer som er ofre av seksuelle overgrep og trakassering, incest, voldtekt, 

hevnporno og mer. I gruppen ble det publisert en post på vegne av meg hvor det ble forklart 

at jeg er en student ved Universitetet i Oslo som ønsker å komme i kontakt med ofre av 

hevnporno. Det ble også lagt ut min kontaktinformasjon om noen kunne tenke seg å ta en prat 

eller ønsket mer informasjon. Dette falt dessverre ikke i god jord hos alle gruppen. Jeg har 

blitt fortalt at det endte med så store krangler i kommentarfeltet at administrator på gruppen 

måtte stenge kommentarfeltet. I ettertid tenker jeg at dette sier noe om hvor vanskelig og sårt 

tema hevnporno er, og mer informasjon og kunnskap om dette er ytterstnødvendig. Jeg vil 

takke Grete Kvalheim for et nobelt forsøk i å rekruttere informanter, samt videre motivasjon 

til å skrive oppgaven. 
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1.4  Hvordan 
Hvordan er mer komplisert enn hvorfor i dette tilfellet. Denne oppgaven kunne blitt løst på 

flere måter, og kanskje finnes det en bedre måte enn hva som blir gjort i dette prosjektet. For 

å angripe begrepet hevnporno kan man ha flere innfallsvinkler. Man kunne for eksempel 

intervjuet «mannen på gata» om hvordan han bruker, forstår og opplever begrepet. Eller man 

kunne snakket med de som faktisk sprer hevnporno - eller ofre av hevnporno. De to siste 

gruppene hadde vært mer passende om man ville forstå hvorfor noen sprer hevnporno, eller 

hvordan det føles å få hevnporno spredt av seg selv. Per dags dato har NRK hatt et 

nettprogram hvor de intervjuet både Sophie Elise som var blitt utsatt for hevnporno, og 

«Anders» som publiserte og delte hevnporno på internett (NRK, Ajkic, 2016, 7:42-20:00). 

Særlig VG har også hatt en rekke artikler hvor de lar ofre av hevnporno fortelle sin historie 

(Ighanian & Quist, 2016; Ighanian, Svendsen, & Quist, 2016a). Det er likevel ofte uklart 

hvorfor disse historiene kategoriseres som hevnporno, og hva som da faller utenfor. Derfor 

ønsket jeg å se nærmere på nettopp det. 

 

Ved hjelp av 94 tilfeldige artikler hentet fra norsk presse studerer jeg hvem som blir fremstilt 

som offer for hevnporno, hvem får skylden, hva handler disse artiklene egentlig om og 

hvordan er de utformet med tanke på tittel og illustrasjon. Dette gir ikke innsikt i hva 

hevnporno faktisk er, men det er med på å danne et bilde av hvordan mediene forholder seg 

til begrepet, og hvordan samfunnet får begrepet presentert. Avisene er også hentet ut fra en 

fem års periode, noe som kan gi et godt øyeblikksbilde, men vil ikke si noe utover denne 

tidsperioden. Funnene fra artiklene vil bli analysert og diskutert opp mot kjønnsteori og 

tidligere forskning om hevnporno. Dette blir gjort for å kunne svare på siste del av 

problemstillingen som tar for seg hvorvidt medienes fremstilling av hevnporno samsvarer 

eller ikke med tidligere forsking og litteratur om fenomenet.   

 

 

1.5  Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg forklart hvorfor jeg mener hevnporno er et viktig tema både som 

begrep og som et fenomen. Jeg har argumentert for at dette er et samfunnsproblem som både 

er i vinden i mediene, men som også engasjerer meg personlig. I første kapittelet har også 

problemstilling, samt forskningsspørsmål blitt lagt frem. Det er også blitt svart på hvordan 

forskningsspørsmålene skal besvares videre i oppgaven. Som tidligere beskrevet brukes 



  

   7  

begrepet svært ulikt blant medier, forskere og i dagligtalen. Det er derfor helt nødvendig å få 

mer kunnskap om fenomenet slik at begrepsbruken blir riktig og vi ikke snakker forbi 

hverandre. Å starte med å se hvordan mediene bruker begrepet er en god inngang til å forstå 

hvordan samfunnet blir presentert for, og mulig adopterer, begrepet.  

 

I neste kapittel vil jeg redegjøre for sentrale begrep i oppgaven: hevnporno, slut-shaming, 

sosiale medier og journalistikk. Det vil bli forklart hvordan man kan forstå hevnporno som en 

form for slut-shaming, hvordan dette ofte utføres gjennom sosiale medier – og til sist hva er 

journalistenes rolle i denne sammenhengen.  
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2  Bakgrunn 
I denne delen av oppgaven vil det vises ulike måter å forstå hevnporno på. Både hvordan 

hevnporno kan forstås som en underkategori innenfor slut-shaming, og at det ligger en 

forventing i at hevnporno skal bestå av et hevn-aspekt og et porno-aspekt. I denne delen vil 

også begrepene sosiale medier, sexting og offerrolle bli lagt frem – alle i tilknytning til 

hevnporno. Det journalistiske aspektet med oppgaven vil også presenteres her. Her vil det 

legges frem hva som menes med tabloidjournalistikk, «moteord» i journalistikken og bruken 

av kjendiser i avisartikler. 

 

 

2.1  Slut-shaming 
For å kunne diskutere begrepet hevnporno, mener jeg vi må veien via slut-shaming. Slut-

shaming er et paraplybegrep som brukes om flere metoder og handlinger hvor man krenker 

andre personer – som oftest jenter. Ettersom hevnporno kan være en måte å (forsøke) 

redusere personer til et seksuelt objekt, anses hevnporno som slut-shaming (Burris, 2014, s. 

2338-2339).  

 

Slut-shaming kan betegnes som en sosial prosess der en person blir uthengt for sin (antatte 

eller faktiske) seksuelle oppførsel, bakgrunn eller tilgjengelighet. Slut-shaming er ikke et nytt 

fenomen, men har vært en form for kulturell undertrykkelse av kvinners seksualitet siden 

antikken (Webb, 2015), om ikke enda tidligere. Det å bli hengt ut for sin seksualitet kan 

ramme alle – alt fra jenten som skryter av helgens one-night-stand til jenten som aldri har 

kysset noen. Det å bli slut-shamet henger altså nødvendigvis ikke sammen med å være 

seksuelt utagerende. Man kan bli kaldt for «hore» eller «tøs», av grunner som at man kommer 

tidlig i puberteten og får store bryster, er ny på skolen, tilhører en etniskminoritet, er 

overvektig eller bare blir sett på som «rar» av en eller annen grunn (Tanenbaum, 2015, s. xv). 

Laura Tanenbaum er ikke professor selv, men flere av bøkene hennes har blitt brukt i 

undervisning i både sosiologi og kjønnsstudier på universitetsnivå. Hun er en prisvinnende 

forfatter, feminist og for øyeblikket redaktør ved Universitetet Columbia (Lyons, 2018). 

Tanenbaum (2000, s. xv) hevder at kvinnens seksuelle status er en metafor for hvor godt hun 

passer inn i idealet om feminitet.  
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Det å ha en potensiell seksualitet kan også føre til slut-shaming. Sosiologen Barrie Thorne 

påpeker at jenter som for eksempel er tidlig utviklet med synlige bryster, kan blir seksualisert 

fordi dette er en påminner om deres seksuelle potensial. Hos gutter på samme alder er 

vanligvis høyde en hoved markør for utvikling, en markør som ikke konnoterer noe seksuelt. 

Med andre ord kan utseende spille en like stor rolle for slut shaming som handling (Thorne, 

1993, s. 141). Et eksempel på dette finner vi også i boken Slut! Growing up female with a bad 

reputation av Laura Tanenbaum (2000), som inneholder flere intervjuer med jenter som har 

opplevd slut-shaming i ulike aldre, miljøer og sosiale klasser. En av disse er Paula 

Pinczewski fra Wisconsin, USA. Pinczewski var tidlig utviklet – hun fikk mensen i 

femteklasse og innen åttendeklasse hadde hun en fullvoksen BH-størrelse. Klassekamerater 

begynte da å kalle Pinczewski «50cent whore» og «slut» for å nevne noen (Tanenbaum, 

2000, s. 8). Utseende, og spesielt store bryster, er noe jenter ikke kan velge selv, eller kan 

gjøre stort med. Det er liten tvil om at mange jenter har en vanskeligere vei å navigere seg 

rundt for å unngå slut-shaming (både fra gutter og andre jenter), enn hva gutter har.   

 

2.1.1   Internett – en ny arena for slut-shaming 
Før sosiale medier var internett mer som et digitalt bibliotek. Med noen tastetrykk kunne man 

få informasjon om alt mulig, men man var fortsatt i stor grad en passiv leser. Sosiale medier 

snudde dette på hodet. Internettbrukere har nå gått inn i skjermen og er en del av innholdet. 

Vårt eget liv, utseende, kjærlighetsforhold, arbeidsliv, måltider og kjæledyr er nå fritt frem 

for alle å granske, diskutere og dømme. Plutselig vet man hva en klassekamerat eller kollega 

hadde til middag, eller hele helgens forløp til en fjern bekjent. Internett har gått fra å være et 

digitalt bibliotek til å minne om et dataspill. Du styrer din egen karakter gjennom ulike 

utfordringer for å fremstå mest mulig vellykket. Dette spillet har trolig svært ulike 

spilleregler for jenter og gutter (Bates, 2016, s. 1).  

 

Som tidligere nevnt er ikke slut-shaming et nytt fenomen, derimot har internett blitt en ny og 

stor arena for slike sorter handlinger, noe som har tatt fenomenet til et nytt nivå. Hvis en jente 

blir angrepet for sin seksuelle oppførsel kommer ikke kommentarene bare fra skolegården, 

men også fra resten av byen eller landet – noen ganger også globalt. Internett er en stor 

ressurs til å spre og samle informasjon – likedan som å slut-shame jenters seksualitet (Poole, 

2013, s. 223). Det som blir skrevet på internett, blir også på internett. Før ble skjellsord sagt 

ansikt til ansikt, og det var bare dem som var tilstede som fikk det med seg. Man kunne også 
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male over det som ble skrevet om en selv på bokskapet på skolen, eller inne på skolens 

toalett. I filmen The Social Network er karakteren som er basert på Facebook-skaperen Mark 

Zuckerberg så frustrert når kjæresten hans gjør det slutt at han skriver stygge kommentarer 

om utseendet hennes på internett. Senere konfronterer hun han med setningen; «The 

Internet’s not written in pencil, Mark. It’s written in ink» (Tanenbaum, 2015, s. 3). Dette 

eksempelet poengterer hvordan det som blir skrevet på internett ikke kan hviskes ut på 

samme måte som håndskrift, og dermed også hvordan internett forsterker og videreutvikler 

hevnpornoens alvorlighetsgrad.  

 

Doktorgradsstudent i juss ved San Francisco Universitet Emily Poole (2013) argumenterer 

for at jenter ikke har samme seksuelle frihet som gutter, nettopp fordi seksuelle bilder av 

jenter og gutter ikke blir behandlet likt. Pole (2013) trekker frem et eksempel fra en 

studentfest i USA. Noen jenter skal arrangere fest og leier inn en fotoboks som ikke bare tar 

bilder, men også laster bildene automatisk opp på Facebook. Noen timer inn i festen finner et 

kjærestepar tonen og leter etter et privat rom hvor de kan være for seg selv. De finner 

fotoboksen hvor klærne kommer av, og kameraet slår seg på. Brått er bildene på Facebook og 

spres videre til nettsidene Reddit1 og AutoAdmit2, samt til personlige eposter og telefoner 

(Poole, 2013, s. 221-222). På kort tid har hele verden tilgang til sexbilder av et ungt par uten 

at de kunne gjøre noe med det. Kommentarene renner inn og inneholder bemerkelser som; 

«you ignorant slut» (Poole, 2013, s. 222), «I don’t really think shame is in this chick’s 

vocabulary» (Poole, 2013, s. 222), «This is a blessing in disguise. Law school is a waste of 

time and money for women, anyways» (Poole, 2013, s. 222). Jenten i dette eksempelet ble 

også kastet ut av cheerleading-laget sitt og fikk ikke lengre bo på skolens campus, mens 

gutten i samme bilde ikke opplevde noen konsekvenser. Selv om denne seksuelle handlingen 

inkluderte både en jente og en gutt, er det jenten som blir dømt av samfunnet når hendelsen 

går fra privat til offentlig (Poole, 2013, s. 222). I likhet med hevnporno er handlingen i dette 

eksempelet noe som kan prege en person livet ut. Ettersom når det først er publisert på 

internett er det nærmest umulig å fjerne fullstendig. Dette eksempelet er hentet fra USA, som 

har en ganske annen kultur enn Norge og resten av Skandinavia. Likevel peker det på noen 

                                                
1 Reddit er et nettsamfunn hvor brukere kan poste lenker til innhold på internett. Andre brukere kan videre 
«stemme» lenkene opp eller ned alt ettersom hvordan man liker innholdet, eller ikke. Brukere kan også 
kommentere og diskutere andres innlegg. Innholdet er alt fra nyheter, sport, TV og nettserier eller internetts 
søteste katt (Huffman & Ohanian, 2018). 
2 AutoAdmit.com er et diskusjonsforum blant aktive og tidligere jusstudenter. Forumet har hatt som intensjon å 
være en arena for akademiskdiskusjon, men har hatt flere alvorlige tilfeller av hatmeldinger om kvinner, 
homofile, mørkhudete, asiater og jøder (Nakashima, 2007). 
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vesentlige forskjeller ved å være gutt og jente, og det er ikke sikkert akkurat disse 

forskjellene er så ulike her hjemme.   

 

 

2.2  Sosiale medier og sexting 
Tidligere har medie- og kommunikasjonsteknologi blitt delt inn i to kategorier. Den første 

kategorien er massemedier som for eksempel TV, aviser, bøker og radio. Disse mediene er 

tilrettelagt for at en person eller institusjon kan sende ut et budskap til mange. Publikum kan 

derimot ikke umiddelbart respondere tilbake. Den andre kategorien er 

kommunikasjonsmedier som blant annet består av brev og telefon. Disse gjør det enkelt for to 

personer å kommunisere med hverandre, men er ikke egnet for flere personer eller grupper. 

På grunn av den teknologiske utviklingen blir dette skillet stadig svekket. Dagens sosiale 

medier er bygget på mange-til-mange-kommunikasjon (Aalen, 2013, s. 14; 2015, s. 16). 

Sosiale medier er som regel bygget på at brukeren lager en offentlig eller delvis-offentlig 

profil i et begrenset system, og danner en liste over brukere med forbindelser som man følger 

og deler innhold med. Tema og innhold varier mellom de ulike sosiale mediene (Boyd & 

Ellison, 2007, s. 211). Der massemedier har et tydelig skille mellom produsent og forbruker, 

er dette skillet nærmest totalt fraværende i sosiale medier. Her kan hvem som helt produsere, 

poste og dele - og en enkelt person kan nå ut til millioner av mennesker verden over (Aalen, 

2013, s. 14; 2015, s. 16-19). Sosiale medier kan sees på som nettsteder hvor brukeren 

produserer og publiserer innhold, og kommuniserer med hverandre (Gripsrud, 2011, s. 39). 

På denne måten har sosiale medier endret måten vi kommuniserer på – både i hverdagen og i 

jobbsammenheng. Man bruker sosiale medier til å kommunisere med andre brukere, 

nyhetsformidling, politiske ytringer, markedsføring og offentlig informasjon, for å nevne noe. 

Sosiale medier kjennetegnes ved at det brukes på tvers av landegrenser, tar det private ut i 

offentligheten og at det er tilrettelagt for interaktivitet og deltakelse (Aalen & Enli, 2017). De 

overnevnte egenskapene gjør sosiale medier til en god egnet arena for hevnporno. Gjennom 

sosiale medier kan man spre seksualiserte bilder til millioner av brukere verden over, kun ved 

noen få tastetrykk.  

 

Med nye digitale teknologier og sosiale medier, kom også fenomenet sexting. Begrepet viser 

til hvordan man gjennom de nye kommunikasjonsverktøyene – som smarttelefon med apper 

og sosiale medier – kan utforske og uttrykke sin egen seksualitet (Davidson, 2014, s. 3).  
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Sexting består av å sende seksuelt antydende tekstmeldinger, bilder og/eller videoer, som 

inkluderer både naken- eller delvis nakenbilder. Dette gjøres mellom telefoner eller over 

internett. Typisk tar man et bilde av seg selv og sender det via tekstmelding til en 

seksualpartner eller noen man ønsker å skape en romantisk relasjon til (Poltash, 2013, s. 4; 

Dir, Coskunpinar, Steiner, & Cyders, 2013, s. 568). Så langt viser forskning på feltet at 

sexting blir sett på som «risikabel seksuelloppførsel» kun for jenter (Reed, Tolman, & Ward, 

2016, s. 1559). Jenter rapporterer også i større grad negative opplevelser og konsekvenser 

rundt sexting, mens gutter har fortrinnsvis positive erfaringer med sexting (Reed et al., 2016, 

s. 1571). At sexting oftere oppleves negativt for jenter kan sees i lys av at det også er jenter 

som oftest utsettes for spredning av hevnporno. Med ny teknologi og smarttelefoner med 

apper kan hevnporno forekomme hyppigere gjennom nye fenomener som sexting der unge 

tar og deler bilde av seg selv. 

 

 

2.3  Hevnporno 
 

Jeg sitter med en følelse av at jeg har vært med i porno, helt ufrivillig. Det høres kanskje 

litt brutalt ut, men det er ikke så langt fra sannheten. Den første tanken som slo meg, var 

hvem som hadde sett filmene, og hva de hadde sett. Jeg følte meg helt maktesløs – 

Kvinne (24) (Ighanian & Quist, 2016). 

 

Som tidligere beskrevet, er hevnporno et relativt nytt begrep som på kort tid har fått mye 

spalteplass i norskpresse. Helt kort kan man si at hevnporno er spredning av naken, eller 

delvis-nakenbilder eller filmer uten personens samtykke (Bates, 2016, s. 1). Fenomenet har 

vokst seg vesentlig større de siste årene og stadig flere blir utsatt for hevnporno (Hopkins & 

Solon, 2017). I noen tilfeller legges bildet eller filmen ut av forsmådde ekskjærester som 

ønsker hevn (Clare, 2015). I dagligtalen, og i media blir også begrepet brukt når det er 

venner, bekjente eller for eksempel fremmede hackere som har delt bildet eller filmen. Når 

hevnporno blir spredt av en tidligere partner, er gjerne bildet eller videoen i første omgang 

sendt i fortrolighet hvor innholdet kun var ment for hans eller hennes øyne. Blant venner kan 

det ofte være gruppepress som spiller inn, eller at noen bare skulle vise bilde av sin kjæreste 

til noen venner, som så delte dette videre. Eller det kan være en helt ukjent person som har 
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hacket en telefon eller datamaskin og fått tak i nakenbilde eller en film (Cecil, 2014, s. 2520). 

Alle disse variantene blir omtalt som hevnporno av forskere og media, og alle variantene vil 

også tas med i oppgaven, men med vektlegging på versjonen hvor det er tidligere partnere 

som deler nakenbilder eller video videre som hevn. Dette er fordi at selv om det noen ganger 

er hackere som får tak i bilder og videoer og deler det videre, så er ofte bildet tatt eller 

videoen filmet på grunn av et romantisk forhold (Cecil, 2014, s. 2520).  

 

Bildet eller videoen spres så ut til hele verden gjennom blogger, pornonettsteder, forumer, 

Facebook-grupper, apper, tekstmelding med mer, og den avbildede blir en ufrivillig 

«pornostjerne» (Clare, 2015). De fleste av ofrene er kvinner men også menn kan oppleve å få 

intime bilder spredt på internett mot deres egen viten og vilje (Tessem, 2015, s. 12-13). 

Veiledningstjenesten Slettmeg.no3 mottar flere og flere henvendelser angående hevnporno, 

og forteller at ofrene ofte opplever stor skam og fortvilelse (Tessem, 2015, s. 12-13; 2016, s. 

20). Intime bilder eller filmer blir ofte tatt av offeret selv, i en privat setting og sendt videre 

til en daværende kjæreste. Når forholdet tar slutt deler kanskje den tidligere kjæresten 

innholdet på internett eller med venner som igjen deler det videre på internett eller til andre 

bekjente. Hvis man føler seg såret eller krenket av sin tidligere partner kan dette være en 

måte å hevne seg på - å skjemme ut personen på bildet eller videoen (Scheller, 2015, s. 558-

559) Mange hevnporno-ofre forteller også at de egentlig visste at de ikke burde dele bildet i 

første omgang, men tillit til mottager, det å teste grenser og/eller gruppepress oppgis som 

årsaker til at de likevel gjorde det. Tillit til mottaker blir som oftest oppnådd ved at man har 

et romantiskforhold eller en relasjon over nett i lengre tid (Tessem, 2015, s. 14). Det er viktig 

å presisere at problemet med hevnporno ikke handler om at noen ikke burde ha sendt et bilde 

i fortrolighet i første omgang. Flere forskere mener at begrepet burde endres til for eksempel 

«ufrivillig porno» eller «ikke-samtykkende porno» nettopp for å understreke at personen på 

bildet ikke har sagt ja til å få delt sine mest intime øyeblikk (Scheller, 2015, s. 558). 

 

2.3.1  Nytt begrep, gammelt fenomen 
Den engelske utgaven av hevnpornobegrepet, revenge porn, ble trolig først brukt i 2007 

(Revenge porn, 2018). Selv om begrepet er ferskt er det ikke like sikkert at selve handlingen 

                                                
3 Slettmeg.no er en gratis råd- og veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett. De hjelper barn og 
ungdom med å håndtere problemer som hevnporno, utpressing, falske profiler, og andre ting som har blitt 
publisert på internett mot deres vilje. Slettmeg.no er en av tjenestene som leveres av Norsk senter for 
informasjonssikring (NorSIS) som er en uavhengig ideell organisasjon (Slettmeg.no, 2018). 
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er like ny. For eksempel finner man et noe spesielt maleri i det engelske herskapshuset 

Burgley House som ligger i Lincolnshire i England. På slutten av 1600-tallet har den 

italienske maleren Antonio Verrio dekorerte vegger og tak med flotte malerier, og en av 

salene fikk navnet Heaven room (Leatham, Culverhouse, & Till, 2000). Ser man nøye etter i 

taket finner man en dame som har fått påmalt seks bryster nedover magen som minner om 

jurene til en gris. Noen mener hun var en tidligere elskerinne som ikke ville ha noe mer med 

Verrio å gjøre, mens andre rykter tilsier at hun var kjøkkensjef ved Burghley House samtidig 

som Verrio arbeidet der. Anledningen til at hun ble dekorert med fire ekstra bryster var at hun 

nektet Verrio å utvikle en flørt med en av hennes kjøkkenansatte (Campbell, 2013). Kanskje 

var dette et av de første tilfellene av hevnporno? Bare med kost og maling fremfor kamera og 

internett? På en annen side vil noen kanskje hevde av hevnporno kom med fotoapparatet 

(Scheller, 2015, s. 556), fordi et maleri, en novelle eller rykter er for langt unna det vi i dag 

betrakter som hevnporno.  

 

I 1949 hadde Marilyn Monroe økonomiske problemer og gikk med på å posere naken for 

fotografen Tom Kelly i bytte mot femti dollar. Tre år senere da Monroe sin karriere begynte å 

ta av fikk noen tak i nakenbildene og truet med å ødelegge hennes spirende karriere. Monroe 

ble rådet til å søke rettshjelp, men i stedet for innrømmet hun at bildene var av henne. Fansen 

reagerte med sympati for Monroe og viste forståelse for at hun hadde vært desperat i trange 

tider (Scheller, 2015, s. 556-557). Kanskje var Monroe en av våre første ofre for hevnporno? 

Eller er slik type utpressing fra en fremmed som Monroe opplevde noe helt annet?  

 

Mange mener at det man kan kalle dagens «moderne» form for hevnporno stammer fra det 

man kaller amatør porno (Scheller, 2015, s. 559). Dette fenomenet fikk for alvor 

oppmerksomhet i år 2000 når den italienske forskeren Sergio Messina bemerket seg en trend 

blant folk hvor de delte «hjemmelaget erotika» som både kunne være bilder og video. 

Messina kalte trenden for realcore pornography for å skille fenomenet fra hardcore 

pornography, som er betalte skuespillere, fremfor vanlige mennesker som spiller inn 

sexvideoer hjemme gratis (Messina, 2018). Åtte år senere, i 2008, fikk pornonettsiden 

XTube.com en fremgang i antall daglige treff etter at de ble lagt ut flere hevnporno-videoer på 

nettsiden. XTube.com fikk samtidig ukentlige klager om nettsidens innhold. Disse klagene 

kom i stor grad fra personene som var filmet eller avbildet selv (Scheller, 2015, s. 559). 

Nettsiden isanyoneup.com, som i senere tid antakelig er den som har fått mest 

oppmerksomhet i media, ble grunnlagt i 2010 av Hunter Moore. Denne nettsiden var laget 
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slik at hvem som helst kunne publisere bilder og videoer med tilhørende informasjon om 

personen på bildet eller i videoen. Selv om pornosider hvor brukere selv kunne laste opp egne 

bilder og filmer ikke da var så uvanlig, så skilte isanyoneup.com seg ut fordi materialet i 

hovedsak ble lastet opp av andre enn personen eller personene som var avbildet eller filmet. 

Hensikten med nettsiden var å skape en arena der bitre ekskjærester kunne hevne seg etter de 

hadde blitt forlatt, forholdet ikke fungerte som de hadde håpet, partneren hadde vært utro 

eller lignende (Patchin, 2011). I 2011, og i løpet av en periode på tre måneder, mottok Moore 

og nettsiden hans over 10 000 bilder (Bates, 2016, s. 2), og på det høyeste hadde 

isanyoneup.com over 30 millioner visninger i måneden (Clare, 2015). På grunn av reklame 

på isanyoneup.com ble nettsiden også en stor økonomisk suksess for Moore. Nettsiden ble 

tilslutt lagt ned da Moore solgt den til en anti-mobbe organisasjon for en hemmelig sum. 

Under tiden hvor isanyoneup.com ble solgt hadde også Moore juridiske problemer med blant 

annet mindreårige som var blitt eksponert på nettsiden (Bates, 2016, s. 2). Hvorvidt 

hevnporno har funnet sted i årevis, bare i andre former, eller ikke, så tyder eksemplene med 

Xtube.com og isanyoneup.com på at fenomenet er populært og kan potensielt generere mye 

oppmerksomhet og klikk på nettsider. 

 

2.3.2   Er hevn eneste motivasjonen til å spre hevnporno? 
Ordboken Merriam-Webster definerer hevn4 som å skade, eller gjøre noen vondt, fordi de 

skadet en selv først. Dette kan både være å fysisk skade noen, å skade noen verbalt, eller 

andre ting. Hevn kan egentlig være hva som helst, så lenge det blir gjort for å ta igjen på 

uretten man opplevde selv (Revenge, 2018).  

 

Konseptet hevn betraktes som regel som noe negativt. Det er likevel noe mer komplekst enn 

som så fordi det ofte knyttes sammen med rettferdighet. Når mennesker er desperate etter 

rettferdighet, så fornekter de ofte at de på samme tid er ute etter hevn. Det kan virke som at 

for å få rettferdighet, så må man i noen tilfeller veien om hevn (Rosenbaum, 2013, s. 7). Det å 

være ute etter hevn blir ofte sett på som et følelsesstyrt ønske og noe som er irrasjonelt. En 

som søker hevn vil ikke være i stand til å fortelle den aktuelle historien objektivt fordi de er 

styrt av følelser (Rosenbaum, 2013, s. 18). Å få rettferdighet er derimot noe man føler man 

har rett på samt et mer hederlig ønske. Man kan for eksempel få rettferdighet gjennom 

rettssystemet ved at den man føler seg krenket av får en straff (Rosenbaum, 2013, s. 19-21). 

                                                
4 Oversatt fra «revenge».  
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Det har allerede blitt nevnt, og det vil understrekes flere ganger i oppgaven at spesielt hevn-

aspektet ved hevnporno kan anses som et problem. Ved at hevn er en sentral del av begrepet 

legges det opp til at offeret har gjort noe galt – og nå fått som fortjent. Dette er ofte ikke 

tilfellet, og om så offeret skulle ha vært utro eller gjort andre umoralske handlinger bør ikke 

hevnporno være en akseptert løsning.  

 

2.3.3  Hvor porno er hevnporno? 
«Nest etter atomvåpen er porno den største krenking av menneskeverdet» (Tessem & 

Wiedswang, 1984, s. 7), ble det ytret under et møte angående pornografi og prostitusjon holdt 

i KFUM-huset i Oslo i Mars 1982 (Tessem & Wiedswang, 1984, s. 7). Både da som nå er 

porno et stort mørkt tabu som de færreste vil diskutere i offentligheten. Av alt mennesket har 

skapt er antakelig porno noe av det mest omstridte (Synnevåg, 2002, s. 5), og kanskje er dette 

noen av årsakene til at porno er et så tvetydig begrep uten en felles definisjon eller forståelse. 

En kjent frase som understreker dette godt kommer fra den amerikanske dommeren Potter 

Stewart som heller ikke klarte å definere porno: «I may not be able to define it precisely, but I 

know it when I see it» (McNair, 1996, s. 41; Pornography, 2018a).  

 

Begrepet hevnporno legger opp til at hevn er en sentral del av fenomenet - da må likeså porno 

være det. Pornografi blir ofte omtalt som porno i dagligtalen, og det er også forkortelsen som 

blir brukt i begrepet hevnporno. Derfor vil jeg i denne oppgaven bruke forkortelsen porno 

fremfor pornografi. Men hva innebærer porno? Må for eksempel porno være sex mellom to 

mennesker? Eller kan det være ett bilde av et bryst?  

 

Merriam-Webster definerer porno slik: «The depiction of erotic behavior (as in pictures or 

writing intendes ta cause sexual excitement» (Pornography, 2018a). I følge denne 

definisjonen behøver ikke porno å være et fysisk samleie på film, men kan også være en 

skriftlig skildring av noe seksuelt opphissende eller et fotografi av kroppsdeler. Det kan altså 

være hva som helst, så lenge det søker å være seksuelt pirrende. I denne oppgaven ønsker jeg 

likevel enn noe smalere definisjon enn hva som kan oppleves opphissende for å beskrive 

hevnporno. Hvis noen for eksempel lekker ut en erotisknovelle som ikke var publisert vil 

ikke dette gjelde som hevnporno i denne oppgaven. Den engelske nettordboken Oxford 

Dictionaries har en noe snevrere og mer konkret definisjon; «Printed or visual material 

containing the explicit description or display of sexual organs or activity, intended to 
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stimulate sexual excitement» (Pornography, 2018b). Denne definisjonen mener jeg passer 

bedre til å definere porno aspektet i hevnporno, enn definisjonen til Merriam-Webster, da den 

begrenser seg til seksuelle kroppsdeler eller aktivitet. Definisjonen til Merriam-Webster kan 

være alt så lenge noen blir seksuelt opphisset av det. I denne oppgaven kommer dermed 

porno til å innebære følgende:  

 

Naken- eller halvnakne fotografier, filmer, lydopptak eller tekstlige skildringer, av en 

eller flere personer. Dette kan for eksempel være et bilde av en enkelt kroppsdel som 

en pupp eller penis, men også video av to eller flere som har sex.5  

 

Skillet mellom porno, kunst og medisin 

Å trekke en tydelig linje mellom hva som er porno og ikke er svært vanskelig, om ikke 

umulig. Som den amerikanske dommeren Stewart føler nok de fleste av oss at vi vet hva det 

er, selv om vi ikke klarer å definere det (McNair, 1996, s. 41). Noen skiller er åpenbare: 

Magasinet Playboy er porno (McKee, Albury, & Lumby, 2008, s. 3) Se og Hør er ikke. Men 

hva med fotografiene til den allment anerkjente fotografen Robert Mapplethorpe som 

avbilder en mann i en dress hvor penisen er eksponert (McKee et al., 2008, s. 3)? Skal slike 

bilder være tilgjengelig i offentlige kunstgallerier? Går grensen da på eksponert penis? Eller 

går den på Mapplethorpe sine mer konfronterende kunstverk hvor han fotograferer HIV-

smittede menn som har analsex (McKee et al., 2008, s. 3)? For mange er disse spørsmålene 

åpenbare. Mange mener trolig at alt materiale av denne typen er porno, uansett om det 

fremvises i en kunsthall eller på en nettside, mens andre hevder at er betydelig forskjell 

mellom porno og kunst. Ser man tilbake på historien til sensur, er det tydelig at hva som ble 

betraktet som usømmelig i en tidsepoke kan ofte ha kulturell verdi i en annen (McKee et al., 

2008, s. 4). Om noe betraktes som porno eller kunst vil med andre ord ofte avhenge av hvem 

som betrakter det, samt den kulturelle og historiske konteksten. Med dette som utgangspunkt 

kan man aldri avgjøre om noe er porno eller ikke ved å kun betrakte selve bildet, videoen, 

teksten eller gjenstanden. Det kan passe inn i en annen kategori som kunst, et verktøy innen 

medisinen eller for eksempel tablåer til sex og samliv undervisning (McKee et al., 2008, s. 4). 

Ved en slik forståelse av porno vil konteksten for hevnporno spille en betydelig rolle. 

                                                
5 Det er kun det visuelle som er relevant i denne oppgaven ettersom hevnporno (i denne oppgaven) ikke består 
av kun tekst eller lyd.   
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Facebook, andre sosiale medier, tekstmeldinger og andre forumer og nettsider6 kan trolig sees 

på som arenaer hvor slut-shaming er vanligere enn deling av kunstverk.  

 

Porno er antakelig et slikt tilfelle man aldri vil fullstendig enes om, men som vil ha ulik 

betydning for ulike mennesker. For religiøse konservative mennesker kan porno forstås som 

en krenkelse av handlingen skapt av Gud som skal holdes privat mellom mann og kone. For 

anti-porno feminister er ofte porno en form for hatytringer som ansees som et angrep mot alle 

kvinner. Forkjempere for ytringsfriheten hevder gjerne at tilgjengeligheten på porno 

symboliserer retten som voksne mennesker har til å selv velge hva de ser eller hører. I alle 

disse oppfatningene av porno, ligger det imidlertid visse forventninger eller meninger om 

kvinners «korrekte» rolle i samfunnet, hva som skal forbli privat, og hva som er seksuelt 

normalt og ikke (McKee et al., 2008, s. 4). Hva så med hevnporno? Er det normal eller 

unormal seksuell oppførsel? Hva gjør hevnporno med kvinners rolle? Og er det hevnporno, 

først når det går fra det private til det offentlige?  

 

Porno på internett  

Majoriteten av oss har sett porno i løpet av livet enten i form av video eller pornografiske 

bilder. Porno slik vi kjenner det i dag kom ikke med videospilleren eller internett, men nyere 

teknologier har økt både distribusjon og tilgjengeligheten adskillig (McKee et al., 2008, s. 

xi). Internett utvider – i hvert fall potensielt - ytringsfriheten på flere vis: Man kan for 

eksempel ytre seg umiddelbart, uredigert og mer direkte enn man kan med massemediene. 

Samtidig kan man nå langt større publikum på en og samme tid enn ved for eksempel direkte 

tale ansikt til ansikt (Liestøl & Rasmussen, 2007, s. 123). Men dette gjelder også andre veien. 

Kan man sende ut informasjon på internett, kan man like enkelt se ting man ikke ønsker – for 

eksempel porno. Internett har ikke bare gjort porno lett tilgjengelig, men det har også ført til 

en normalisering av forbruket av pornografi (Knudsen & Sørensen, 2006, s. 15). De siste tre 

ti-årene har det vært en enorm vekst i både mangfoldet og mengden porno, samt publikums 

tilgang og variasjonen over hvem som ser på porno. Tiden der de fleste hadde sitt første møte 

med porno under en seng eller bak et tre med tyvlånte pornoblader er over. I dag er porno 

tilgjengelig kun ved noen få tastetrykk på titusener av nettsider. Porno har blitt en av de mest 

suksessfulle globale industriene (McKee et al., 2008, s. 20). I boken og undersøkelsen Unge, 

køn og pornografi i Norden gjort av Nordisk Ministerråd (2006) kommer det frem at flertallet 

                                                
6 Her menes forumer og nettsider hvor kunst ikke er tema for nettstedet. 
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av både gutter og jenter mener at det er mer «naturlig» for gutter å interessere seg for porno 

enn det er for jenter. Både på grunnlag av at flest gutter ser på porno, og at porno ofte er 

produsert av menn og til menn (Knudsen & Sørensen, 2006, s. 15-16). Kan dette også gjelde 

for hevnporno? Er hevnporno noe gutter og menn sprer, til andre menns fornøyelse?  

 

På internett er ingen lengre passive lesere. Brukeren er både forbruker og produsent med 

anledning til både å bli påvirket og å påvirke andre (Knudsen, 2007, s. 176-177). Dette 

gjelder også innenfor pornobransjen. Parallelt med mulighetene for å se og laste ned porno 

har økt på internett, har også et nytt fenomen oppstått: Unge gutter og jenter som tar 

lettkledde- eller nakenbilder av seg selv og hverandre, for så å laste de opp på 

ungdomsnettsider som for eksempel hotornot.no7 og deiligst.no8. Slike nettsider økt siden 

starten av 2000-tallet, og de ser ut til å appellere til unge gutter og jenter som ønsker å 

uoffisielt konkurrere om den beste kroppen, brystet, rumpen og muskler (Knudsen, 2007, s. 

171). At man selv legger ut intime bilder av seg selv med fri vilje kan ikke sammenlignes 

med hevnporno. Likevel er kanskje selve materialet som publiseres det samme, men med 

svært ulik intensjon.  

 

Porno og kjønn 

Postmodernismen var preget av en seksualisering, ikke bare i selve pornobransjen, men i 

kulturen generelt gjennom arenaer som Hollywood, aviser, pop-musikk, reklame, 

moteindustrien, magasiner og media generelt er alle blitt mer og mer seksualiserte de siste 

tiårene (McNair, 1996, s. 2-3). Porno i seg selv, og seksualisering i mediekulturen har i størst 

grad fastholdt ved de tradisjonelle kjønnsrollene. Satt på spissen er mannen et handlende 

vesen som beskuer kvinnen, mens kvinnen er et objekt som blir betraktet og bedømt etter 

hennes utseende og fruktbarhet (Knudsen & Sørensen, 2006, s. 20). Anti-pornofeminisme 

anklager porno industrien for å være nedverdigende av kvinner ved å redusere dem til 

seksuelle objekter for menns egen nytelse (Sabo, 2007, s. 221). Kjønnsforskjeller finnes i 

nærmest alle områder av porno. Menn konsumerer for eksempel mer porno enn kvinner, både 

ved en yngre debutalder samt hyppigere og lengre konsumeringstid. Det er også trolig en 

større aksept, både kulturelt og sosialt, for gutters bruks av porno enn jenters. Dette kan i tur 

                                                
7 Hotornot.no er et nettsted hvor man kan lage sin egen profil, chatte med andre, spille onlinespill, dele bilder, 
kommentere og like andres bilder med mer (hotornot.com, 2018). 
8 Deiligst.no er et nettsted beregnet for ungdom hvor de kan laste opp bilder av seg selv, og gi poeng til den eller 
de man liker best. Bildene som lastes opp er ofte lettkledde og avslørende (Bugge-Hansen, Drugg, & Tunheim, 
2009).  
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påvirke både de ulike kjønnenes bruk av forhold til porno (Hald, 2007, s. 118-128), samtidig 

som det også kan føre til at kvinner underrapporterer egne pornovaner.  

 

Tar man utgangspunkt i at porno defineres som noe opphissende vil ikke hevnporno være 

porno i alle tilfeller. Trolig er hevnporno opphissende og brukes som «vanlig» porno av 

relativt mange. Men dersom hevnporno publiseres som en hevnaksjon er det ikke 

nødvendigvis for å tilfredsstille noen seksuelt – snarere straffe noen offentlig.  

 

2.3.4  Å være et offer for hevnporno 
Begrepet offer er komplekst, og journalister nærmest kaster om seg med begrepet. Derfor vil 

jeg klargjøre hva som menes med offer i denne oppgaven. Betydningen man legger i det kan 

variere fra å være en kilde til makt, til et brysomt stigma man ønsker å bli kvitt. 

Interesseorganisasjoner, aktivister, terapeuter og sosialarbeidere kjemper for en offerstatus til 

grupper de har gjort seg til talspersoner for. Å få offerstatus kan være veien for å få 

oppmerksomhet, økonomisk støtte og sympati. Samtidig så avviser grupper som for eksempel 

voldsutsatte kvinner, incestutsatte og prostituerte offerbegrepet og vil heller kalle seg selv for 

overlevede eller sexarbeidere (Eggebø, 2007, s. 15).  

 

Å være et offer kan defineres som å inneha en bestemt posisjon i forhold til en eller flere 

gjerningspersoner. Offeret er den som har blitt utsatt for overgrep eller krenkelser. Det er 

imidlertid ikke alltid like innlysende hvem som er offeret. Hvem som «slo først» kan være 

uklart både for de involverte og utenforstående. Offerbegrepet handler i hovedsak om 

spørsmål om skyld samt fordeling av ansvar9 (Hjemdal, Pape, & Stefansen, 2004, s. 11). 

Innen de beslektede problemområdene vold og spesielt voldtekt er offer-rollen særlig 

problematisk. Forskerne Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse skriver i sin bok Bak lukkede 

dører – En bok om voldtekt om begrepet det verdige offeret. Her påpeker de blant annet at et 

verdig voldtektsoffer er hun som har tydelige sår og blåmerker, og en som ikke kjenner sin 

overgriper (Bitsch & Kruse, 2012, s. 22+34-35). Hva skjer da med ofre av hevnporno i 

henhold til denne beskrivelsen? Hvis man tar utgangspunkt i at det er en tidligere partner som 

sprer hevnporno, altså noen man kjenner, vil da hevnporno-ofre aldri være et verdig offer? 

                                                
9 Offerrollen har også en stort juridiskaspekt ved seg. Noen mener for eksempel at man ikke er et offer før man 
rapporterer den aktuelle forbrytelsen til strafferetten. Andre mener at man ikke er anerkjent som er offer før 
retten har etablert skylden til den tiltalte (Brienen & Hoegen, 2000). I denne oppgaven blir ikke de juridiske 
spørsmålene tatt i betraktning. Å være et offer vil her sees på som noe man selv føler seg som, eller noe andre 
personer eller «samfunnet» betrakter noen som.  
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Etter mange år med forskning vet man også at ofre av voldtekt oftere anmelder voldtekten 

hvis gjerningspersonen er en fremmed (Bitsch & Kruse, 2012, s. 22). Hvis hevnporno utføres 

av en tidligere partner kan det være grunn til å tro at mørketallene her kan være enda større 

enn ved voldtektssaker. I Norge regner man med at ca. 10% av alle voldtekter blir anmeldt til 

politiet (Bitsch & Kruse, 2012, s. 22-23), per dags dato har vi ingen tall på hvor mange som 

melder fra om hevnporno.  

 

Å bli utsatt for hevnporno har for de fleste ofre enorme konsekvenser. Mange strever for 

eksempel med store psykiske plager i ettertid, og forteller om et liv som er preget av angst, 

posttraumatisk stresslidelse, depresjon, mangel på søvn, skam og redsel (Clare, 2015). Det er 

flere ofre som mister jobbene sine, som velger å fjerne seg helt fra internett og sosiale 

medier, eller som flytter og endrer navn for å prøve å få en ny start (Waldman, 2017, s. 710).  

 

Det som for mange ofre er det verste er all informasjonen som ofte dels sammen med 

hevnpornoen. I tillegg til nakenbilder og sexfilmer deles også ofte informasjon som fult navn 

til vedkommende, telefonnummer, hjemmeadresse, lenke til Facebook-profil og andre sosiale 

medier, epost, arbeidsplass og gjerne kontaktinformasjon til familiemedlemmer og kollegaer. 

På denne måten blir ofre av hevnporno ofte kontaktet flere ganger daglig av fremmede som 

for eksempel ønsker flere nakenbilder, eller penger i bytte mot å ikke spre innholdet videre 

(Clare, 2015). I 2014 gjorde Danielle Keats Citron og Mary Anny Franks en studie med 

1,244 tilfeldige mennesker som hadde opplevd hevnporno. Over 50% av deltagerne 

rapporterte at det ved siden av der publiserte nakenbildene også lå fult navn og link til deres 

profil på sosiale medier. Over 20% av ofrene rapporterte også at emailadresse og 

telefonnummer var blitt publisert sammen med nakenbildene (Citron & Franks, 2014, s. 350-

351). Det at nakenbildene publiseres sammen med personopplysninger gjør at ofrene i mye 

større grad må forholde seg til hevnpornoen i hverdagen. Flere ofre forteller at de er redd for 

å forlate hjemmene sine nettopp fordi de er redd å for å bli kontaktet eller oppsøkt av 

fremmede (Citron & Franks, 2014, s. 351). En annen konsekvens av å få personinformasjon 

delt er at hevnpornoen dukker opp gjennom googlesøk og andre søkemotorer på nett. I 

jobbsammenheng søker mange arbeidsgivere på aktuelle jobbkandidater for å se hva som 

kommer opp på Google. Har de for eksempel gjort noe ulovlig, vært mye i media eller andre 

ting, som en arbeidsgiver ønsker å vite om sin potensielle arbeidstaker. I mange tilfeller kan 

da også hevnporno med intime bilder eller videoer dukke opp, og mange ofre kan ha 

problemer med dette på jobbmarkedet (Cecil, 2014, s. 2523).  
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Cyber Civil Rights Initiative (CCRI)10 utførte i 2017 en undersøkelse om ofre av hevnporno. 

Her fant de også store indikasjoner på at ofre av hevnporno hadde større psykiske plager enn 

de som ikke har opplevd hevnporno (Eaton, Jacobs, & Ruvalcaba, 2017, s. 23-24). For å 

prøve å redusere den psykiske påkjenningen som hevnporno ofte bringer med seg, fjerner 

mange ofre seg helt fra sosiale medier. Å slette alle sosiale medieprofiler separerer også 

personen fra positive interaksjoner med venner og familie. I dag er ikke bare sosiale medier 

et underholdningsverktøy, men en plattform for å holde kontakt med sine nære og kjære 

(Cecil, 2014, s. 2523-2524).  

 

 

2.4  Norsk journalistikk og presse  
Ettersom denne oppgaven undersøker hvordan norsk presse fremstiller og anvender begrepet 

hevnporno, så vil jeg i denne delen presentere noen sentrale begreper innen det journalistiske 

universet som brukes gjennomgående i oppgaven.   

 

Tradisjonelt har Norge vært i verdenstoppen når det kommer til å lese aviser (Eide, 1999, s. 

157). Det er vi kanskje enda, bare i andre former – via større og mindre skjermer som 

smarttelefon og datamaskin (Eide, 2015, s. 115-116). Journalistikken henter stoffet sitt fra 

virkeligheten, men sannheten er kompleks og oppleves ikke alltid lik for alle. Journalister og 

journalistikken kommer derfor ofte til kort, men kan belyse noen sider og aspekter ved en sak 

(Østlyngen & Øvrebø, 2000, s. 67). En utbredt tankegang er at journalister leverer en 

medievridd versjon av virkeligheten. Journalister forenkler, tilspisser, forstørrer og 

forminsker, konkretiserer og personifiserer – for å nevne noen typiske journalistiske grep. 

Dette resulterer i det man kan kalle en medievridd sannhet og virkelighet (Østlyngen & 

Øvrebø, 2000, s. 106). Det vil være en umulig oppgave for en journalist å speile 

virkeligheten, nettopp fordi vi alle opplever den litt forskjellig fra hverandre. 

 

For å sette det på spissen sies det at journalistikk er «litteratur med hastverk», eller «historie 

på farten». Journalistikk er også ofte første utkastet til det som senere kommer i 

                                                
10 Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) arbeider med flere tusen i kampen mot misbruk på nett. De er en 
uavhengig organisasjon som arbeider aktivt for å blant annet bedre vilkårene for hevnporno-ofre, endre 
rettssystemet og driver holdningskampanjer. CCRI bruker både begrepet revenge porn (hevnporno) og 
Nonconsensual porn (NCP) i sine prosjekter (Initiative, 2018a).  
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historiebøkene (Eide, 2015, s. 8). Nettopp derfor mener jeg journalistikken er en god inngang 

for å forstå et nytt begrep som hevnporno. Hevnporno er nærmest blitt et moteord i 

norskeaviser, og å studere hva de skriver om hevnporno vil også forhåpentligvis også si noe 

om hvordan samfunnet bruker og forstår begrepet hevnporno.  

 

2.4.1  Medienes definisjonsmakt og påvirkning 
Definisjonsmakt betyr at en person, gruppe eller institusjon besitter en makt til å få 

gjennomslag for sin versjon av virkeligheten, eller for hvordan man skal forstå et bestemt 

begrep (Definisjonsmakts, 2018). Nå som vi får servert nyheter på løpende bånd gjennom 

smarttelefonen, er det kanskje særlig viktig å være klar over medienes definisjonsmakt. 

Mediene har en betydelig påvirkningskraft både når det kommer til befolkningens 

holdninger, samfunnets dagsorden og politiske beslutninger.  

 

Ofte er det selve begivenhetene som styrer medienes fokus – særs store begivenheter vil ofte 

«kreve» offentlighetens oppmerksomhet. I andre tilfeller er det mediene selv som skaper og 

gir en sak oppmerksomhet (Barstad & Nordrum, 2018, s. 7.4). Hvorvidt hevnporno har krevd 

sin plass i mediene og offentligheten, eller om mediene har selv satt fenomenet i søkelyset er 

usikkert. Ofte vil det være en mellomting mellom de to. Definisjonsmakt kan forstås i likhet 

med å sette dagsorden – å ha makten til å definere problemer og saker som er verdt 

oppmerksomheten til både offentligheten og staten (Entman, 2007, s. 164).  
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2.4.2   Tabloidjournalistikk 
 Vi tror, vi tror på sex og hor 

og fri abort og tabuord. 

Vi gråter med hver enslig mor 

som spores opp i Sandefjord. 

Vi tror på evig TV-slakt 

og trykkfeilenes trolldomsmakt, 

på kongestoff og kjendisprat 

i hendig tabloidformat 

 

Vi tror på hver en sportsbedrift  

og Grynet Molvig bleieskift, 

hvis Wenche Myhre går på vift, 

 får vi en syv toms overskrift.  

Vi tror på liv og underliv 

og borgerlig alternativ 

rørt sammen til en fiks salat 

i hendig tabloidformat 

(Bonde, 2004, s. 53). 

 

Den noe spesielle VG-sangen har blitt fremført i allsang i en årrekke rundt tusenårsskifte. 

Selv om sangen trolig er ment humoristisk tar den for seg alle temaene de fleste av oss 

forbinder med tabloid- og løssalgspressen (Bonde, 2004). Tabloidavis sier egentlig kun noe 

om formatet og størrelsen på en avis. Formatet ble dominerende i norsk presse for over 30år 

siden, og i 1991 ble mer enn 150 av de norske avisene trykket i tabloidformat (Eide, 1995, s. 

341). I dag er ikke avisstørrelsen like avgjørende lengre – det leses mer og mer på skjerm 

enten det er en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon (Elvestad & Fogt, 2010, s. 36-37). 
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Begreper som tabloidisering og tabloidjournalistikk peker snarere i retning av journalistisk 

innhold som søker lesere, ofte på bekostning av «god» journalistikk (Eide, 1995, s. 341).  

Hovedmålet med tabloidisering er som oftest å gjøre vanskelig stoff mer tilgjengelig for folk 

flest. Dette kan gjøres gjennom for eksempel spissede vinklinger, personifisering, vektlegge 

følelser, blåse opp overskriftene og ha gode bilder (Allern, 2001, s. 26-30). Løssalgsavisene 

står mye friere enn abonnementsavisene til å sette sin egen dagsorden. Hovedoppslaget må 

ikke i noen tradisjonell betydning være den «viktigste» begivenheten eller sak den dagen 

(Eide, 1995, s. 337). I Norge har likevel skillet mellom kvalitetsjournalistikk og 

tabloidsjournalistikk i løssalgsaviser alltid vært svakere enn i mange andre europeiske land. 

De fleste avisene i Norge befinner seg et sted midt imellom (Bjerke, Brurås, & Øvrebø, 2012, 

s. 34-35).  

 

Hevnporno kan sies å være et reelt samfunnsproblem som må tas på alvor. Det har også et 

politisk aspekt ved seg da lover og regler er en sentral del av debatten om hevnporno. Likevel 

kan man kanskje argumentere for at selve begrepet hevnporno er av typen «tabloid» - nettopp 

fordi det gjerne trekker lesere på grunn av det er et fengslende begrep. Begrepet spiller både 

på kriminalitet (hevn) og på sex (porno), noe som fanger oppmerksomheten til de fleste.   

 

2.4.3    «Moteord» i journalistikken 
Samfunnet, og kanskje særlig journalistikken er full av såkalte «moteord»11. Moteord referere 

til spesielle ord og begreper som er «inn» i enten en lengre eller kortere periode. Noen 

moteord går også fra å være moteord til å bli innlemmet i ordbøker og brukt som et 

alminnelig ord i dagligtalen (Cornwall, 2007, s. 472-473). Hevnporno kan kanskje forstås 

som et slikt moteord i journalistikken. Begrepet inneholder både kriminalitet (hevn) og sex 

(porno) som begge er mye leste sjangere i norsk presse. Dette var også grunnen til at det i 

kodeboken registreres hvorvidt hevnporno blir brukt i overskriften, eller om ordene naken og 

sex blir brukt. Denne forskjeller er interessant å se fordi det kan tyde på at journalisten ønsker 

å trekke lesere og genere klikk. Ettersom hevnporno begrepet enda er relativt nytt er det 

vanskelig å spå noen fremtid for begrepet. I denne oppgaven vil det dermed bli lagt frem 

noen argumenter til hvorfor begrepet hevnporno behøver en grundig gjennomgang, og 

hvorfor det bør vurderes å byttes helt ut. 

 

                                                
11 Oversatt fra buzzwords (Cornwall, 2007) (Cornwall & Brock, 2005). 
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2.4.4  Kjendiser i norsk presse  
I følge den australske professoren Graeme Turner som har gitt ut flere bøker innen kultur- og 

medievitenskap, blir man en «kjendis» i det media ikke bare interesserer seg for ens 

offentlige rolle, men undersøker og publiserer saker om deres privatliv (Dahlén, 2016, s. 392; 

Turner, 2004, s. 8).  

 

Kjendisstoff i pressen er ofte det som får mest kritikk, men også det som blir lest mest. 

«Kjendiseriet» kom for alvor med fjernsynet. Med dette følte pressen en plikt, og spesielt VG 

til å skrive om disse personene man så på TV-skjermen. Hvorvidt det var en plikt eller ei kan 

diskuteres – men det solgte. Det som vi i dag ofte kaller personfokusert journalistikk ble først 

trykket i VG. Vinklingen var likevel ikke original da amerikanske presse hadde gjort dette i 

lang tid. En sak blir alltid mer leservennlig om det handler om en person leseren vet hvem er. 

«Name is news» her lenge vært en amerikansk presseregel som også ble adoptert hit (Bonde, 

2004, s. 55-56). Dette vil man også se i denne oppgaven. I artikler som handler om 

hevnporno som et samfunnsproblem blir ofte kjendisnavn som Sophie Elise, Blac Chyna og 

Nøra Mørk slengt ut i tide og utide.  

 

 

2.5  Oppsummering 
I kapittel to har det blitt lagt frem det som her benevnes som bakgrunn for oppgaven. 

Ettersom hevnporno fortsatt er ferskt som både fenomen og begrep er det enda lite faglig 

litteratur på området. Det er derfor viktig å plassere hevnporno der det hører hjemme i 

litteraturen. I dette kapittelet har det blir vist hvordan hevnporno kan forstås som en 

underkategori av slut-shaming, og hvordan særlig sosiale medier og internett generelt er en 

«god» arena for hevnporno. Ettersom det i oppgaven legges vekt på hevnporno som begrep 

var det også nødvendig å dele begrepet opp, og studere nettopp selve begrepene hevn og 

porno. Dette kapittelet har også en del om journalistikk. Det er fordi enhetene som studeres i 

denne oppgaven er hentet fra norsk presse. Det vil senere bli diskutert hvordan norsk presse 

bruker begrepet hevnporno, og hva artiklene om hevnporno inneholder. Det er da naturlig å 

først kartlegge hva som menes med journalistikk, artikler, tabloid- og kjendis-journalistikk og 

andre sentrale begreper for denne oppgaven. I neste kapittel vil det teoretiske rammeverket 

legges frem. Det blir i denne oppgaven brukt kjønnsteori for å diskutere hevnporno som 

fenomen, og da særlig teorien om hegemonisk maskulinitet.  
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3  Teori 
•   «9 av 10 hevnporno-ofre er kvinner» (Clare, 2015). 

 

•   90% av hevnporno-ofrene i undersøkelsen til forskningsgruppen Cyber Civil Rights 

Initiative var kvinner12 (Cyber Civil Rights Initiative, 2018b). 

 

•   «Kvinner hadde betydelig større sannsynlighet (ca. 1,7 ganger større sannsynlighet) 

for å bli rammet av NCP (nonconsensual porngraphy / ufrivillig pornografi) eller å bli 

truet om NCP sammenlignet med menn» (Eaton et al., 2017, s. 12). 

 

•   «Ser vi på kjønnsfordelingen er det flest unge jenter som blir rammet av dette. Dette 

er likt trenden fra tidligere år» (Tessem, 2016, s. 20). 

 

•   «Tallene viser at dette er et problem flest unge rammes av og jenter er i stor grad de 

som henvender seg til oss om dette» (Tessem, 2015, s. 12).  

 
•   «Brorparten av dem som legger ut hevnpornobilder, er menn. Det handler om menn 

som følger seg krenket», sier den norske psykologen Hedvig Montgomery (Clare, 

2015). 

 
•   «Kvinnen har kanskje gjort det slutt eller vært utro, på et aller annet vis gitt ham 

opplevelsen av å tape – enten der er reelt eller ikke. Den krenkede mannen bruker da 

all makt han har på et område der kvinnen er enda mer sårbar, nemlig nakenhet og 

seksualitet» fortsetter Montgomery (Clare, 2015). 

 

Så langt viser forskning og statistikk at hevnporno er et kjønnsproblem – og det er jenter og 

kvinner som er det tapende kjønn. Derfor blir kjønn og kjønnsforskjeller en naturlig og 

sentral del av denne oppgaven. 

 

                                                
12 CCRI hadde en spørreundersøkelse på nettsiden endrevengeporn.org som var åpen i seks måneder hvor de 
som ønsket og oppsøkte nettsiden svarte på spørreundersøkelsen. 9/10 av respondentene var kvinner. Resultatet 
kan ha blitt påvirket av rekrutteringsmetoden hvor man selv meldte seg på og deltok i studien fremfor å bli 
oppsøkt.  
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I dette kapittelet fremlegges det teoretiske rammeverket, som vil bli brukt senere i analysen. 

Hevnporno er et relativt nytt begrep, noe som både har sine fordeler og ulemper 

forskningsmessig. I litteraturen er det svært begrenset med tidligere forskning og teoretiske 

perspektiver på hevnporno. Majoriteten av akademiske tekster som er tilgjengelige om 

hevnporno handler om det juridiske aspektet ved hevnporno. Dette inkluderer alt fra hvilke 

land som har lover som gjør hevnporno straffbart, til retningslinjer på Facebook og hvilke 

tiltak hva politiet og staten gjør i kampen mot hevnporno og andre internettrelaterte 

problemer. Dette er ikke relevant for min oppgave da jeg har valgt å gå en helt annen vei. Det 

finnes også noe forskning på ofre av hevnporno hvor det fokuseres på deres opplevelser og 

konsekvensene de opplever i ettertid. Et annet problem er at nærmest all forsking og teori 

angående hevnporno er fra USA. Kulturen i USA skiller seg fra Norge og øvrige Skandinavia 

på flere områder, og det er viktig å ha dette i bakhodet i lesning av denne oppgaven. Ut i fra 

disse vilkårene har jeg etter beste evne funnet frem og brukt den informasjonen som var 

tilgjengelig for meg angående hevnporno13.  

 

I dette kapittelet diskuteres det hva som skiller kjønnene fra hverandre, og hva kjønnsroller 

innebærer. Det blir lagt særlig vekt på maskulinitet og hegemonisk maskulinitet, ettersom 

dette er en teori som kan bidra til å forklare hvorfor vi har hevnporno. Dette må ikke 

forveksles med at hegemonisk maskulinitet er årsaken til hevnporno, men hegemonisk 

maskulinitet foreslås her som en av mange (foreløpig ukjente) faktororer til hvorfor vi har 

hevnporno. Som vist innledningsvis i dette kapittelet tyder det som finnes av forskning og 

statistikk på at hevnporno er et kvinneproblem. Det blir dermed både naturlig og nødvendig å 

diskutere kjønn i diskusjonen om hevnporno.  

 

 

3.1  Kjønnsforsking 
Kjønnsforskjeller har vært et betydningsfullt og mye debattert tema i alle samfunn langt 

tilbake i tid (Lorentzen & Mühleisen, 2009; Mortensen, 2017). Det er verken tid eller rom i 

                                                
13 Det tas høyde for at det har kommet ny forskning på dette underveis i prosjektet, og/ eller at det har vært 
forsking jeg av ulike grunner har fått tilgang på eller funnet.  
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denne oppgaven for å diskutere kjønn i alle samfunnslag14 eller i alle fagtradisjoner15, der alle 

sitter med ulike sannheter og tradisjoner. Både den norske og den internasjonale 

kjønnsforskningen har gått i en retning fra den tydelige fagoppdelte tekningen til en stadig 

mer mangfoldig og tverrfaglig kjønnsforskning (Lorentzen & Mühleisen, 2009, s. 15-17). 

Den humanvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige kvinneforskningen har lenge hatt et 

felles ønske om å synliggjøre kvinners erfaringer og liv. Dette ønsket blir ofte omtalt som 

synliggjøringsprosjektet16 (Bondevik & Rustad, 2009, s. 47). For eksempel var 

utgangspunktet for de første kvinnehistorikerne, nettopp det at kvinner var så godt som 

fraværende i historien. Ved å stille andre spørsmål til historien enn de som alltid hadde blitt 

stilt tidligere, fant man for eksempel ut at kvinner har gjort langt mer forskjelligartet arbeid 

enn det mange hadde antatt tidligere. Kvinners vilkår og roller viste seg også å variere like 

mye som menn sine, fra én historisk epoke til en annen, i de ulike verdensdelene, landene, og 

i ulike klasser. Ved å løfte kvinner frem i historien har historiefaget bidratt til 

synliggjøringsprosjektet. Et slikt bidrag gir oss både mer nyansert og mangfoldig kunnskap 

om kvinner, og om deres liv og erfaringer (Bondevik & Rustad, 2009, s. 48).  

 

Litteraturviter og kjønnsforsker Jørgen Lorentzen og kjønns- og medieforsker Wencke 

Lagertha Fugelli Mühleisen (2009, s.16) mener at kjønnsforsking nå har kommet så langt at 

den ikke bare er en del av andre fagtradisjoner, men også har utviklet sitt eget felt med egne 

tradisjoner, teorier og faglige debatter.  

 

3.1.1  Kjønnsforskjeller fra et feministisk ståsted 
For å kunne diskutere kjønn, kjønnsforskjeller og maskulinitet, er feminisme et sentralt 

begrep som først bør avklares. Feminisme kommer i ulike varianter og grader, og betyr heller 

ikke det samme for alle. Men felles for de aller fleste er at det handler om likestilling mellom 

kjønnene - et rettferdig og fritt samfunn for alle kjønn. Feminisme kommer opprinnelig fra 

det latinske ordet femina, som betyr kvinne (Holst, 2009, s. 9). En vanlig misforståelse er at 

                                                
14 Kjønnsforskjeller og kjønnsroller varier i stor grad mellom ulike land og kulturer. Her vil det tas utgangspunkt 
i vestlig kultur. 
15 Fagtradisjonene som for eksempel litteratur, historie, biologi, språk, antropologi, statsvitenskap, psykologi, 
sosiologi og så videre har alle sine ulike måter å forstå kjønn på (Lorentzen & Mühleisen, 2009, s. 15-16). I 
denne oppgaven vil en sosiologisk og medievitenskapelig inngang bli brukt for å forstå begrepet kjønn.  
16 Særlig mot slutten av 1970-tallet og utover 80-tallet ble det gjennomført flere slike omfattende 
synliggjøringsprosjekter: Åse Hiorth Lervik redigerte antologien Gjennom kvinne-øyne: Norske kvinners 
litteraturkritikk og reaksjoner på litteratur ca. 1880-1930; Kvinnenes kulturhistorie. Antologien ble publisert i 
tre bind i årene 1985-88. I 1988 kom også bindene Norsk kvinnelitteraturhistorie, og så sent som i 1992 kom 
Cappelens kvinnehistorie, også den i tre bind (Bondevik & Rustad, 2009, s. 47).  
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feminister mener at kvinner er bedre enn menn. Kanskje kan denne misforståelsen komme fra 

nettopp selve begrepet som betyr kvinne. Feminisme defineres også med referanser, ord og 

uttrykk med kvinne i seg. For eksempel kvinnekamp, kvinnefrigjøring, kvinnesak og 

kvinneundertrykking. Det er viktig å understreke at kjønnsurettferdighet også rammer menn, 

noe mange feminister også er svært opptatt av. Likevel har feminisme alltid vært, og er 

fortsatt, en isme som fokuserer spesielt på kvinner og deres utfordringer (Holst, 2009, s. 9).  

 

Spørsmålet mange – og kanskje spesielt feminister - reiser, er hvordan man kan forklare 

kjønnsurettferdighet. Hvis en kvinne ikke får toppjobben hun søkte på, får dårligere betalt 

enn sin mannlige kollega eller utsettes for seksuell trakassering, er grunnen til dette bare at 

hun er kvinne? Eller var hun ikke tilstrekkelig kvalifisert til toppjobben, og ble seksuelt 

trakassert av helt andre grunner? En typisk feministisk hypotese er at det er kjønnet som er 

den avgjørende faktoren. Noen ganger stemmer det, andre ganger ikke (Holst, 2009, s. 30).  

 

3.1.2   Fra ettkjønnsmodell til tokjønnsmodell 
Den prisbelønte historikeren, sexologen og forfatteren Thomas Walter Laqueur argumenterer 

i sin bok Making sex: body and gender from the Greeks to Freud (1990) at man fra antikken 

og frem til 1800-tallet forstod menn og kvinner som ett kjønn. Dette blir i dag kalt 

ettkjønnsmodellen. Laqueur hevdet at man i denne perioden mente det kun var fantes 

biologisk kjønn, og at det kun var plasseringen kjønnsorganene som var forskjellige. Kvinnen 

hadde med andre ord ett mannlig kjønnsorgan, men det var vrengt innover i kroppen. I 

antikken mente man at kvinner var kalde, mens menn var varme. Lege, anatom og filosof 

Galenos17, som fortsatt regnes som en av de mest innflytelsesrike legene gjennom historien 

var en av forkjemperne for denne forståelsen av kjønn. Teorien hans var at kvinner ikke 

produserte nok varme for å presse ut kjønnsorganet, og at de derfor ikke kunne bli en 

fullverdig mann. Dette førte blant annet til at kvinner gjerne ble sett på som underutviklede 

menn. Galenos tydeliggjør dette ved å sammenligne kvinner som ufullkomne menn, med 

muldvarper. Muldvarper har i likhet med de fleste andre dyr – ett par med øyne. Øynene til 

en muldvarp lar seg derimot ikke åpne, noe som gjør muldvarpen ufullkommen. På samme 

måte er kvinnen under dette synet ufullkommen fordi hennes kjønnsorgan ikke vil «la seg 

åpne» (Laqueur, 1990, s. viii, 25-28). Ettersom man ikke forholdt seg til to biologiske kjønn, 

så opererte man heller med to sosiale kjønn. Grensene for de to sosiale kjønnene var likevel 

                                                
17 Går også under navnene Galen, Claudius Galenus og Klaudios Galenos (Skålevåg, 2017). 
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flytende, ettersom de ikke kunne forankres i noe absolutt (kvinnen kunne teknisk sett bli 

«varm nok» til å presse ut kjønnsorganet sitt og transcendere til en mann), slik som biologien 

gjør på et senere tidspunkt i historien (Helness, 2014). Mannens overordnende posisjon i 

forhold til kvinnen bunnet derfor ikke i biologiske forhold, men i sosiale, politiske, religiøse 

og kulturelle aspekter (Egeland, 2011, s. 323).   

 

På 1800-tallet gikk man fra det Laqueur (1990) betegner som en ettkjønnsmodell, til en 

tokjønnsmodell. I en tokjønnet forståelse av mann og kvinne blir kjønnene betraktet som to 

motsatte og gjensidig utelukkende kategorier: «mann» og «kvinne» (Egeland, 2011, s. 323; 

Barne- ungdoms- og likestillingsdirektoratet, 2015). Kvinnen var ikke lengre en 

ufullkommen mann, men en kvinne var en kvinne (Laqueur, 1990, s. 149). Forståelsen av 

kjønn gikk fra å være potensielt like, til å være motsatt av hverandre. Fordi kvinner og menn 

var fysisk ulike, fikk de også tilskrevet ulike egenskaper og behov. Kvinnen ble ansett som 

omsorgsfull, passiv, konservativ og stabil. Mannen var derimot en aktiv, energifull, ivrig og 

en lidenskapelig skapning (Laqueur, 1990, s. 4-5).  

 

Laqueur har blitt kritisert for å være for absolutt i sine konklusjoner. Flere kritikere har også 

påpekt at ettkjønnsmodellen ikke var like allmenn som Laqueur selv hevdet (Helness, 2014). 

Ettkjønnsmodellen fremstår nok totalt virkelighetsfjern for de fleste i dag. Men også 

tokjønnsmodellen er i ferd med å bli utdatert i flere miljøer. Tokjønnsmodellen tar få, om 

noen, hensyn til homofile, bifile og transepersoner18. Kjønnsmangfold er derimot er begrep 

som åpner opp for at det finnes fler kjønnsidentiteter enn kun mann og kvinne (Martinsen & 

Eikås, 2015).  

 

3.1.3  Kjønnsroller 
I denne oppgaven undersøkes det hvilken rolle en person hadde da han eller hun både delte 

hevnporno, eller ble utsatt for hevnporno. Disse rollene sees i lys av faktorer som kjønn, og 

dermed blir også kjønnsroller et sentralt begrep i oppgaven. Den første 

samfunnsvitenskapelige teorien om kjønn tok utgangpunkt i nettopp begrepet kjønnsroller. 

                                                
18 Denne oppgaven verken undersøker eller drøfter eventuelle innvirkninger av seksualitet i forhold til spredning 
av hevnporno. Det er likevel ikke blitt tatt for gitt at hevnporno er et problem for kun heterofile – ingenting 
tyder på verken det ene eller andre. I artikler hvor for eksempel en jente har blitt utsatt for hevnporno av sin 
ekskjæreste, og ekskjæresten ikke blir spesifisert med kjønn har det blitt kodet som ukjent. Det ville derimot 
vært et spennende forskningsprosjekt å undersøke hevnporno blant homofile versus heterofile, og eventuelt 
blant andre seksuelle orienteringer.  
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Ved dette begrepet kan man referere til kjønn som noe sosialt betinget, og ikke bare noe som 

er biologisk bestemt (Aarseth & Solbrække, 2009, s. 65).  

 

Noe av det første vi mennesker lurer på under en graviditet eller fødsel er gjerne «ble det gutt 

eller jente?». Svaret på dette spørsmålet plasserer barnet direkte inn i en spesifikk kategori. Et 

skille som ofte gjøres i dag er å dele mellom biologisk og sosialt kjønn. Biologisk kjønn viser 

til hva som rent fysisk skiller menn og kvinner, både anatomisk og hormonelt. Definisjonene 

og grensene på dette har endret seg i takt med legevitenskapen og biologi. Sosialt kjønn viser 

på sin side til de samfunnsmessige fortolkningene et samfunn innehar. Begrepet kommer fra 

sosiologien hvor man undersøker hvordan forestillinger om kjønn både skapes og gjenskapes. 

Utsagnet «født sånn» (biologi) eller «blitt sånn» (miljø) tar opp både samspillet og 

forskjellene mellom disse kjønnsforståelsene. Det samme gjorde filosof og forfatter Simone 

de Beauvoir, da hun kom med det kjente utsagnet «Man fødes ikke som kvinne, man blir det» 

(Beauvoir, 2000, s. 329). Spørsmål som: er det det naturlig at jenter vil leke med dukker og 

gutter med biler, eller har foreldrene påvirket barnet til å velge leker ut i fra deres 

forventinger? Felles for begge kjønnsforståelser er at kjønnsroller er et sett med forventinger 

til hvordan man skal se ut og oppføre seg, på bakgrunn av hvilket kjønn man har eller er. Selv 

om små guttebabyer ofte kles i blått og jentebabyer ofte kles i rosa, så har forventingene til 

gutter og jenter endret seg enormt de siste tiårene, spesielt i Norge og resten av den vestlige 

verden. Særlig kvinner har fått en mye friere rolle, og er langt mer likestilt med menn enn før. 

Det vil derimot ikke si at vi ikke påvirkes av kjønnsroller i betydelig grad fortsatt, hverken i 

Norge, eller kanskje i enda større grad i andre deler av verden (Mortensen, 2017).  

 

 

3.2  Maskulinitet 
Den vidkjente psykiateren Sigmund Schlomo Freud hevdet i sin tid at begrepene maskulin og 

feminin var to av de mest forvirrende begrepene i vitenskapen (Freud & Strachey, 2011, s. 

219-220). I dagligtalen skaper disse begrepene likevel lite forvirring. De fleste av oss har en 

tydelig oppfatning av hva begrepene innebærer, og både språk og handlinger er i stor grad 

bygget på kontrastene mellom de to begrepene maskulin og feminin. Skal man derimot 

diskutere begrepene på et vitenskapelig plan, blir det brått mer komplisert (Connell, (1995) 

1999, s. 15). 
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Simone de Beauvior sa som nevnt tidligere «man fødes ikke som kvinne, man blir det» 

(Beauvoir, 2000, s. 329). Det samme må kunne sies å gjelde for menn. Ingen blir (trolig) født 

maskulin, men blir det i større eller mindre grad gjennom årenes løp. Det har hos de aller 

fleste utviklet seg en overensstemmelse om at det ikke finnes noen universell form for 

maskulinitet. Det finnes en rekke måter å «være maskulin» på, eller feminin, for den saks 

skyld. Begrepet er hverken entydig eller fastsatt, men noe som er i konstant bevegelse. Det 

vil alltid finnes flere former for maskulinitet. Disse vil bestå av et samspill mellom biologisk 

kjønn, etnisk tilhørighet, kultur og sosial klasse – for å nevne noen sentrale faktorer 

(Pedersen, 2005, s. 174). Likevel hevder den australske samfunnsviteren Raewyn (R.W.) 

Connell at det vanligvis kun finnes én regjerende «hegemonisk maskulinitet» i et samfunn 

(Connell, (1995) 1999). 

 

3.2.1  Hegemonisk maskulinitet  
Begrepet hegemoni kommer fra den sosialistiske filosofen Antonio Gramsci sin analyse av 

klasser. Gramsci studerte den kulturelle dynamikken som gjør et an gruppe kan oppnå og 

opprettholde sin ledende posisjon i samfunnet. Mer spesifikt at borgerklassens kultur og 

levemåte gjerne ble sett på som det normale og det man ønsket for seg selv. På samme måte 

mener Connell at hegemonisk maskulinitet er den form for maskulinitet som «alle» anser som 

mest vellykket og ønskelig for seg selv, eller sin partner (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 

831-832). Hegemonisk maskulinitet kan defineres som det mest vellykkede måten «å være en 

mann» - på et spesifikt sted i en bestemt tid (Beynon, 2002, s. 16; Connell, (1995) 1999). 

Hegemonisk maskulinitet kan komme til uttrykk gjennom for eksempel oppførsel, utseende, 

status og makt, en rolle eller egenskaper. Hegemoniske menn vil ikke nødvendigvis 

disponere alle faktorer, men jo flere punkter en kan krysse av jo «mer» hegemonisk maskulin 

er man. For eksempel vil en mann som både er profesjonell idrettsutøver og konsernsjef for et 

stort og vellykket firma utøve ulike former for hegemonisk maskulinitet. En slik kombinasjon 

viser både til fysisk styrke (profesjonell idrettsutøver) og mens konsernsjef gjerne knyttes til 

autoritet og prestisje (Ricciardelli, Clow, & White, 2010, s. 64).  

 

Begrepet hegemonisk maskulinitet ble først foreslått i rapporter fra en feltstudie av sosial 

ulikhet, utført av Connell i den australske videregående skolen (Connell & Messerschmidt, 
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2005, s. 830). Studien diskuterte maskulinitet og opplevelsen av mannekroppen19 (Connell et 

al., 1982). Konseptet «hegemonisk maskulinitet» har blitt utviklet og brukt i en rekke studier 

om menn og maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 829). Begrepet blir gjerne 

brukt for å undersøke relasjoner mellom menn, men også mellom menn og kvinner – særlig 

knyttet til spørsmål om makt og maktposisjon i samfunnet (Jewkes et al., 2015, s. 112-113). 

Hegemonisk maskulinitet blir også ofte brukt til å undersøke og diskutere forskjeller og 

likheter mellom ulike kulturer i lys av maskulinitet og hverdagen til menn (Alsop, 

Fitzsimons, & Lennon, 2002, s. 140). 

 

Hegemonisk maskulinitet på lokalt-, regionalt-, og globalt nivå 

I boken Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept (2005) skiller Connell og 

Messerchmidt mellom hegemonisk maskulinitet på lokalt-, regionalt- og globalt nivå. Lokale 

former for hegemonisk maskulinitet kan handle om hvilken form for maskulinitet som er 

mest ønsket i et klasserom eller på en skole. Dette kan for eksempel være gutter som viser 

maskulinitet gjennom å være gode i gym og kanskje særlig fotball. På regionalt nivå vil den 

hegemoniske maskuliniteten ofte tilhøre idrettsstjerner, skuespillere og innflytelsesrike 

politikere og finansmenn (Jonasson & Tumarirungu, 2015, s. 11), men også menn som har 

tilsvarende egenskaper og kjennetegn. Man behøver ikke være kjendis for å inneha 

hegemonisk maskulinitet, men en kjendisstatus kan forsterke en allerede tilstedeværende 

hegemonisk maskulinitet hos menn. Connell og Messerschmidt (2005, s. 850) mener at det er 

gjort for lite forsking på den globale nivåets innflytelse på regionalt- og lokalt nivå av 

hegemonisk maskulinitet. De mener likevel at det globale nivået bare blir mer og mer aktuelt 

etter som globalisering og migrasjon stadig øker (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 850). 

Connell og Messerschmidt (2005, s. 850) sitt kanskje viktigste poeng angående de ulike 

nivåene av hegemonisk maskulinitet er at selv om lokale modeller av hegemonisk 

maskulinitet kan variere fra hverandre så er de i hovedsak mer like enn ulike. Selv om fotball 

har høyere status på én skole, og håndball på en annen, er begge deler sportslige aktiviteter 

der man kan vise frem sine maskuline kvaliteter. Det er også viktig å skille mellom 

hegemonisk maskulinitet og sosial status. Selv om sosial status vil styrke en mulig 

hegemonisk maskulinitet, er det ikke gitt at en mann innehar hegemonisk maskulinitet kun 

basert på sosial status. Det holder rett og slett ikke å for eksempel å være en særdeles 

                                                
19 Les mer om studien som ble til boken Makin the difference – School, families and social division av R.W. 
Connell, Dean Ashenden, Sandre Kessler og Gary Dowsett (1982) (Connell, Ashenden, Kessler, & Dowsett, 
1982).  
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vellykket lege, uten å også besitte noen av de kroppslige attributtene som kreves for å oppnå 

hegemonisk maskulinitet (Jonasson & Tumarirungu, 2015, s. 11-12).  

 

Hegemonisk maskulinitet, homoseksualitet og drømmemannen 

Hegemonisk maskulinitet vil alltid være både preget og avhengig av andre maskuliniteter, 

særlig underordnende maskuliniteter (Connell, 2005, s. 79). Det er heller ikke plass til mange 

menn i denne gruppen. For at hegemonisk maskulinitet skal fortsette å være ettertraktet, kan 

det bare bestå av en minoritet av samfunnets menn. Skulle majoriteten inneha hegemonisk 

maskulinitet ville den ikke lenger vært eksklusiv og hegemonisk, men normalen. Det vil også 

si at den gjeldene maskuliniteten som i en gitt tid regnes som den hegemoniske 

maskuliniteten til en hver tid står i fare for å miste sin posisjon (Connell & Messerschmidt, 

2005, s. 832-833). Connell hevder at språket via skjellsord er tegn på hva som betegner 

underordnede maskuliniteter. Hvis en mann innehar noe feminint ved seg kan han ikke også 

ha hegemonisk maskulinitet, men tilhører en underordnet maskulinitet. (Connell, 2005, s. 79). 

Mange skjellsord som blir brukt mot gutter og menn spiller på enten homoseksualitet (for 

eksempel «homo», «fag», «lespe», «bøg» og «soper») og femininitet (for eksempel «femi» 

og «pussy»). Når en gutt kaller en annen gutt for «homo» eller «femi» kommuniserer han 

både at den andre gutten ikke er en «ekte» eller «skikkelig» mann, og at maskulinitet er mer 

verdt enn feminitet. Dette kan nok en gang vise hvorfor menn anses som mer verdt enn 

kvinner, og det nettopp fordi «kvinnelige» menn er underordnet «mannlige» menn. Å bruke 

homoseksualitet som skjellsord kan derfor både handle om rangering mellom menn, og 

menns status i forhold til kvinner (Røthing & Svendsen, 2009, s. 168).    

 

Hegemonisk maskulinitet kan på enkelte områder sammenlignes med de barnene og 

ungdommene som regnes som populære på skolen. Disse innehar en maktposisjon som til en 

hver tid kan frarøves dem i det deres medelever slutter å betrakte dem som populære. Det er 

heller ikke spesielt vanskelig å se for seg hvem som i dag er eksempler på hegemonisk 

maskulinitet. I vesten, og kanskje særlig i Skandinavia, er dette gjerne hvite menn over 1.80 

som er naturlig vakre, har en veltrent kropp og en ettertraktet jobb som for eksempel advokat, 

fotballspiller, skuespiller eller lege. Prakt eksempelet på hegemonisk maskulinitet i dag er 

gjerne også en heterofil mann som er populær blant damene. Blant norske kjendiser er både 

Stian Blipp og Jon Almaas menn jeg mener passer bra inn i denne kategorien. Selv om den 

hegemoniske maskuliniteten oppleves stabil, vil den alltid være flytende og variere både over 

tidn men også mellom kulturer, geografiske områder, og ofte gjennom en persons liv (Feasey, 
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2017, s. 289). Gjennom en persons liv menes for eksempel at en gutt på 5år og en mann på 

40år ikke nødvendigvis verdsetter de samme kvalitetene, verken hos seg selv eller andre. 

 

Høsten 2018 begynte et nytt datingprogram på TV3 som het Love Island. Love Island var et 

realityprogram hvor unge, norske kvinner og menn blir sendt til en luksusvilla på Gran 

Canaria for å finne kjærligheten. Gjennom flere uker ble «drømmemannen» diskutert blant 

jentene. Drømmemannen ble utelukkende beskrevet som «høy, mørk og kjekk» av samtlige 

kvinnelige deltagere. Jentene innrømmet likevel at det er sjeldent dette de ender opp med, 

men det er likevel en form for ønsket ideal alle har (Falch, 2018). Slike samstemte 

beskrivelser kan kanskje si noe om den regjerende hegemoniske maskuliniteten. Det er ikke 

sikkert at «høy, mørk og kjekk» nødvendigvis er så viktig for kvinnene når det kommer til 

stykket, men det er gjerne det samfunnet betrakter som ønskede karaktertrekk hos en mann, 

og derfor også hva en kvinne burde se etter hos en potensiell partner.   

 

Hegemonisk maskulinitet og kriminalitet 

Så langt viser både forsking, data og empiri i nærmest alle sammenhenger at menn begår mer 

lovbrudd og kriminalitet enn kvinner – i de aller fleste kategorier (Connell & Messerschmidt, 

2005, s. 833). I flere sammenhenger er det å være dominerende og i kontroll over kvinner 

viktige aspekter ved hegemonisk maskulinitet, noe som er med på å rettferdiggjøre vold mot 

kvinner (Jewkes & Morrell, 2012, s. 3). Forskning innen kriminologi har også vist at 

hegemonisk maskulinitet kan skape visse aggresjonsmønstre. Ikke at man opptrer aggressivt 

fordi man innehar en hegemonisk maskulinitet, men at menn kan være aggressive i jakten på 

å oppnå hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 834). Kan dette også 

gjelde for hevnporno – ved at hevnporno er en konsekvens forårsaket av menn som ønsker å 

oppnå hegemonisk maskulinitet? Ved å spre hevnporno viser man at man er attraktiv for det 

motsatte kjønn (man har jo trolig enten tatt bildet jenten eller kvinnen selv, eller fått det 

tilsendt av personen som er avbildet), og man får samtidig både vist frem samt utøvd en form 

for kontroll over kvinnen.  

 

 

3.3  Oppsummering 
I kapittel tre har det teoretiske rammeverket blitt lagt frem og presentert. Det har tidligere 

blitt forklart hvorfor kjønnsforskning og teori vektlegges i dette forskningsarbeidet, og det 
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har blitt nærmere forklart i dette kapittelet. Hegemonisk maskulinitet har blitt lagt frem med 

ulike innfallsvinkler, og i analysen vil det også bli knyttet sammen med hevnporno. I neste 

kapittel vil de metodiske valgene for forskingsdesignet ble presentert og begrunnet.   
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4  Metode  
Medievitenskap søker å gi en forståelse av mediene. Dette inkluderer deres organisering, 

tekster og publikum – både historisk og i dagens samfunn. Metoden i medievitenskap er, som 

i andre fagfelt, til for å kunne avdekke gode svar (Østbye, Helland, Knapskog, & Larsen, 

2013, s. 13-15). Medienes tekster studeres ofte fordi vi ønsker å forstå mer av verden i sin 

alminnelighet, eller fordi vi ønsker å finne svar på en spesifikk problemstilling. Dette kan 

være hensiktsmessig er fordi mediene alltid, i større eller mindre grad påvirker vår 

oppfattelse av omgivelsene våre (Gripsrud, 2011, s. 47).  

 

4.1  Metodisk design: Kvantitativ innholdsanalyse 
Kvantitativ innholdsanalyse baserer seg på en systematisk og objektiv (Neuendorf, 2002, s. 1) 

gjennomgang av innholdet i dokumenter (Grønmo, 2011, s. 193). I dette tilfellet tas det 

utgangspunkt i artikler fra papiraviser og nettsider. I denne oppgaven ønsker jeg å få en 

forståelse for hvordan norsk presse både bruker og presenterer begrepet hevnporno. Jeg 

ønsker også å diskutere noen mulige årsaker til hvorfor hevnporno har vokst seg så stort som 

det har.  

 

Som tidligere nevnt opplever jeg at det er en god del misforståelser og forvirring knyttet til 

begrepet hevnporno – noe som blant annet kom frem i samtale med forsker Per Moum 

Hellevik. For å kunne tilegne meg kunnskap til begrepet hevnporno, og hvordan det blir brukt 

i norske presse, mener jeg det er mer hensiktsmessig å undersøke flere artikler med stor 

bredde, fremfor å studere noen få artikler i dybden. Derfor består denne oppgaven av en 

kvantitativ innholdsanalyse av 94 ulike enheter som skal svare på problemstillingen «hvordan 

fremstiller norsk presse begrepet hevnporno, og hva er mulige årsaker til at hevnporno 

eksisterer?»  

 

Både etiske spørsmål, tidsbegrensning og tema har vært avgjørende for valgene som er tatt, 

og som videre har formet det endelige metodedesignet. Metoden er a priori design, som vil si 

at alle avgjørelser knyttet til variabler, tilhørende verdier, kodebok og kodebokbeskrivelse er 

laget ferdig før selve undersøkelsen og innhentingen av data går i gang. Dette gjøres på 

forhånd for å øke graden av objektivitet (Neuendorf, 2002, s. 1). Kvantitativ innholdsanalyse 

er altså en objektiv analysemetode, så langt det lar seg gjøre, der forskeren dataregistrerer 
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innholdet i et høyt antall ulike tekster. Ved en slik type analyse kan man også gå tilbake i tid 

å undersøke eldre tekster (Østbye et al., 2013, s. 207-209). I denne undersøkelsen er de eldste 

artiklene fortsatt relativt nye. Hvorfor utvalget kun består av artikler publisert fra år 2013 og 

senere forklares under punkt 4.1.3 Utvalg av enheter og innhenting av datamateriale.  

 

Kvantitativ innholdsanalyse brukes ofte til to ulike formål: Første formål er å gi en 

beskrivelse av det grunnleggende innholdet i ett eller flere medier - for eksempel er 

sammensetning av nyhetene i papiravisen Dagbladet forskjellig fra Dagbladets nettavis. Det 

andre formålet er å kartlegge hvordan en bestemt sak eller tema har blitt behandlet, som for 

eksempel Orderud-saken (Østbye et al., 2013, s. 209). Denne oppgaven baserer seg på 

sistnevnte formål, hvor det studeres hvordan fenomenet hevnporno blir brukt i norsk presse.  

   

I forskning kommer man sjeldent helt unna forskerens sosiale bakgrunn og samfunnsmessige 

erfaringer, da dette kan påvirke forskerens oppfatning og forståelse av det som studeres. 

Denne typen av metodologiske dilemmaer omtales som refleksivitet (Grønmo, 2011, s. 9). I 

dette tilfellet har jeg som forsker en bakgrunn fra medievitenskapen, og personlig er jeg også 

opptatt av samfunnsmessige utfordringer som ofte er kjønnsbaserte. 

 

4.1.1  Valg av variabler 
Variablene som har blitt valgt ut skal svare på problemstillingen om hvordan norsk presse 

bruker og fremstiller hevnporno for publikum, og brukes videre til diskusjon av mulige 

grunner til hvorfor hevnporno finnes og er et så stort problem. 

 

Variabel 1-3 

V1 Artikkelnummer Hver artikkel har hvert sitt ID-nummer. 

(1,2,3 osv.) 

V2 Publiseringsdato for artikkelen Dato samt årstall. (Eks.: 01.01.2018) 

V3 Avis/aktør Hvilken avis/nettsted. 
Tabell 1: Variabel 1-3 
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Variabel 120 til 3 registrerer generell informasjon: artikkelnummer, publiseringsdato og hvor 

artikkelen er publisert. Disse variablene er tatt med både for at man skal kunne finne tilbake 

til artiklene i senere tid dersom det blir nødvendig, og fordi det er med på å gi et innblikk i 

hvilke typer aviser, ukeblader og nettsider som publiserer saker om hevnporno. 

Publiseringsdato kan si noe om når det var populært å publisere saker om hevnporno, og om 

det har vært en synkende eller økende trend å skrive om temaet.  

 

Variabel 4 og 5 

V4 Hvem blir fremstilt som 

offeret? (Kjønn + 

aldersgruppe) 

1: Mann 

2: Kvinne 

3: Barn (0-16år) 

4: Unge/Ungdom (17-25år) 

5: Ukjent 

6: Ingen 

V5 Hvem blir fremstilt som 

offeret? (Rolle) 

1: Personen som har publisert hevnporno/intime 

bilder eller video 

2: Personen på bildet/videoen.  

3: Personen som hacket/stjal bildet(ene)/videoen(e) 

4: Personen som filmet/tok bilder av noen på fest 

eller lignende steder. 

5: Personen eller nettstedet/sosiale mediet som blir 

tiltalt 

6: Ukjent/annet 

7: Ingen 

Tabell 2: Variabel 4 og 5 

 

Variabel 4 og 5 sier noe om hvem som blir fremstilt som offeret i saker om hevnporno i norsk 

presse, og er laget for å svare på forskningsspørsmål nummer 1: «Hvem blir tildelt offerrollen 

i hevnporno-saker i norsk presse?» Variablene tar for seg både kjønn, aldersgrupper og 

hvilken «rolle» de har hatt i saken. Hele oppgaven har kjønn som gjennomgående tema, og 

                                                
20 Tall vil bli skrevet med tall og ikke bokstaver når selve tallverdien ikke poenget, men fungerer kun som et 
navn. Variabel 1 kunne for eksempel vært «variabel gul». Dette gjøres fordi oppgaven består av mange 
variabler, verdier, forskningsspørsmål, tabeller og diagrammer som alle blir benevnt med tall.  
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spesielt her er det interessant å se om det er noen kjønnsforskjeller, og eventuelt i hvor stor 

grad. Alder blir kun registrert i barn (16år og yngre) og ungdom (17-25år). Dette ble gjort for 

å undersøke om barn og ungdom er spesielt representert i utvalget. Man kunne kanskje også 

registrert voksne og eldre, men en «voksen» får sjeldnere påpekt alderen slik det ofte gjøres 

med barn og ungdom. Kategoriene voksne og eldre kunne likevel blitt kodet for å understreke 

om barn og ungdom er fremtredende eller ikke - dette er en av flere svakheter med 

kodeboken. Kategorien «rolle» tar for seg hvilken rolle personen som blir fremstilt som offer 

har hatt. Dette er gjort både for å undersøke hvilken rolle journalistene mener er offerrollen, 

men også for å se om det er en felles enighet blant dem som skriver og publiserer artikler om 

hevnporno, eller om det er store sprik i utvalget.  

 

Variabel 6 og 7 

V6 Hvem får skylden for 

hevnporno? (Kjønn)  

1: Mann 

2: Kvinne 

3: Strukturene/samfunnet/mediene/internett 

4: Ukjent 

5: Ingen 

V7 Hvem får skylden for 

hevnporno? (Rolle) 

1: Personen som har publisert hevnporno/intime bilder 

eller video 

2: Personen på bildet/ videoen (Personen som er 

avbildet/filmet).  

3: Personen som hacket/stjal bildet(ene) /videoen(e) 

4: Personen som filmet/tok bilder av noen på fest eller 

lignende steder. 

5: Personen eller nettstedet/sosiale mediet som blir 

tiltalt 

6: Ukjent/annet 

7: Ingen 
Tabell 3: Variabel 6 og 7 

 

Variabel 6 og variabel 7 vil svare på hvem som blir fremstilt som «syndebukken», altså hvem 

som får skylden for hevnporno i norsk presse. Variablene søker å svare på 

forskningsspørsmål nummer 2: «Hvem får rollen som syndebukk i hevnporno-saker i norsk 
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presse?». I likhet med variabel 4 og variabel 5 blir også her kjønn og rolle registrert. Her er 

ikke alder tatt med, men derimot er «samfunnet/strukturene» er verdi som blir målt. 

Hensikten med verdien «samfunnet/strukturene» var for å se om fingeren ble rettet mot 

institusjoner som staten, skolen, internett, Facebook eller for eksempel samfunnet generelt. 

Verdiene som ble målt innenfor kategorien «rolle» for offer, er de samme verdiene som blir 

målt for hvilken rolle også den som får skylden har. I likhet med offerrollen, var det også her 

viktig å se om journalistene har en felles forståelse for hvilken rolle syndebukken har, eller 

om man faktisk legger skylden på mennesker som gjør helt ulike handlinger. Å ha de samme 

verdiene gjør også at det er lettere å se offerrollen og syndebukken i lys av hverandre – har de 

alltid helt motsatte roller, eller kan de ha felles roller også? I noen tilfeller kom det frem i 

artikkelen at syndebukken hadde flere av de rollene som er identifisert i kodeboken. Variabel 

7 ble derfor delt opp i 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f og 7g slik at alle rollene ble telt med.  

 

Variabel 8 og 9 

V8 Hva er formålet til 

artikkelen?  

1: Rapportere om en faktisk hendelse – nyhetssak.  

2: Belyse og diskutere generelt om Hevnporno, typisk 

informasjons/fakta-sak.  

3: Opplyse om (mulige)endringer i straffeloven eller 

lignende. (Alt innenfor rettsvesenet, noen blir dømt 

f.eks. + retningslinjer på sosiale medier)  

4: Gi tips og råd generelt (klassisk «tips og triks» som 

ikke ta nakenbilde, ikke send det videre, ikke oppbevar 

bilder osv.) 

5: Annet 

V9  Hva handler artikkelen 

om i hovedsak?  

1: Ekskjæreste har publisert hevnporno  

2: En hacker har stjålet bilder/video og spredt det videre 

3: Noen har blitt fotografert /filmet på fest eller lignende 

og fått dette spredt videre 

4: Lovendringer, rettssystemet + retningslinjer og 

lignende på sosiale medier.  

5: Kjendis-saker 

6: Annet 
Tabell 4: Variabel 8 og 9 
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Variabel 8 og variabel 9 ser på selve innholdet i artiklene. Dessuten skal de besvare 

forskningsspørsmål nummer 3: «Hva består innholdet i hevnporno-saker i norsk presse av, 

med tanke på tema og formål med artikkelen?». Innholdet har jeg valgt å dele opp i formål og 

hovedtema. Med kategorien formål var målet å finne hensikten med artikkelen – hva ville 

journalisten og avisen eller nettsiden med artikkelen? Det som har blitt identifisert som 

artikkelens formål kan fremstå som en tvetydig variabel, men ettersom verdiene var enkle og 

konkrete ble ikke denne variabelen noen problem under datainnsamling. Dette er en av flere 

variabler hvor det er utfordrende å finne verdier til på forhånd, men det viste seg å bli relativt 

vellykket. 21% av artiklene ble kodet til «annet» i kategorien formål, noe som er litt høyt. Det 

er likevel ofte ikke mulig å få plassert alle enhetene i verdier da mulighetene noen ganger er 

endeløse – sånn som her. Variabel 9, som tok for seg hovedtema i artikkelen, ble i likhet med 

variabel 7 delt opp slik at flere verdier kunne registreres. Også her kunne man med fordel 

gjort mer forarbeid for å få ned «annet» andelen, som i dette tilfellet endte opp med et resultat 

på 22%. På grunn av tid og kapasitet ble dette ikke prioritert denne gangen.  

 

Variabel 10 

V10 Blir hevnporno nevnt som tilleggsinformasjon, altså at saken 

handler om noe annet, men har for eksempel et supplerende avsnitt 

til slutt som handler om hevnporno? 

1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 
Tabell 5: Variabel 10 

 

Variabel 10 måler hvor mange artikler som handler om hevnporno som hovedtema, og hvor 

mange som egentlig handler om noe annet, men i den forbindelse kun nevner hevnporno. 

Denne variabelen ble laget for å se om noen artikler bruker hevnporno som trekkplaster for 

lesere i en tid hvor hevnporno var og er et populært tema. En annen grunn var for å kunne gå 

tilbake og se hvilken type saker dette var, og hva de handlet om. Det kan fortelle oss noe om 

hvilke temaer journalister knytter hevnporno opp til og skriver felles saker på. Variabel 10 

ble også utformet fordi jeg hadde en hypotese om at mange artikler ville bli vanskelige å 

kode, fordi de ikke egentlig handler om hevnporno, men at hevnporno blir nevnt som ekstra 

informasjon. For eksempel at journalisten skriver om hacking av mobiler og datamaskiner, og 

så kommer det kun et avsnitt til slutt om hevnporno. Det er ofte vanskelig å tolke om 

journalisten mener at dette er det samme, eller to ulike problemer. Man kunne også ha fjernet 
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alle artikler som handler om mer enn bare hevnporno, men da sitter man fort igjen med et 

svært lite utvalg, og tilfellet er at artikler i aviser og på nett ofte tar for seg flere hendelser, 

temaer og problemer i en og samme artikkel. Det ville vært feil å fjerne alle disse artiklene, 

men at det har blitt tatt med kan også være med på å påvirke kodingen. Variabel 10 løser ikke 

dette dilemmaet, men den setter i det minste lys på problemet og åpner opp for flere måter å 

bruke resten av datamaterialet på – enten man velger å inkludere alle artiklene fra utvalget 

eller ikke.  

 

Variabel 11 til 13 

V11 Finnes ordet «Hevnporno» i overskriften?  1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 

V12 Finnes ordet «sex» i overskriften? 1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 

V13 Finnes ordet «naken» i overskriften? 1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 
Tabell 6: Variabel 11-13 

 

Variabel 11 til 13 tar alle for seg innholdet i artiklene, i form av spesifikke ord i titlene fra 

utvalget. Disse variablene skal også svare på første del av forskningsspørsmål nummer 4: 

«Hvordan er hevnporno-saker i norsk presse utformet, med tanke på overskrift og 

illustrasjon?».  Her var målet å se om de gitte ordene ble mye brukt i artikler, og videre i 

hvilke typer aviser og nettsider, og gjerne i sammenheng med tema, formål og/eller andre 

aspekter som måtte være interessant. Ordene som ble registrert var «hevnporno», «sex» og 

«naken». Her ble også alle tilknyttede endinger tatt med. For eksempel ble naken, nakenbilde, 

nakenkropp også videre er tatt med.   
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Variabel 14 og 15 

V14  Er overskriften i fet? 1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 

V15 Er hele eller deler av overskriften skrevet i store bokstaver?  1: Ja 

2: Nei 

3: Vet ikke 
Tabell 7: Variabel 14 og 15 

 

Variabel 14 og variabel 15 utforsket utformingen av tittelen. I likhet med variabel 11,12 og 

13 skal også variabel 14 og 15 svare på første del av forskningsspørsmål nummer 4: 

«Hvordan er hevnporno-saker i norsk presse utformet, med tanke på overskrift og 

illustrasjon?». Her ble det registrert om titlene var skrevet i uthevet skrift eller i store 

bokstaver. Variabel 14 som tok for seg hvorvidt titlene var skrevet i fet-skrift er trolig den 

svakeste i kodeboken, og burde vært utdypet mer før selve kodingen ble satt i gang. Det viste 

seg å være vanskelig å bedømme om en tittel var fet eller ikke, så det burde ha blitt satt noen 

kriterier på forhånd. Dette er antakelig en klassisk nybegynnertabbe, da jeg tok for gitt at det 

var åpenbart hva som var skrevet i fet og ikke. Ettersom dette ikke var like innlysende som 

først antatt ble variabel 14 kodet i stor grad på skjønn. Variabel 15 var derimot enkel å kode 

da det er åpenbart om tittelen er skrevet i små bokstaver eller blokkbokstaver. Hvis et enkelt 

ord i tittelen er skrevet i blokkbokstaver har den bli kodet til småbokstaver. Halve, eller mer 

måtte være i blokkbokstaver for at det skulle bli registrert som blokkbokstaver. Hensikten var 

å finne ut om man kunne se noen tendenser til at artikler om hevnporno også brukte for 

eksempel blokkbokstaver for å oppnå oppmerksomhet. Motivasjonen for hvorfor noen bruker 

fet-skrift og blokkbokstaver i titlene de lager er ikke undersøkt her, så det kan man kun 

spekulere i.  
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Variabel 16 

V16 Hvordan er 

saken illustrert?  

1: Symbolikk som viser til kjærlighetssorg / hevn (f. Eks.: par som 

går fra hverandre, knust hjerte og lignende) 

2: Symbolikk som viser til porno (Sladdet nakenkropp, en 

seng/soverom, sexleketøy og lignende) 

3: Symbolikk som viser til at det er ulovlig/straffbart (Tinghuset, 

Boken «Norges lover», en rettsal, papirbunke, trehammeren til en 

dommer, fengsel, politi og lignende) 

4: Symbolikk som viser til teknologi/ digitalisering (Mobil, utdrag 

fra en chat, PC, andre type skjermer og lignende) 

5: Kjendiser (Bilde av en offentligperson) 

6: Annet 

7: Intet bilde eller illustrasjon 
Tabell 8: Variabel 16 

 

Den siste variabelen, variabel 16 tok for seg illustrasjonen i artikkelen. Variabel 16 skal 

besvare siste del av forskningsspørsmål nummer 4: «Hvordan er hevnporno-saker i norsk 

presse utformet, med tanke på overskrift og illustrasjon?». Her ble det første bildet 

(hovedbildet) kodet. Hvis dette var vanskelig å avgjøre, stod det i kodeboken at man skulle 

vurdere alle bildene som en helhet. Dette viste seg forøvrig ikke å være et nevneverdig 

problem. Verdiene som var identifisert på forhånd viste seg også å være fruktbare da de fleste 

gikk igjen, og kun 11% ble kodet til «annet». Under pilottesten hvor tre personer, inkludert 

meg selv, testet kodeboken på fem forskjellige artikler, ble det oppdaget at ikke alle artikler 

har illustrasjon eller bilde. Etter denne testen ble verdien «intet bilde eller illustrasjon» lagt 

til. Med variabel 16 var hensikten å se om det igjen for eksempel ble spilt på sex eller porno i 

sakene, eller om man brukte symbolikk for kjærlighetssorg eller teknologi for å illustrere 

saken. Her ble også «kjendis» lagt til som en verdi da jeg hadde en hypotese på forhånd om at 

mange artikler om hevnporno handler om nettopp kjendiser. Se mer informasjon om 

pilottesten av kodeboken under punkt 4.1.2 Reliabilitet og pilottesting av kodebok.  

 

4.1.1  Utvalg av enheter og innhenting av datamateriale 
Kvantitativ innholdsanalyse gir gode muligheter for å studere et fenomen over tid, og aviser 

kan gi spesielt lange tidsreiser (Østbye et al., 2013, s. 222). Det empiriske grunnlaget i dette 
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forskingsprosjektet består av 94 artikler hentet fra 45 ulike aktører. Tidsperioden artiklene er 

hentet fra strekker seg fra 01.01.2013 til og med 31.12.2017. Før 2013 finner man kun noen 

få filmanmeldelser fra 2009, utover dette ble ikke hevnporno skrevet om i norsk presse før i 

2013 (Retriever, 2018a). Grunnen til at tidsperioden slutter den 31.12.2017 er fordi selve 

datainnsamlingen startet i januar 2018, og fordi dette ga meg fem fullstendige år å hente data 

fra. 

 

Årstall Antall Prosent 

2013 1 1% 

2014 2 2% 

2015 14 15% 

2016 41 44% 

2017 36 38% 
Tabell 9: Utvalget fordelt på årstall 

 

Tabell 1 viser utvalget fordelt på variabelen årstall. 97% av utvalget er fra 2015 eller senere, 

mens kun 3% er fra 2013 og 2014. Dette viser en betydelig vekst i antall publiserte artikler 

med søkeordet hevnporno fra 2014 til 2015, og fra 2015 til 2016 igjen. 

 

Det ble i flere omganger vurdert om man skulle velge ut noen aktører, for eksempel x antall 

lokale, regionale og landsdekkende aviser, eller om man eventuelt skulle velge en helt annen 

inndeling. Konklusjonen ble at også underholdningsnettsider, ukeblader og nisjenettsider 

skriver en hel del om hevnporno, som også tilgjengelig for lesere. Derfor ble det besluttet å 

ikke utelukke noen artikler basert på aktør, men kun basert på innhold. Med aktør menes her 

avis, ukeblad eller nettside, mens innholdet viser til selve teksten i artikkelen. Noen av 

aktørene kan fremstå noe useriøse, men fordi også disse har en stemme i norsk presse mener 

jeg det blir feil å utelate dem kun basert på omdømme og skjønn. Hvorfor noen artikler ble 

luket ut på grunn av innhold kommer jeg tilbake til. Med dette utvalget er analyseobjektene 

hentet fra de fem første årene norsk presse skrev om hevnporno.  

 

94 artikler er kanskje ikke spesielt mange artikler å kode i seg selv, men det utgjorde likevel 

15% av det totale universet21 som derimot er en ganske stor andel i denne sammenhengen. 

                                                
21 Mellom 01.01.2013 og 31.12.2017 ble det publisert 649 artikler som inneholder begrepet «hevnporno».  
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Etter 94 artikler opplevde jeg også et metningspunkt, og fornemmet at jeg ikke kom til å 

finne noe nytt i artiklene. Med «artikler» menes store og små saker på trykk - alt fra 

nyhetssaker og reportasjer til kronikker. Utvalget ble hentet fra retriever.no22 (Retriever, 

2018a). Her ble det sortert etter dato, fra nyest til eldst. Fra den første artikkelen ble hver 

femte artikkel tatt med i utvalget. Grunnen til at de ble sortert etter dato var fordi det ikke var 

mulig å vise artiklene i tilfeldig rekkefølge. Dessuten så jeg ingen problemer med å sortere 

etter dato da det sikrer jevn fordeling i utvalget. Å ha dem sortert etter dato sikrer enheter fra 

samtlige år, og om det ble publisert mer i 2016 enn i 2013 vil det også komme med mer fra 

2016, som igjen gir en fordeling i utvalget som speiler virkeligheten. På samme måte som er 

det også hentet flere artikler fra enkelte aktører. For eksempel er det hentet flest artikler fra 

VG (nett og papir - 12 artikler), mens det fra mindre aktører som Andøyposten og 

Nettavisen.no kun er hentet en artikkel. Dette ser jeg ikke på som et problem da de større 

aktørene som har publisert flere saker, også har flere lesere. En slik måte å trekke et utvalg 

på, søker å gjengi virkeligheten på en balansert og god måte. Artiklene er hentet fra følgende 

aktører, i alfabetisk rekkefølge:  

 

Navn Type Antall artikler  

730.no Underholdningsnettside 2 

Adresseavisen Regionsavis 2 

Aftenbladet Regionsavis og på nett 1 

Aftenposten Landsdekkendeavis og på nett 7 

Agderposten Lokalavis 1 

Andøyposten Lokalavis 1 

Avisa Nordland Regionsavis 2 

Bergens Tidende Regionsavis og på nett 2 

Bergensavisen Lokalavis 1 

Dagbladet Landsdekkendeavis og på nett 11 

Dagsavisen Regionsavis 1 

Demokraten Lokalavis 1 

Digi.no Underholdningsnettside 1 

Dusken.no Lokalavis 1 

                                                
22 Retriever driver med data, analyse og innsikt og er en tjeneste som mange bedrifter benytter seg av til 
medieovervåkning (Retriever, 2018c). I retriever sitt arkiv kan man finne alt av medieoppslag bestående av 
norske og nordiske aviser og nettsteder (Retriever, 2018b).  
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E24.no Annet 1 

Itavisen.no Underholdningsnettside 1 

KK.no (Kvinner og Klær) Ukeblad og på nett 2 

Lindesnes avis Lokalavis 1 

Lofotposten Lokalavis 1 

Morgenbladet Landsdekkendeavis og på nett 4 

Nettavisen Landsdekkendeavis og på nett 1 

Nordnorskdebatt Annet og på nett 1 

NRK Landsdekkendeavis og på nett 6 

NTBtekst Annet 2 

Nytid.no Landsdekkendeavis og på nett 1 

P5.no Underholdningsnettside 1 

P7klem.no Underholdningsnettside 1 

Radioh.no (Radio Haugaland) Lokalradio med nettsiden 1 

Rana Blad Lokalavis 1 

Ringerikes Blad Regionsavis 1 

Ringsaker Blad Lokalavis 1 

Rix Landsdekkendeavis og på nett 1 

Romsdals Budstikke Lokalavis 2 

Sandefjords Blad Lokalavis 1 

Sarpsborg Arbeiderblad Lokalavis 2 

Se og Hør Ukeblad og på nett 3 

Side2.no Underholdningsnettside 2 

Smaalenes Avis Lokalavis 1 

Tek.no Underholdningsnettside 3 

Topp Ukeblad og på nett 1 

Troms Folkeblad Lokalavis 1 

Trønder-Avis Lokalavis 2 

TV2.no Landsdekkende og på nett 2 

VG Landsdekkende og på nett 12 
Tabell 10: Alfabetisk liste over aktørene fra utvalget. 
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Aktørene over har kun blitt nevnt med nettside dersom det har blitt hentet en eller flere 

artikler derfra i forbindelse med dette forskingsprosjektet. Det kan altså være flere av 

aktørene som har en nettside, men som ikke blir nevnt her fordi det ikke er hentet noen 

artikkel derfra. Merkelappene lokal-, regional- og landsdekkende avis er gitt etter hva de selv 

definerer seg som, eller hva andre har omtalt dem som. Med «ukeblad» siktes det til et blad 

som blir gitt ut fysisk i butikker, ofte i samarbeid med en tilhørende nettside. Det vil derimot 

ikke nødvendigvis si at bladet blir utgitt ukentlig, kun at det blir gitt ut i fysisk form til en fast 

tid. «Antall artikler» viser til hvor mange artikler som er hentet fra hver aktør til utvalget.  

 

Utvalget startet på 129 artikler som utgjør 20% av det totale universet. Den markante 

reduseringen i antall artikler kommer av flere grunner: Noen artikler har ikke blitt tatt med i 

utvalget, av grunner som at de ikke lengre var tilgjengelige, at retriever hadde noen 

ufullstendige nettlinker, samt fordi flere av artiklene var fiksjon som for eksempel film- og 

bokanmeldelser. Den største andelen av artikler som ble fjernet var artikler som ikke handlet 

om hevnporno, men som likevel kom med fordi det inn i artikkelen ble linket til en annen sak 

som hadde hevnporno i tittelen. For eksempel var det saker som handlet om relaterte temaer 

som voldtekt, seksuell trakassering, mobbing på internett og lignende, som inneholdt «Les 

også: hevnporno» linker. Disse sakene var det en god del av, og disse ble naturligvis fjernet 

da det ikke stod om hevnporno i selve artikkelen. Mangler i utvalget kan selvsagt også bestå 

av tekniske feil fra forskerens side, hvor enkelte artikler enten ikke har blitt printet ut, ikke 

blitt telt med, forsvunnet underveis eller andre grunner det er vanskelig å finne ut av i ettertid.  

 

4.1.2  Reliabilitet og pilottesting av kodebok 
Reliabilitet viser til datamaterialets pålitelighet. Å ha pålitelige data, og dermed høy 

reliabilitet, vil si at dersom man bruker det samme undersøkelsesopplegget ved ulike 

innsamlinger skal man få identiske data (Grønmo, 2011, s. 220). For å finne ut om det er høy 

reliabilitet kan man teste dette gjennom ulike metoder. Her ønsket jeg for eksempel å se på 

ekvivalens, som undersøker hvorvidt ulike personer vil kode det samme ut i fra samme 

undersøkelsesopplegg (Grønmo, 2011, s. 223).  

 

For å teste relabiliteten fikk jeg to medstudenter til å kode fem artikler hver ved hjelp av min 

kodebok med kodeinstrukser. Denne fremgangsmåten kalles intersubjektivitetsmetoden 

(Grønmo, 2011, s. 225-226). Etter at testen var gjennomført, satt jeg igjen med fem artikler 
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som var kodet av tre ulike kodere. Målet var at alle skulle kode helt likt gjennom hele 

kodeboken, slik at jeg satt igjen med tre like resultat. Dette var ikke tilfellet. Alle tre kodet 

det meste likt, men det var også noen avvik. Etter å ha analysert analysen av resultatet møttes 

vi igjen for å drøfte ulikhetene. Dette resulterte i noen endringer i kodeboken, samt noen 

presiseringer på det som var uklart i kodeinstruksene. Som nevnt i kapittel 1 er det ikke 

nødvendigvis så innlysende hva hevnporno er, og ikke er. Også i denne sammenhengen 

oppdaget jeg at vi hadde ulike oppfatninger av begrepet, og det derfor krevdes en kort 

begrepsavklaring i kodeboken. Den ble slik:  

 

Hevnporno gjelder i denne sammenheng all form for spredning av intime bilder 

og/eller videomateriale som journalisten omtaler som hevnporno. For eksempel en 

ekspartner som sprer hevnporno som hevn, en hacker som stjeler bilder/videoer og 

deler videre, venner som tar og får bilder og spredt videre til andre venner, og 

lignende. 

 

Vi oppdaget også noen verdier som rett og slett manglet, og som dermed ble lagt til. For 

eksempel blir offerrollen registrert i variabel 4, og vi fant ut at både barn og ungdom ble 

nevnt i flere artikler uten at dette oppført som verdier. Verdiene «barn» og «ungdom» ble lagt 

til i variabel 4. Variabel 16 ser på hvordan artikkelen er illustrert. Her var det flere verdier 

som tok opp hva illustrasjonen innehold, men ingen verdi som kunne brukes hvis artikkelen 

ikke hadde noen illustrasjon. Verdien «intet bilde eller illustrasjon» ble lagt til variabel 16.  

 

Det viste seg også gjennom pilottesten at variabel 4, 7, 9 og 16 ikke hadde verdier som var 

gjensidig utelukkende. Det var flere verdier som kunne passe - for eksempel kunne 

illustrasjonen i variabel 16 vise både til «porno» og «kjendiser». Derfor ble variabel 4, 7, 9 og 

16 videre delt opp i a, b, c, d, også videre. Slik at man kunne registrere alle funnene i 

artiklene. 

 

Ideelt sett skulle kodeboken blitt testet på nytt etter at endringene ble gjort, samt av flere 

ulike kodere og på flere artikler, men grunnet tidsaspektet ble ikke dette prioritert. Det er 

viktig å ha høy reliabilitet i form av ekvivalens selv når forskningen kun består av én koder, 

som det gjør i dette forskingsprosjektet. For at forskningen skal være god, og kunne ha varig 
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vitenskapelig verdi, er det viktig at det er tillitt til at hvem som helst kunne ha brukt det 

samme undersøkelsesopplegget og kommet frem til samme datagrunnlag (Grønmo, 2011, s. 

223-224). Dersom relabiliteten er lav vil en kvantitativ innholdsanalyse være helt meningsløs 

og uten forskningsverdi (Neuendorf, 2002, s. 12). På grunnlag av dette vil jeg vurdere 

reliabiliteten i dette forskningsprosjektet form av ekvivalens til relativt høy, men likevel ikke 

god nok for et større og mer omfattende forskeropplegg23.  

 

4.1.3  Validitet og generalisering  
Validitet viser til gyldighet eller troverdighet, og handler først og fremst om relevansen av 

data og analysen i forhold til problemstillingen (Neuendorf, 2002, s. 112). Det er et stort 

begrep som tar for seg flere deler av undersøkelsen, men kort sagt betyr validitet «å måle det 

en sikter mot å måle» (Østbye et al., 2013, s. 26). Hvis man for eksempel skulle måle 

livskvaliteten til en gruppe mennesker, ville det vært mer relevant å telle antall venner enn å 

ha funnet frem en baderomsvekt og sett på deltagerne sin kroppsvekt. Likevel kan man ha få 

og gode venner, eller mange og dårlig venner, så å telle venner hadde høst sannsynlig vært en 

dårlig indikator på livskvalitet det også. For å vurdere om en indikator er valid eller ikke er 

ikke en enkel oppgave – her må man ofte bruke sunn fornuft (Johannessen, Christoffersen, & 

Tufte, 2010, s. 69-71). Validitet er altså ikke noe absolutt. For eksempel kan man ikke si at 

data enten er valide eller ikke, men ett kvalitetskrav som bør innfris så godt som mulig 

innenfor de gitte rammene (Johannessen et al., 2010, s. 71).  

 

En form for validitet er definisjonsmessig validitet. Definisjonsmessig validitet sier noe om 

forholdet mellom teoretiske og operasjonelle definisjoner av ulike begrep. Den teoretiske 

definisjonen viser til hva forskeren har til hensikt å studere, mens den operasjonelle 

definisjonen klargjør hva som faktisk blir studert (Grønmo, 2011, s. 232). Denne 

problemstillingen er selve kjernen i denne oppgaven – hevnporno er et nytt og komplekst 

begrep som ofte skaper misforståelser. Det er flere diskusjoner om hva hevnporno er og ikke 

er gjennom hele oppgaven, men til kodeboken har begrepet hevnporno en svært bred 

operasjonalisering: «Hevnporno gjelder i denne sammenheng all form for spredning av 

intime bilder som journalisten omtaler som hevnporno (...)». Denne definisjonen ble tilført 

                                                
23 Her kunne man gått grundigere til verks og testet stabilitet som viser til om man får samme datagrunnlag om 
man gjennomfører kodingen på ulike tidspunkt. Dette gjøres med en test-retest-metode, (Grønmo, 2011, s. 222-
231) men jeg fant ikke dette særs nødvendig for oppgaven og prioriterte derfor bort dette. 
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kodeboken først etter pilottesten da det ble oppdaget at det var nødvendig å ha en felles 

definisjon av begrepet hevnporno i bunn, for å kunne starte selve kode prosessen.  

 

I mange tilfeller er sluttmålet i forskningen å kunne generalisere. Å generalisere vil si å 

trekke slutninger fra det særegne til det allmenne. Altså at forskningen som er utført ikke bare 

skal kunne si noe om utvalget, men også om populasjonen eller universet det er hentet fra 

(Østbye et al., 2013, s. 231-232). Denne oppgaven kan ikke generalisere noe utover selve 

perioden det er hentet data fra – men det gir et øyeblikksbilde av hevnporno i norskpresse i 

perioden 2013-2017.  

 

4.1.4   Svakheter og styrker med metoden 
Det har allerede blitt drøftet svakheter og styrker ved metoden som er brukt, og hvordan den 

er utført i dette forskningsprosjektet under punktene relabilitet, validitet, generalisering, 

utvalg, innhenting av datamateriale og valg av variabler. Her vil det pekes på noen flere 

styrker og svakheter med metoden som er anvendt generelt, og i forbindelse med denne 

oppgaven.  

 

Svakheter ved bruk av kvantitativ innholdsanalyse og kodebok er at den vil bestå av en rekke 

begrensninger. Med kvantitativ innholdsanalyse kan viktig informasjon og funn forsvinne av 

ulike grunner. Skulle man gjøre seg nye erfaringer underveis i undersøkelsen har man ikke 

mulighet til å gjøre endringer, til sammenligning med kvalitative undersøkelser som er 

fleksible (Grønmo, 2011, s. 130). Kvantitativ innholdsanalyse viser på mange måter kun 

toppen av isfjellet, mens for å komme i dybden behøves en kvalitativtilnærming.  

 

Gjennom hele prosessen har jeg flere runder tenkt at å intervjue mennesker er en mer 

spennende og givende måte å angripe hevnporno på. Både på grunn av litt lite forkunnskap 

om fenomenet hevnporno, og ettersom jeg byttet tema godt ut i masterløpet ble det kun gjort 

et forsøk på dette. Som nevnt innledningsvis var ikke dette forsøket vellykket, selv med hjelp 

fra Grete Kvalheim. Jeg anså tiden som noe knapp, og å bruke en hel del tid og ressurser på å 

skaffe informanter tok jeg meg ikke frihet til. I lesning av andre forskingsprosjekter om tema 

ble det også ofte understrekt hvor vanskelig det var å få noen til å snakke om hevnporno – 

enten som offer eller «spreder». For eksempel uttrykte kompetansesenteret KUN i sin 
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forskingsrapport Erfaringer med digitale krenkelser i Norge at det var en stor utfordring å 

rekruttere informanter:  

 

Rekruttering av informanter viste seg å være relativt utfordrende, og det tok oss godt 

over tre måneder å få rekruttert 18 informanter. Selv om vi nokså raskt var oppe i 

flere hundre «likes» på Facebook, var det bare en liten håndfull informanter som 

meldte seg (Eggebø, Sloan, & Aarbakke, 2016, s. 28). 

 

De 18 informantene var også personer som har opplevd alt som kan defineres som «digitale 

krenkelser». Hevnporno er nevnt i rapporter som et eksempel av mange. Hvor mange av disse 

18 informantene som faktisk har opplevd hevnporno er ikke presisert – men det omhandler 

garantert ikke alle.  

 

Den kanskje største styrken til kvantitativ innholdsanalyse er at man nettopp får et godt 

overblikk av området man undersøker. Å kunne tallfeste informasjonen man henter, og å 

presentere den grafisk, gjør funnene mer tilgjengelige, punktlige og systematiske. Det er også 

rom for at den både kan etterprøves, eller bygges videre på av andre forskere. I et slik oppsett 

som dette får man til slutt det som kalles statistisk generalisering (Østbye et al., 2013, s. 231). 

Selv når både relabiliteten og validiteten er høy, og man har godt grunnlag for generalisering 

vil det nesten uansett være målefeil. Målefeil refererer til avviket mellom virkeligheten og det 

vi som forskere kan observere og analysere (Østbye et al., 2013, s. 25). Kvantitativ 

innholdsanalyse har med andre ord både en rekke fordeler og styrker, men også mange 

ulemper og svakheter.  

 

4.2  Oppsummering 
I kapittel fire har det lagt frem de ulike metodiske valgene som er gjort underveis i 

forskningen. Det har blitt lagt særlig vekt på å forklare de ulike variablene i kodeboken da 

disse nødvendigvis ikke er så enkle og konkrete som man kanskje skulle ønske. Det var 

derfor nødvendig å redegjøre grundig i dette kapittelet hva som ligger til grunn for valg av 

variabler, samt utformingen av dem. Som alle forskingsprosjekter har også dette prosjektet en 

rekke svakheter, og heldigvis styrker som har blitt belyst underveis i kapittel fire. I det neste 

kapittelet vil funn for datainnsamlingen bli presentert.  
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5  Funn 
I dette kapittelet presenteres alle funn fra innsamlingsperioden for den kvantitative 

innholdsanalysen. Resultatene vil bli presentert ved bruk av tabeller og diagrammer i fem 

ulike underkategorier som er knyttet opp til problemstillingen. Den første kategorien 5.1 

presenterer hvor artiklene er hentet fra. Dette deles både inn i dekning: landsdekkende, 

regionsavis og lokal avis. I tillegg er også kategoriene «ukeblad» og «annet» med her. Som 

en fellesbetegnelse har jeg valgt å benevne disse kategoriene som ulike typer aktører. Det blir 

også fremlagt funn på hvorvidt avisen eller nettstedet som har publisert artikkelen er tabloid 

eller ikke. Den andre kategorien 5.2 tar for seg hvem som blir fremstilt som offer for 

hevnporno i norsk presse. Denne kategorien skal besvare forskningsspørsmål nummer 1 

«Hvem blir tildelt offerrollen i artikler om hevnporno i norsk presse?». Her undersøkes 

variablene kjønn, alder og hvilken rolle personen utøver. Den tredje kategorien 5.3 

omhandler hvem norske medier fremstiller som «syndebukken». Kategorien skal besvare 

forskningsspørsmål nummer 2 «Hvem blir tildelt rollen som syndebukk i artikler om 

hevnporno i norsk presse?». Også her vil variablene kjønn og rolle spille inn. I den fjerde 

kategorien 5.4 presenteres funnene for artiklenes innhold. I denne kategorien vises det til 

både artikkelens formål og hva som er hovedtema for artikkelen. Med dette skal kategorien 

5.4 undersøke forskningsspørsmål nummer 3 «Hva består innholdet i artikler om hevnporno i 

norsk presse av, med tanke på tema og formål med artikkelen?».  I femte og siste kategori 5.5 

presenteres funn for hvordan artiklene er utformet. Den siste kategorien skal også besvare 

forskningsspørsmål nummer 4 «Hvordan er artikler om hevnporno i norsk presse utformet – 

med tanke på overskrift og illustrasjon?». Her er variablene overskrift og illustrasjon 

presentert.  

 

Forskningsspørsmål nummer 5 «Hva kan være mulige årsaker til at hevnporno eksisterer?» 

vil bli diskutert gjennomgående først i neste kapittel, og særlig i forlengelse av 

forskningsspørsmål nummer 1 og 2.  

 

 

5.1  Avis og nettside 
Hvilken informasjon som er publisert hvor, kan si noe om hvem som blir presentert for 

hvilken informasjon. Her presenteres hvilke typer aktører artiklene i utvalget er hentet fra. 
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Diagram 1: Oversikt over hvor artiklene er hentet fra 

 

Diagram 1 viser fordelingen av hvilke typer aktører artiklene er hentet fra. Aktørene er delt 

inn i landsdekkende aviser, regionsaviser, lokalaviser, ukeblader, underholdningsnettsider og 

annet. Ukeblader som også har tilhørende nettsider har blitt kodet som ukeblader fremfor 

underholdningsnettsider. Dette gjelder for eksempel Se og Hør (seher.no) og Kvinner og 

Klær (kk.no). TV-kanalene NRK og TV2 har begge nettsider hvor de publiserer nyheter i 

tillegg til direktesendte nyhetssendinger på TV. Både NRK og TV2 har blitt kodet som 

nettaviser, og i begge tilfeller landsdekkende. Diagram 1 viser at flest artikler er hentet fra 

landsdekkende aviser, dette inkluderer både på nett og papir. En stor andel av artiklene er 

også fra lokalaviser, samt underholdningsnettsider. Kun 7% (9 artikler) av artiklene er 

publisert i regionsaviser og 5% (7 artikler) av artiklene fra ukeblader.  

 

Selve begrepet tabloid betyr egentlig «sammentrengt» og henviser til en bestemt størrelse på 

papiravisen (Olsen, 2012, s. 89). I dag henviser ofte tabloidbegrepet til innhold fremfor form, 

og brukes ofte til å beskrive kommersielle og populærjournalistiske aviser og mediehus 

(Allern, 2001, s. 26-27). Det vil være nyttig å se hvilke typer aviser som skriver om 

hevnporno, og senere i analysen hvordan de gjør det. Artiklene har derfor også blitt 
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kategorisert som tabloide og ikke. Aktører som ikke regnes som tabloidpresse blir i denne 

oppgaven omtalt som abonnement. Det vil si at det er ikke selve artiklene, men hvor de har 

blitt publisert som har avgjort dette. Skillet mellom tabloidpresse og abonnement går på hvor 

inntektene til aktøren kommer fra. Aviser og mediehus som får stateligstøtte og som ofte har 

lesere som abonnerer på avisen har blitt kodet som abonnement, men aktørene som baserer 

økonomi på annonser og lignende har blitt kodet som tabloidpresse. Flere tilfeller som for 

eksempel Dagbladet og VG har både annonser og tilbud om abonnement. Her har det blitt 

gjort en skjønnsmessigvurdering på hvilken salgsvariant de ser ut til å ta i bruk mest, samt 

innhold hos aktørene. Har det vært vanskelig å bedømme hvilken kategori aktøren hører til 

har aktøren blitt kodet til «annet». Både Dagbladet og VG er kodet som «tabloid».  

 

 
Diagram 2: Artikler fra tabloidpresse og abonnements aviser 

 

Diagram 2 viser at majoriteten av artiklene med et resultat på 51%, er hentet fra 

tabloidpresse. 46% av artiklene er publisert i abonnementsaviser, mens 3% av artiklene ble 

kategorisert som «annet» da de ikke passet i noen av de øvrige kategoriene.  
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5.2  Hvem blir fremstilt som offer av hevnporno i norske 

medier? 
Artiklene om hevnporno fokuserer ofte på ofrene. Det å bli utsatt for hevnporno er i de fleste 

tilfeller en stor psykisk belastning for den enkelte. Personen som blir utsatt for hevnporno får 

ofte, i tillegg til det private bildet eller videoen, også delt personlige opplysninger som 

Facebook-profil, telefonnummer, hjemmeadresse, epostadresse, og noen ganger også 

kontaktinformasjon til familie eller kollegaer. Hevnporno-ofre opplever derfor ofte å bli 

kontaktet flere ganger daglig av personer som for eksempel prøver å presse dem for penger 

eller ønsker å se flere nakenbilder eller videoer (Waldman, 2017, s. 714-715).  

 

5.2.1  Hvilke grupper blir fremstilt som ofre for hevnporno 
 

Gruppe Antall Prosent 

Menn 0 0% 

Kvinner 73 78% 

Barn (0-16år) 13 14% 

Ungdom (17-25år) 39 41% 

Ukjent 6 6% 

Ingen 7 7% 
Tabell 11: Grupper som blir fremstilt som ofre for hevnporno i norske medier. Prosentandelen overskrider 100% fordi  flere 

verdier har vært aktuelle. Dette gjelder kombinasjon av alder og kjønn.  

 

I tabell 11 kan man se hvor ofte de ulike gruppene blir fremstilt som offer for hevnporno i 

artiklene fra utvalget. Tabellen viser at i 78% av artiklene blir kvinner fremstilt som offer av 

hevnporno, i motsetning til menn som aldri har blitt fremstilt som offer. Tabellen presenterer 

også aldersvariabelen. Ungdom blir nevnt som en utsatt gruppe i 41% av artiklene, og barn 

blir nevnt i 14% av dem. Tilsammen blir barn og ungdom beskrevet som ofre av hevnporno i 

hele 55% av artiklene. Tabellen viser også at offeret ikke alltid har blitt identifisert og 

dermed blitt kodet som «ukjent» i 6% av artiklene, og i 7% av artiklene har det ikke vært 

noen offerrolle å identifisere.  
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5.2.2  Hvilke roller som blir fremstilt som ofre for hevnporno 
En annen faktor som er sentral for å kartlegge hvem som fremstilles som ofre for hevnporno, 

er hvilken rolle offeret har hatt. Professor i sosiologi, Vilhelm Aubert betegner personers 

handlinger som rolleatferd (Aubert, 1981, s. 99). For å danne et mer presist bilde av hvem 

som fremstilles som offer av hevnporno i norsk presse er personens rolle eller rolleatferd en 

sentral faktor.  

 

Rolle Antall Prosent 

Personen som publiserte hevnporno 0 0% 

Personen på bildet eller videoen 60 64% 

Personen som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e) 0 0% 

Personen som filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller 

lignende arenaer 

1 1% 

Personen eller nettstedet som blir tiltalt 1 1% 

Ukjent/ Annet 25 27% 

Ingen 7 7% 
Tabell 12: Roller som blir fremstilt som ofre for hevnporno i norske medier 

 

Tabell 12 viser hvilke ulike roller som blir fremstilt som offer i norske medier, både antall 

artikler fra utvalget samt prosentandelen. Tabellen viser at de som oftest blir fremstilt som 

offer av hevnporno i norske medier er gruppen «personen som er avbildet». Denne gruppen 

ble fremstilt som offer for hevnporno i 60 artikler totalt, som gir en prosentandel på 64%. En 

annen verdi som fikk et høyt resultat var «ukjent/annet». Det kan være ulike grunner til dette. 

Et mønster som gikk igjen var at det ikke ble nevnt hvilken rolle offeret hadde. Gruppen 

«ingen» fikk en verdi på 7%. Dette gjelder for eksempel kronikker hvor det skrives om 

hevnporno som et samfunnsproblem, uten å nevne verken enkeltsaker eller fordele offerroller 

og skyld.  

 

 

5.3  Hvem gir norske medier skylden for hevnporno? 
En ofte brukt nyhetsform er personifiserte nyheter. Her er saken i fokus, men journalisten 

bruker personifisering som fortellerteknikk og verktøy for å illustrere saksforholdet. I slike 
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artikler presenteres ofte alminnelige mennesker som har opplevd hendelser som å få hjemmet 

sitt ødelagt av flom, møtt utfordringer i helsevesenet (Øvrebø, 2012, s. 49), eller blitt utsatt 

for eller publisert og spredt hevnporno. I denne kategorien presenteres funn for hvem som 

fremstilles som syndebukken i artikler om hevnporno i norsk presse.  
 

5.3.1  Hvem får skylden for hevnporno 
For å undersøke hvem som får skylden for spredning av hevnporno i norsk presse har 

kategoriene «menn», «kvinner», «samfunnet/strukturene», «ukjent» og «ingen» blitt 

registrert.  

 

 
Diagram 3: Grupper som får skylden for hevnporno i norsk presse. 

 

I diagram 3 presenteres hvilke grupper som får skylden for hevnporno i norsk presse. 

Diagrammet viser at gruppen som oftest blir fremstilt som syndebukken er menn. Menn får 

skylden for hevnporno i 51% av utvalget. Den neste gruppen som får høy oppslutning er 

gruppen «ukjent/annet». Denne gruppen innebærer for eksempel artikler hvor syndebukken 

aldri identifiseres med verken navn eller kjønn. I flere artikler ble også ekspartner eller 
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lignende relasjoner nevnt, men uten å presisere kjønn. Kategorien «samfunnet/strukturene» 

viser til når journalisten retter fingeren mot for eksempel samfunnet som helhet eller mindre 

strukturer som Facebook. «Ingen» ble fremstilt som syndebukken i norske medier i 10% av 

artiklene fra utvalget, og kvinner fikk skylden for hevnporno i 1% av artiklene. 

 

5.3.2  Hvilke roller som får skylden for hevnporno i norsk presse 
For å danne et mer nøyaktig bilde av hvem som får skylden for hevnporno i norsk presse er 

rolle også her en sentral kategori. I tabellen under vises hvilke ulike roller som ble fremstilt 

som syndebukken i norsk presse i perioden 2013-2017.  

 

Rolle  Antall Prosent 

Personen som har publisert hevnporno 43 46% 

Personen på bildet eller videoen.  1 1% 

Personen som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e) 9 10% 

Personen som filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller 

lignende arenaer 

7 7% 

Personen eller nettstedet som blir tiltalt 12 13% 

Ukjent/ Annet 22 23% 

Ingen 8 9% 
Tabell 13: Roller som får skylden for hevnporno i norsk presse.  

 

I tabell 13 presenteres funnene både i antall samt i prosentandel. Personer som har publisert 

hevnporno får oftest også skylden for hevnporno i norske medier, med et resultat på 46%. 

Kategorien «ukjent/annet» er blitt brukt når ingen av de andre rolleatferdene stemte eller hvis 

artikkelen hadde en såkalt syndebukk uten å identifisere hva personen hadde gjort. Tabell 13 

viser at verdi «ukjent/annet» ble funnet i 22 av artiklene fra utvalget. Rollen «personen eller 

nettstedet som blir tiltalt» fikk skylden for hevnporno i 13% av artiklene, og ligger jevnt med 

«personen som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e)» som ble fremstilt som 

syndebukken i 10% av artiklene. Verdien «ingen» har et resultat på 9%, og kommer i stor 

grad fra artikler hvor hevnporno ble diskutert som fenomen uten å hentyde til verken 

offerroller eller syndebukker. Roller som blir sjeldent fremstilt som syndebukker er 

«personen som filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller lignende arenaer» med 7% og 

«personen på bildet eller videoen» med et resultat på 1%. 
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5.4  Hva er innholdet i artikler om hevnporno i norske 

medier?  
For å kunne svare på hvordan norsk presse fremstiller og bruker begrepet hevnporno så er 

selve innholdet et betydningsfullt element. I denne kategorien presenteres funnene for 

artiklenes innhold. Både i form av formålet med artikkelen, og artikkelens hovedtema.  

 

5.4.1   Formålet med artiklene 
Diagrammet under viser de ulike formålene som ble identifisert og registrert i utvalget. 

 

 
Diagram 4: Artiklenes formål 

 

Diagram 4 viser fordelingen av de ulike kategoriene som betegnes som artiklenes formål. 

«Rapportere om en faktisk hendelse» er formålet som har høyest resultat på 33%. De tre 

øvrige kategoriene har relativt likt resultat som strekker seg fra 20-25%. Verdien «tips og 

triks» ble i kodeboken definert som artikler som søker å gi råd og tips i forbindelse med 

hevnporno. Dette kunne både være hvordan unngå å bli utsatt for hevnporno, eller for 
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eksempel råd for hva man kan gjøre for å fjerne hevnporno som allerede er publisert. Det var 

kun én artikkel av slik art i utvalget.  

 

5.4.2  Hovedtema i artiklene 
Artikkelens hovedtema ble kodet til seks ulike verdier. Funnene er presentert ved både antall 

og prosentandel i tabell 14.  

 

Tema Antall Prosent 

Ekspartner har publisert hevnporno 34 36% 

En hacker har stjålet bilde(r)/ video(er) og spredt det videre 8 9% 

Noen har blitt fotografert/ filmet på fest eller lignende. og 

fått dette spredt videre 

7 7% 

Lovendringer i rettssystemet eller i retningslinjene på sosiale 

medier. 

20 21% 

Kjendissaker 26 28% 

Annet 21 22% 
Tabell 14: Tema i artiklene. 

 

Tabell 14 viser en relativt jevn fordeling. Temaet «ekspartner har publisert hevnporno» blir 

funnet flest ganger med 34 funn som gir et resultat på 36% av utvalget. Artikler med ulike 

kjendiser som tema har en oppslutning på 28%. En grunn til at kjendis som tema får et høyt 

resultat er at mange aktører skrev om samme hendelse, og derfor kom mange relativt like 

artikler med i utvalget. Fem artikler handlet om Hollywoodkjendisen Blac Chyna som ble 

utsatt for spredning av hevnporno av ekskjæresten Robert Kardashian24. Sophie Elise 

Isachsen blir nevnt i ti artikler i forbindelse med hennes opplevelse av hevnporno, og hvordan 

hun brukte bloggen til å skape en debatt om problemet25.  

 

                                                
24 Modell Blac Chyna, tidligere kjæreste med Robert Kardashian, ble utsatt for hevnporno da Robert Kardashian 
publiserte flere nakenbilder av Blac Chyna på Instagram uten hennes samtykke. Saken brakte stor 
oppmerksomhet i mediene (Espeli, 2017).  
25 Sophie Elise Isachsen skrev i 2016 et mye omtalt blogginnlegg om hevnporno og hennes personlige 
opplevelse om problemet. I ettertid har hun blitt intervjuet flere ganger både på TV, nett og papir om hevnporno 
(Isachsen, 2016).  
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Hele 21% av artiklene handlet om «lovendringer i rettssystemet eller i retningslinjene på 

sosiale medier». Temaer som gikk igjen her var lovendringer i bestemte stater i USA, og 

enkelte andre land. Men mest handlet disse type sakene om retningslinjer og Facebook sitt 

ansvar for hevnporno. Temaet som omhandler hackere som stjeler bilder, og temaet som tar 

for seg personer som har blitt filmet på fest eller lignende, er begge problematikker som noen 

mener havner innunder hevnpornobegrepet, mens andre ikke. Disse har begge et resultat på 

rett under 10%, og vil bli diskutere i kapittel seks hvordan disse temaene kan henge sammen 

med hevnporno, og ikke. 22% av artiklene har blitt kodet til kategorien «annet». Dette er 

artikler som har andre temaer enn de øvrige kategoriene. Flere av disse artiklene handler i 

hovedsak om andre lignende problematikker som for eksempel vold i nære relasjoner, 

seksuell trakassering, utpressing, voldtekt og lignende. Hevnporno blir gjerne kun nevnt som 

eksempel på nærliggende problematikk, mens artikkelen egentlig handler om noe annet.   

 

Under datainnsamlingen ble det også registrert hvorvidt artiklene handlet i hovedsak om 

hevnporno, eller om hevnporno kun var et undertema som ble nevnt kort. Dette ble målt ved 

hjelp av variabel 10, og grunnen til at denne variabelen ble laget var fordi jeg hadde ønsket å 

kartlegge om hevnporno blir brukt som et supplerings tema. Dette viste seg å stemme delvis. 

40 av 94 artikler ble kodet til at hevnporno ikke var hovedtema i artikkelen. Funnet sier ikke 

noe om hvorfor, men noen forslag og muligheter vil bli drøftet i neste kapittel.   

 

 

5.5  Hvordan er artikler om hevnporno utformet? 
Mange aviser legger vekt på journalistiske grep som spissede vinklinger, gode bilder, 

personifisering, følelsesladet innhold og andre avgjørelser for å høyne salgstallene og lesere 

på nett (Olsen, 2012, s. 88). Her presenteres funn for hvordan artiklene er utformet. Det 

inkluderer faktorer som utforming og innhold i overskrifter og illustrasjon i artikkelen.  

 

5.5.1  Overskrifter i hevnpornoartikler 
Overskrift er et sentralt element i alle artikler. Overskrifter avgjør i stor grad om leseren i det 

hele tatt leser artikkelen eller går videre. Hvis leseren leser videre har overskriften gitt et 

førsteinntrykk som er med på å forme hvordan leseren går inn i artikkelen (Bjerke, 2011, s. 

154).  
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Diagram 5: Presentasjon av spesifikke ord som er funnet i overskrifter til artikler om hevnporno. 

 

Diagram 5 presenterer funn i innhold i overskriften. Følgende ord har blitt undersøkt: 

hevnporno, naken og sex. Disse ordene har blitt registrert med alle tilhørende endinger. For 

eksempel har nakenbilde blitt kodet som «naken». På samme måte har sexting også blitt 

kodet som «sex». I diagram 5 presenteres funnene av de tre ordene. «Hevnporno» er det ordet 

som har blitt funnet flest ganger – i 33% av artiklene. Ordet naken var i 13% av 

overskriftene, mens sex kun ble funnet i 5% av overskriftene.  
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  Diagram 6: Utforming av overskrifter i artikler om hevnporno 

 
Diagram 6 viser funn av utformingen av overskriften: hvorvidt overskriften er skrevet i fet, 

og om hele eller deler av overskriften er skrevet med store bokstaver. Diagram 6 viser at hele 

40% av artiklene hadde overskrifter som var skrevet i fet, mens kun 5% av overskriftene var 

skrevet i store bokstaver.  

 
 

5.5.2   Illustrasjon i artikler om hevnporno 
Det siste som presenteres av funn er illustrasjonene i artiklene. Her er det «hovedbilde» i 

artikkelen som er undersøkt. Hvis det har vært vanskelig å avgjøre hvilket bilde som er 

hovedbilde har alle bildene blitt kodet som en helhet.  
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Illustrasjon Antall Prosent 

Symbolikk som viser til kjærlighetssorg/hevn (For eksempel 

knust hjerte, par som går fra hverandre og lignende) 

0 0% 

Symbolikk som viser til porno (Sladdet naken kropp, en 

seng, soverom, sexleketøy og lignende) 

11 12% 

Symbolikk som viser til at det er straffbart/ ulovlig 

(Tinghuset, boken «Norges lover», en rettssal, papirbunke, 

en dommer, fengsel, politi og lignende) 

8 9% 

Symbolikk som viser til teknologi (Mobil, utdrag fra en chat, 

PC, Facebook og lignende) 

20 21% 

Kjendiser 33 35% 

Annet 10 11% 

Ingen bilder 17 18% 
Tabell 15: Illustrasjon i artikler om hevnporno 

 

Tabell 15 viser at den vanligste illustrasjonen i artikler om hevnporno i norsk presse er bilder 

av kjendiser. Bilder av kjendiser er i 33% av artiklene fra utvalget. Kategorien som også har 

et relativt høyt resultat er «teknologi». Kategorien har et resultat på 21%. Noe av grunnen til 

dette er at mange av artiklene handlet om Facebook og deres tiltak mot hevnporno. Flere av 

disse artiklene ble illustrert med Facebook sin logo, eller et bilde av Facebook-grunnlegger 

Mark Zuckerberg.  

 

 
5.6  Oppsummering 

I kapittel fem har funn blitt presentert gjennom diagrammer og tabeller. Funnene fra 

datainnsamlingen skal svare på hvordan norsk presse presenterer hevnporno i henhold til 

hvem som får offerrollen, hvem blir fremstilt som syndebukk, hva er hovedtema og formålet i 

artiklene om hevnporno, og hvordan er artiklene utformet med tanke på overskrifter og 

illustrasjon i artiklene. Disse funnene vil senere bli, sammen med tidligere forskning, 

diskutert i forhold til hvorfor noen sprer hevnporno, og hvorfor noen blir rammet. Funnene 

skal også være med på å gi et grunnlag for å si noe om hvorvidt hevnporno er et fruktbart 

begrep som beskriver hva det innebærer, eller om det burde videreføres eller byttes ut.   
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6  Analyse 
«Hvordan fremstiller norsk presse begrepet hevnporno, og hva er mulige årsaker til at 

hevnporno eksisterer?» Denne problemstillingen skal jeg besvare i dette kapittelet hvor jeg 

presenterer, analyserer og drøfter hovedfunnene fra den kvantitative innholdsanalysen av 

artikler om hevnporno fra tidsperioden 01.01.2013 til og med 31.12.2017. Jeg vil drøfte 

problemstillingen gjennom følgende innfallsvinkler: hvem får offerrollen, hvem blir stemplet 

som «syndebukk», hva er temaene i artiklene, hvordan er artiklene utformet, og med en 

gjennomgående diskusjon av hvorfor hevnporno i det hele tatt eksisterer. 

 

I første del vil jeg se enda nærmere på hvem som blir tildelt offerrollen i norsk presse. I 

forrige kapittel ble funnene presentert, mens nå vil jeg se på funnene i lys av hverandre samt 

drøfte dem mot kjønnsteori og journalistisk teori. Som allerede vist blir kvinner oftest 

fremstilt som offer, men hvilken rolle har disse kvinnene? Er dette kvinner som har blitt 

hacket og fått private bilder stjålet, eller er det kvinner som har delt private bilder i 

fortrolighet med en partner, og som senere publiserte disse bildene videre uten samtykke? 

Her diskuteres det også mulige grunner til at kvinnen blir et offer for hevnporno. Barn og 

unge blir også tatt opp i denne delen, da særlig ungdom ofte blir identifisert som en 

aldersgruppe som stadig blir utsatt for hevnporno. I oppgavens funn kommer det frem at 

gruppen som oftest blir stemplet som syndebukk er mannen. I kapittel sek vil det gås 

nærmere inn på hvilken rolle mannen har når han blir stemplet som syndebukk, og diskutere 

mulige årsaker til hvorfor menn sprer hevnporno.  

 

Videre i dette kapittelet blir også temaene innhold og utforming tatt opp igjen, og funnene 

blir analysert og drøftet. Det legges også særlig vekt på kjendiser i dette kapittelet. Her blir 

det stilt spørsmålstegn ved om kjendiser er med på å fremme et viktig samfunnsproblem, eller 

om kjendisverden tvert i mot underbygger problemet og gjør hevnporno til et lettbeint 

underholdningstema. 
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6.1  Hvem blir fremstilt som offer av hevnporno i norske 

medier? 
I kapittel 5 ble det lagt frem at kvinner er den gruppen som oftest blir fremstilt som offer av 

hevnporno i norsk presse. Fra utvalget ble kvinner presentert som offer av hevnporno i 78% 

av tilfellene. Se tabell under.  

 

Gruppe Antall Prosent 

Menn 0 0% 

Kvinner 73 78% 

Barn (0-16år) 13 14% 

Ungdom (17-25år) 39 41% 

Ukjent 6 6% 

Ingen 7 7% 
Tabell 16: Grupper som blir fremstilt som ofre for hevnporno i norske medier. 

 

Dette samsvarer godt med slettmeg.no som rapporterte både i 2015 og i 2016 at det i stor 

grad var flest kvinner som ønsket hjelp og rådgivning angående hevnporno (Tessem, 2015, s. 

12; 2016, s. 20). Grunnen til at fler kvinner enn menn tar kontakt med slettmeg.no for å få 

hjelp er trolig sammensatt, men at kvinner er mer utsatt og plages mer av hevnporno enn 

menn er antakelig en av dem. Fra august 2012 til desember 2013 hadde forskningsgruppen 

Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) en åpen spørreundersøkelse på nettsiden 

endrevengeporn.org hvor ofre av hevnporno var invitert til å delta. Over 90% av 

respondentene var kvinner (Cyber Civil Right Initiative, 2018b). At kvinner er så høyt 

representert i denne undersøkelsen kan komme av flere årsaker. Man kan for eksempel tenke 

seg at kvinner søker oftere hjelp enn menn, eller at det er et tema som engasjerer kvinner mer 

enn menn. Kanskje er det også mindre skambelagt for kvinner å stå frem som ofre av 

hevnporno enn det er for menn. Trolig er også en faktor at kvinner faktisk blir oftere utsatt 

for hevnporno enn hva menn blir. Professor i juss ved Universitet i Miami, Mary Anne 

Franks påpeker at undersøkelser og empiri så langt viser at hevnporno primært rammer 

kvinner, og at det tilhører samme kategori som voldtekt, vold i hjemmet og seksuell 

trakassering – som alle er utbredte problemer som i all hovedsak utøves av menn, mot 

kvinner (Franks, 2013). At kvinner tar eller får offerrollen i 78% av artiklene fra utvalget i 



  

   75  

denne undersøkelsen kan med andre ord peke mot at kvinner er mer utsatt og rammes oftere 

av hevnporno enn hva menn gjør.  

 

6.1.1  Hvilken rolle har kvinnen når hun utsettes for hevnporno? 
For å få en større og fyldigere forståelse av hvem som egentlig er ofre for hevnporno mener 

jeg det er viktig å se hvilken rolle offeret har. Det er viktig å understreke her at selv om det 

undersøkes hvilken rolle offeret har så vil det ikke si at det er offeret sin skyld. Det vil heller 

ikke si at om man hadde hatt en «annen» rolle så kunne hevnpornoen blitt unngått. Hensikten 

er å kartlegge hvem som faktisk rammes av hevnporno, for senere å forstå hvorfor - og å 

jobbe for at færre blir utsatt for hevnporno.  

 

Ettersom hevnporno har blitt et utbredt begrep som brukes av mange i dagligtalen, kan det bli 

tatt for gitt at vi legger samme mening i begrepet. Som vist i tabell 17 blir «personen på bildet 

eller i videoen» fremstilt som offer i 64% av artiklene fra utvalget. Hele 27% har blitt kodet 

til «ukjent/annet» og 7% til «ingen». At «ukjent/annet» blir funnet i så stor andel av utvalget 

er det flere grunner til, men som tidligere nevnt ble det i mange artikler aldri utdypet hvilken 

rolle offeret hadde, men journalisten har antageligvis tatt det for gitt at leserne forsto hva som 

var tilfellet.   

 

Rolle Antall Prosent 

Personen som publiserte hevnporno 0 0% 

Personen på bildet eller i videoen 60 64% 

Personen som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e) 0 0% 

Personen som filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller 

lignende arenaer 

1 1% 

Personen eller nettstedet som blir tiltalt 1 1% 

Ukjent/ Annet 25 27% 

Ingen 7 7% 
Tabell 17: Roller som blir fremstilt som ofre for hevnporno i norsk presse 

Generelt har kvinners rolle som offer vært mest tydelig i deres rolle som seksuelle vesen. 

Realiteten er at kvinner risikerer å bli utsatt for seksuell misbruk både som barn, ungdom og 

voksne (Mandoki & Burkhart, 1991, s. 176-177). Videre er det dermed interessant å 

undersøke hvilken rolle kvinner som blir utsatt for hevnporno besitter.  
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Rolle Antall Prosent 

Personen som publiserte hevnporno 0 0% 

Personen på bildet eller videoen 54 75% 

Personen som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e) 0 0% 

Personen som filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller 

lignende arenaer 

1 1% 

Personen eller nettstedet som blir tiltalt 0 0% 

Ukjent/ Annet 18 25% 

Ingen 0 0% 
Tabell 18: Hvilken rolle har kvinner som utsettes for hevnporno 

 

Som man ser i tabell 18 så forsterkes mønsteret ved at rollen «personen på bildet eller 

videoen» går fra å bli fremstilt som offerrollen i 64% av artiklene, til 75% av tilfellene hvor 

kvinner også blir fremstilt som offeret. Det er også kun ett funn til kategorien «personen som 

filmet eller tok bilde(r) av noen på fest eller lignende arenaer». Kun et funn blir for lite til at 

man kan legge noen særlig verdi i det ene funnet, det kan nærmest regnes som ingen funn. Ett 

funn kan for eksempel være en feilkoding, enten om det er en tekniskfeilkoding eller 

misforståelse hos koderen. Derimot er det interessant at «ukjent/annet» forblir høy, med funn 

på de resterende 25% av artiklene. Som tidligere nevnt blir ikke rollen nevnt eller forklart i 

mange av artiklene fra utvalget, og mange av artiklene kunne kanskje blitt kodet til «personen 

på bildet eller videoen» eller andre verdier hadde journalisten vært mer tydelig.  

 

Funnene fra denne undersøkelsen viser til at kvinner som har tatt nakenbilder eller filmer seg 

selv står i faresonen for å bli utsatt for hevnporno. Så hvorfor i det hele tatt ta nakenbilder? Å 

stille det spørsmålet er i mange sine øyne like dumt som å spørre hvorfor jenter og kvinner 

drikker alkohol eller går hjem alene i korte kjoler når de vet de kan bli voldtatt. Både fordi 

det insinuerer at kvinnen har delvis skyld å bli voldtatt, og fordi at voldtekt sjeldent skjer i en 

mørk bakgate, men av en person man kjenner godt (Bechhofer & Parrot, 1991, s. 10-11)  

Gjelder det samme med hevnporno? I en undersøkelse fra 2004 om Oslo-befolkningens 

utsatthet for vold og trusler, heretter kalt Oslo-undersøkelsen, kom det frem av 16% av 

kvinnene hadde blitt truet eller tvunget til sex, utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk minst 

en gang i livet etter fylte 16 år. Av disse oppga over halvparten at en venn eller bekjent hadde 

begått overgrepet, mens litt over en tredjedel ble utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk av 
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en tidligere eller nåværende partner. Under en tredjedel av kvinnene oppga en ukjent 

gjerningsperson. Det er en klar overvekt med kjente personer som utsetter kvinner for 

voldtekt eller seksuell mishandling i denne undersøkelsen. Det er derfor liten effekt i å passe 

seg for fremmede og ta forhåndsregler (Hjemdal et al., 2004, s. 88-89). Skal man ta 

utgangspunkt i begrepet hevnporno, så innebærer det hevn – og da vil gjerningspersonen også 

her være en man kjenner? Som allerede nevnt i kapittel 2 er ikke hevn alltid en ingrediens i 

hevnporno. Dette vil bli diskutert ytterligere i analysen under punkt 6.2 Hvem gir norsk 

presse skylden for hevnporno?  

 

Offerrollen i hevnporno, også en kjønnsrolle 

Laqueur (1990, s.4-5) hevdet i sin forståelse av tokjønnsmodellen at fordi menn og kvinner er 

fysisk ulike, så har de likeså ulike egenskaper. I denne forståelsen av kjønn blir kvinner 

beskrevet som passive, mens mannen er en aktivt og lidenskapelig skapning. Er det en slik 

rollefordeling kjønnene også får i spredning av hevnporno? Mannen sprer aktivt hevnporno 

og frarøver kvinnens makt over egen seksualitet, som gjør henne til et passivt objekt?  

 

I kjønnsforskning lurer man ofte på om man er «født sånn» (biologi) eller «blitt sånn» (miljø) 

(Mortensen, 2017). Det er grunn til å både håp og tro at ingen er født til å spre hevnporno, 

men at fenomenet heller er et produkt av en rekke forventinger knyttet til kjønnsroller. 

Ettersom kvinnen gjennom historien har blitt ansett som et objekt (Fiksdal, 2016, s. 48), 

forsterker spredning av hevnporno denne posisjonen og rollen. Gjennom hevnporno er ikke 

kvinnen bare et objekt for en enkelt mann, men potensielt «hele verden» gjennom internett. 

Kanskje er de tradisjonelle kjønnsrollene med på å legitimere hevnporno?  

 

Tidligere politiker, Hanne Bjurstrøm pekte i 2017 på flere utfordringer med dagens 

kjønnsroller, i likestillings- og diskrimineringsombudet sin tilsynsrapport til FN om status for 

kvinners rettigheter i Norge. I forbindelse med rapporten uttrykker Bjurstrøm: 

 

Vi tvinges inn i trangere kjønnsroller enn tidligere på flere områder, og 

seksualiseringen i samfunnet og kroppsidealene kvinner bombarderes med nå, ville vi 

nærmest ledd av da jeg var ungdom, men i dag gir dette utslag i ulikestilling og 
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mindre valgmuligheter for jenter og kvinner, og også gutter og menn (Likestillings- 

og diskrimineringsombudet, 2017b).  

 

Daværende likestillingsminister, Solveig Horne uttrykte også i tilknytning til samme rapport 

at også hun mener Norge fortsatt har store utfordringer knyttet til kjønn og likestilling: «Vi 

har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, men vi har fortsatt utfordringer som 

vold i nære relasjoner og et kjønnsdelt arbeidsliv. I tillegg er trakassering og hatefulle 

ytringer på nett et stort problem (...)» (Likestilling- og diskrimineringsombudet, 2017b).  

 

I rapporten Ombudets rapport til FNs kvinnekomité, et supplement til Norges niende 

periodiske rapport trekkes hevnporno frem som et eksempel på kjønnsbasert digital vold. Det 

understrekes at det er mangelfull forskning på feltet, men at det er sannsynlig at den digitale 

volden utløses av samme årsaker som ved fysisk vold (Likestillings og 

diskrimineringsombudet, 2017a). Hvis dette stemmer er det trolig dårlig nytt for kvinnen som 

har opplevd undertrykking og vold, antakelig i alle tider (Stafansen & Pape, 2009, s. 207-

209), og nå også på nett. 

 

Satt på spissen kan hevnporno være med på å reprodusere de tradisjonelle kjønnsrollene. I 

spredning av hevnporno blir kvinnen omgjort til et objekt, hvor hun bokstaveligtalt «fryses» 

til et passivt bilde eller i en film. Mens mannen aktivt deler, sprer og kommenterer det de 

betrakter.  

 

Hvorfor kvinner tar nakenbilder: Sexting 

Det er flere grunner og motivasjoner til å ta et nakenbilde, og å la være. Denne undersøkelsen 

begrenser seg både tidsmessig, og i omfang, som gjør at jeg velger å her presentere en årsak 

til hvorfor jenter og kvinner tar nakenbilder av seg selv, og dermed befinner seg i en situasjon 

hvor de kan bli utsatt for hevnporno.   

 

Hevnporno kan oppstå ved at en ekspartner sprer nakenbilder, eller delvis nakenbilder som 

ble mottatt under såkalt sexting (Bates, 2016, s. 3). I en amerikansk undersøkelse utført av 

professor Kevin G. Alderson og Pouria Samimi (2014) ble det funnet ut at personer i 

forpliktende kjæresteforhold sender fler nakenbilder enn hva single personer gjør. I samme 

undersøkelse ble det ikke funnet noen kjønnsforskjeller i frekvensen av sexting. Derimot følte 
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menn mer positive følelser rundt sexting, mens kvinnene oftere følte seg nervøse og 

engstelige i etterkant av sexting (Samimi & Alderson, 2014, s. 263). Media gir ofte likevel et 

inntrykk av at unge kvinner sender nakenbilder uten å tenke seg om eller vurdere de 

potensielle risikoene (Albury & Crawford, 2012, s. 465). Alderson og Samimi (2014) sin 

undersøkelse viser at kvinner sjeldent sender nakenbilder til personer de ikke kjenner. Det 

kreves trolig et visst nivå av tillit før en kvinne føler seg tilstrekkelig komfortabel til å delta i 

sexting. Dette perspektivet viser til at «hun burde ha visst bedre»-argumentet ikke holder 

vann, et argument som stadig blir brukt i hevnpornosaker (Bates, 2016, s. 3). Negative 

konsekvenser fra sexting, som for eksempel hevnporno kan også forstås i sammenheng av at 

kvinner har større sannsynlighet for å bli seksuelt forgrepet av noen de kjenner enn av en 

fremmed (Bridges, 1991, s. 291-292; Clay-Warner, 2005, s. 150-153). At kvinner sender 

nakenbilder til kjæresten for så å få dette publisert i senere tid, henger i tråd med at kvinner 

som regel opplever seksuell mishandling i hjemmet eller av andre nære eller bekjente 

(Bechhofer & Parrot, 1991, s. 10-11). Begge tilfeller inkluderer både brudd på tillitt, 

seksualitet og at det utføres av nåværende eller tidligere partner. 

 

En annen undersøkelse gjort av Deborah Gordon-Messer, Jose Arturo Bauermeister, Alison 

Grodzinski og Marc Zimmerman (2013) om sexting blant unge voksne viser at menn i større 

grad er mottakere av sexting enn kvinner. Undersøkelsen sier likevel ikke noe om at kvinner 

sender oftere nakenbilder eller lignende til menn (Gordon-Messer, Bauermeister, Grodzinski, 

& Zimmerman, 2013). En grunn man kan tenke seg som gjør at menn mottar mer nakenbilder 

enn kvinner, er at menn oftere mottar nakenbilder fordi de sprer og deler nakenbilder blant 

hverandre - altså hevnporno.  

 

6.1.2   Barn og unge som offer av hevnporno 
I artiklene fra utvalget i denne undersøkelsen kommer det også frem at kategoriene «barn» og 

«ungdom» også blir fremstilt som offer for hevnporno i norsk presse i stor grad. «Barn» blir 

identifisert som offer i 13 artikler, som gir et resultat på 14%, mens «ungdom» blir definert 

som offer i 39 av artiklene som tilsvarer hele 41%.   
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Gruppe Antall Prosent 

Menn 0 0% 

Kvinner 73 78% 

Barn (0-16år) 13 14% 

Ungdom (17-25år) 39 41% 

Ukjent 6 6% 

Ingen 7 7% 
Tabell 19: Grupper som blir fremstilt som ofre for hevnporno i norske medier. 

 

En av grunnene til at spesielt «ungdom» har et relativt høyt resultat er Sophie Elise som sto 

frem som hevnporno-offer. Hun skrev om hevnporno på bloggen som endte i flere artikler fra 

andre mediehus og intervjuer (Isachsen, 2016, s. 301). I de 39 artiklene hvor «ungdom» blir 

fremstilt som offer for hevnporno nevnes navnet til Sophie Elise i ti av tilfellene. Noen 

artikler handler kun om henne og hennes opplevelse av hevnporno, men i mange artikler 

nevnes hun som et eksempel blant flere.  

 

 
Diagram 7: Barn og ungdom som offer av hevnporno 
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I likhet med verdien «kvinner» er også rollen «personen på bildet eller videoen» utbredt blant 

barn og unge som ofre for hevnporno. Trenden er likevel ikke like tydelig her, og kategoriene 

«ukjent» og «ingen» blir identifisert i over halvparten av artiklene. Det kan tyde på at 

artiklene hvor barn og/eller ungdom blir fremstilt som offer for hevnporno, er noe mer 

utydelige på hva dette innebærer enn de øvrige artiklene.  

 

Professor Judith Davidson (2014) skrev boken Sexting – Gender and Teens hvor hun 

intervjuet flere ungdom om temaet sexting. De fleste av intervjuobjektene og svarene hun 

samlet inn her viser også til at å sende nakenbilder er noe man gjør til personer man kjenner 

og stoler på. Samtidig kommer det også frem her at gruppepress fra venner og bekjente også 

kan være en faktor for hvorfor mange havner i en situasjon hvor de blir utsatt for hevnporno. 

I en samtale med en gruppe jenter fra Massachusetts i USA blir jentene spurt om hvordan 

sexting fungerer og hvorfor de tror man gjør det (Davidson, 2014, s. 26).  

 

Chau: (...) Like if a boy or girl is talking to someone else and then they’re talking and 

they really like them and then they are pressured or asked to send a picture and they 

have a feeling like if they don’t then the person will stop liking them or stop talking to 

them and they don’t want to like have that stop … (Davidson, 2014, s. 26). 

 

I følge Chau opplever hun at det nærmest ligger en forventing i at man må eller bør sende et 

seksuelt bilde av seg selv til en man liker. En annen i fokusgruppen følger opp med at 

kanskje spesielt jenter kan bikke under for et press, og ønske om å bli likt. 

 

Daniella: Also, girls can sometimes feel very self-conscious and boys have like that 

power. They’ll be like, ‘Oh, no, I think you’re beautiful. Especially if you send me 

that picture’. And they’ll make a girl of self-conscious, a girl feels so good about 

herself that she wants to keep sending the boy pictures so then he can give her more 

compliments… (Davidson, 2014, s. 26). 

 
Jentene fra Massachusetts indikerer at gutter, som her blir fremstilt som en dispenser for 

uunnværlige komplimenter, holder en viss makt over dem. Sexting blir en av flere metoder å 



  

  82  

få oppmerksomhet fra gutter, og å holde andre jenter unna. Generelt var det viktig for jentene 

å imponere gutter (Davidson, 2014, s. 26). Er sexting den nye måten for ungdom å «tøffe 

seg» på? Samtidig som den som er med på leken, må tåle steken, som kan være hevnporno?  

 

Alma: (…) Guys are very conniving, and mischievous. And if you do something to 

them, or say something to them, so they’ll like try to start rumours about you, or if 

they know something about you, or stuff like that. (…) Say they were to ask you for 

sex, and you said no, they would be like oh well, she did this with this person, and 

like, that’s how rumours start. 

Interviewer: Ok. So boys could use sexting to hurt girls? 

Alma: Yes. 

Interviewer: Ok. By spreading rumours … 

Alma: Or showing the pictures. 

Breechelle:  … one person, and it ends up in millions (Davidson, 2014, s. 27-28). 

 

Sexting som ofte kan være ment som uskyldig moro, en form for flørting, eller et resultat av 

gruppepress som kan ende opp i brutte løfter, rykter, ødelegge vennskap (Davidson, 2014, s. 

28), og kanskje i verste fall: hevnporno.  

 

 

6.2  Hvem gir norsk presse skylden for hevnporno? 
I kapittel 5 om funn har det blitt vist at kategorien «menn» blir oftest fremstilt som 

syndebukken i artikler om hevnporno i norsk presse i perioden 2013-2017. Trolig kunne 

resultatet for kategorien «menn» vært enda større. Når ingen ble identifisert som syndebukk i 

artiklene om hevnporno var det i stor grad kronikker og artikler som diskuterte hevnporno 

som fenomen uten å nevne enkeltsaker eller eksempler. Når «ukjent» ble identifisert var det 

fordi gjerningspersonen aldri ble identifisert med kjønn. Med tanke på den store forskjellen i 

kjønn allerede, vil det ikke være utenkelig at majoriteten innenfor «ukjent» også vil være 

menn. Dette er likevel bare antagelser, og videre i oppgaven vil det gås nærmere inn på 
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hvilken rolle menn har når de blir fremstilt som syndebukker for hevnporno – og da kun de 

51% av artiklene hvor menn får skylden for hevnporno.  

 

6.2.1  Hvilken rolle har mannen når han sprer hevnporno? 
For å få en grundigere forståelse av hvem som sprer hevnporno er variabelen «rolle» sentral. 

I kapitel 5 om funn ble det lagt frem at rollen som ble oftest identifisert som syndebukk var 

«personen som har publisert hevnporno». Kategorien hadde et resultat på 46% av alle 

artiklene.  

 

 
Diagram 8: Menn og "alle" sin rolle når de sprer hevnporno. 

 

Hvis man ser på bare hvilken rolle menn har er ikke forskjellene store, men ytterpunktene blir 

forsterket. Rollen som blir identifisert som syndebukk flest ganger er fortsatt «personen som 

har publisert hevnporno», men hvis man bare tar menn i betraktning øker resultatet til 58%. 

Diagram 9 viser også at rollen «ukjent/annet» også gjør en liten økning fra 23% til 27%. Det 

kan vise til at journalisten identifiserer personen som har skylden for at noen har opplevd 

hevnporno, men ikke hva personen har gjort. Naturligvis faller kategorien «ingen» ned til 

0%. «Ingen» blir kategorisert som en rolle i artikler som aldri nevner enkeltsaker eller 
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eksempler. Hvis man allerede er identifisert som syndebukk, må han ha en rolle som gjør 

ham til en syndebukk. Kommer ikke rollen frem i artikkelen har rollen blitt kodet som 

«ukjent/annet».  

 

Funnene tilsier at det er menn som i all hovedsak sprer hevnporno. Det sier likevel ingenting 

om årsak eller motivasjon, men jeg vil komme med noen mulige forslag til hvorfor menn og 

kvinner har så tydelige rolleforskjeller, og på mange måter står på hver sin side av 

hevnpornoen. Selv om man ikke kan konkludere med hvorfor menn er overrepresentert i 

spredning av hevnporno, vil det være nyttig å trekke frem noen muligheter for hvorfor det er 

slik for å få en bedre forståelse av fenomenet hevnporno.  

 
 
Hvorfor publiserer og sprer menn hevnporno? 

Hvis man skal ta utgangspunkt i selve begrepet hevnporno sier det seg selv at hevn burde 

være en sentral del av fenomenet - men kommer virkelig all hevnporno ut fra bitre 

ekskjærester? Hvis de tidligere nevnte eksemplene med Antonio Verrio som malte 

kjøkkensjefen på Burghley House med seks bryster fordi hun ødela for hans potensielle 

romanse med de yngre jentene på kjøkkenet (Campbell, 2013), eller Marilyn Monroe som ble 

presset for penger for at hennes nakenbilder ikke skulle bli lekket (Scheller, 2015, s. 556-

557), så er svaret nei. Ingen av disse eksemplene har heller ikke blitt definert som hevnporno, 

men er kun forslag på hva som kan ha vært hevnporno før internetts inntog. Det som derimot 

har blitt definert som hevnporno både av offeret selv og av media er bloggeren Sophie Elise 

som fikk et seksuelt bilde av seg selv spredt over hele internett (Isachsen, 2016). Eksempelet 

med Sophie Elise startet i motsetning til de andre eksemplene, med en bitter og hevnlysten 

ekskjæreste (Ighanian, Svendsen, & Quist, 2016b).  

 

I et forskningsprosjekt utført av organisasjonen Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) fra 2017 

utførte de en spørreundersøkelse på over 3000 personer om hevnporno. Deltagerne var jevnt 

fordelt mellom kjønn og alder, men de fleste var fra USA, er hvite og heteroseksuelle (Eaton 

et al., 2017, s. 9-10). En lignende studie mangler på nåværende tidspunkt for Skandinavia. I 

denne undersøkelsen kommer forskerne frem til at det ikke er hevn som er den hyppigste 

årsaken til at man sprer hevnporno, men snarere er hevnporno et resultat av et litt naivt uhell. 

I undersøkelsen hadde 159 av over 3000 deltagere svart at de hadde delt et seksuelt bilde av 

noen andre uten deres samtykke. Disse 159 deltagerne fikk igjen spørsmål om hvorfor. Svaret 
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som ble svart hyppigst, og som fikk en svarprosent på 79% var «I was just sharing the 

image(s) with my friends and didn’t intend to hurt the person» (Eaton et al., 2017, s. 19). 

Hvis dette også stemmer for Skandinavia og Norge kan vi ikke lengre ta for gitt at hevnporno 

kun spres av hevngjerrige ekskjærester. Da burde fokuset heller ligge i en bevisstgjøring 

rundt hvor risikabelt og potensielt ødeleggende det er å dele bilder av andre personer, selv 

med sine egne venner, og selv om det ikke var ille ment. Etter svaret «I was just sharing the 

image(s) with my friends and didn’t intend to hurt person» ble «Other» svart hyppigst med et 

resultat på 16%. Her svarte også deltagerne hva de la i «other» og for de fleste handlet dette 

om å dele og vise bildene videre bare for moro skyld, eller fordi personen på bildet var over 

gjennomsnittet attraktiv (Eaton et al., 2017, s. 19). Dette kan også sees på som grunner til 

hvorfor man delte bildene med venner i første omgang, og forsterker teorien om at mange 

ikke deler bildene videre med intensjon om hevn.  

 

De resterende deltagerne har fordelt seg på svaralternativer som alle kan være motivasjon fra 

en hevngjerrig ekskjæreste. 11% av deltagerne har svart «I was upset at him/her for another 

reason». Her begrunner deltagerne svaret med at personen hadde vært utro, voldelig eller at 

de kranglet. 7% av deltagerne har svart «because it made me feel good» hvor deltagerne har 

begrunnet med at de var stolt over personen på bildet og at dette var en form for skryt, eller at 

det føltes opphissende. Dette begrunnelsen kan også være en hevnaksjon da mange ofte føler 

seg bra når de får tatt hevn. Det kan gi en følelse av rettferdighet eller gjenopprettelse av 

balanse (Rosenbaum, 2013). Kun 4% av deltagerne svarte «for the upvotes/likes/comments/ 

retweets etc. on the internet». Dette svaret tilsier ikke at hevn er inne i bildet, men ens egen 

popularitet som motivasjon. De to siste svarene som har blitt gitt i denne undersøkelsen har 

kun blitt svart en gang hver: «to ruin his/her life» og «I was upset at him/her for breaking up 

with me». Det er interessant hvordan de to begrunnelse som i denne undersøkelsen har blitt 

svart kun en gang hver, er de samme begrunnelsene som mange mener er mest vanlig. Gir 

media oss er galt inntrykk av hva hevnporno egentlig handler om? Er hevnporno et 

misvisende begrep?  

 

Hvorfor publiserer og sprer menn hevnporno: hegemonisk maskulinitet 

Statistikken som er fremlagt over som er hentet fra CCRI kan også sees i lys av Connell 

(1999) sitt begrep hegemonisk maskulinitet. Som nevnt er hegemonisk maskulinitet den 

formen av maskulinitet som anses på som «best» og mest ønsket i et samfunn, men som bare 

en mindre elite og de mest vellykkede mennene innehar. Denne posisjonen gir menn en rekke 
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privilegier, men posisjonen er også dynamisk truet av andre maskuliniteter (Connell, (1995) 

1999, s. 101). CCRI sin undersøkelse tilsier at hevn i mange tilfeller ikke er 

hovedmotivasjonen til at gutter deler og sprer hevnporno, men snarere en form for naivitet og 

behov for «å tøffe seg», og å oppnå popularitet (Eaton et al., 2017, s. 19). Det kan dermed 

tenkes at noen gutter og menn sprer hevnporno, enten det er på internett eller med hverandre 

fordi de underbevisst ønsker å bedre sin sosiale posisjon. Ved å vise frem at nakenbilde av en 

jente eller kvinne til en venn, viser man samtidig en form for makt over jenten eller kvinnen 

på bildet.  

 

Hvis dette er en (av flere) forklaring på hvorfor menn sprer hevnporno, så handler det 

egentlig ikke om å ta hevn på den avbildete jenten eller kvinnen. Snarere er motivasjonen, 

enten det er bevisst eller ei, å oppnå hegemonisk maskulinitet ved å vise en kontroll og makt 

over personen på bildet, og det ikke (nødvendigvis) til den avbildede – men ovenfor andre 

menn og kvinner for å også oppnå en maktposisjon over dem. På denne måten fungerer 

nakenbilder av jenter og kvinner som et slags trofé som man kan vise frem og skryte av, 

mens man egentlig indirekte skryter av seg selv og hva man har makt over. Ved å vise frem 

eller sende videre et nakenbilde av en flott kvinne til en venn, fremmer man samtidig sin egen 

status hos det motsatte kjønn som attraktiv, ettersom man har fått tilsendt dette bildet i første 

om gang gjennom for eksempel sexting.  

 

 

6.3  Hva publiseres hvor?  
Videre er det interessant å se på hvilke typer artikler som publiseres hvor. Er det for eksempel 

kun lokalaviser som informerer om lovendringer i rettsvesenet og på nett? Eller har kanskje 

landsdekkende aviser en overvekt av kjendissaker, eller «tips og triks»-artikler i sine aviser? 

Å kunne identifisere et mønster i hvilke typer artikler som publiseres hvor, kan si noe om 

hvem som har tilgang på hvilken informasjon.  

 

6.3.1  Ulike formål i ulike aviser 
I kapittel 5 ble det fremstilt funn for artiklenes utgiver: landsdekkende aviser, regionsaviser, 

lokalaviser, ukeblad, underholdningsnettsider og «annet». Resultatet viste at artikler om 

hevnporno i fra utvalget var representert flest ganger i landsdekkende aviser. Lokalaviser var 
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avistypen med nest flest artikler og besto av 22% av utvalget. De øvrige kategoriene lå tettere 

og representerte fra 4-12% av artiklene.  

 

Tabell 20 viser fordelingen av variabelen «formål» til de ulike mediene. Lokalavisene har 

mest bredde og har en svært jevn fordeling av de ulike formålene som er definert i 

kodeboken. Dette kan kanskje vise til at lokalaviser ofte får statelig støtte og ikke har samme 

salgspresset som tabloidaviser har (Bastiansen & Dahl, 2008, s. 425-427). Dette kan være 

med på å gi rom for større bredde i journalistikken. Landsdekkende aviser har også en relativt 

jevn fordeling, men artikler som opplyser og informerer om (mulige) endringer i straffeloven 

eller retningslinjer på sosiale medier og lignende har en stor nedgang blant de landsdekkende 

avisene. I motsetning til lokalaviser er de fleste landsdekkende aviser også tabloide. For 

eksempel utgjør VG, Dagbladet og TV2 en stor andel, mens NRK er også regnet som en 

landsdekkende nettavis som gjør at ikke alle kan regnes som tabloide. De tabloidavisene har i 

motsetning til NRK et større behov for å ha faste lesere og generere klikk. Kanskje regnes 

ikke artikler om lovendringer, retningslinjer og lignende som spennende nok for å fange 

mannen på gata sin oppmerksomhet. Kategorien «rapportere om en faktisk hendelse – 

nyhetssak» kan også fremstå lite salgbar og mer informativ, men dette inkluderer for 

eksempel også kjendissaker som man ofte finner i tabloidaviser. Et annet interessant funn er 

at underholdningsnettsider ikke har noen artikler fra kategorien «belyse og diskutere generelt 

om hevnporno/informasjonssak». En mulig grunn for dette er at artiklene som ble kodet til 

denne kategorien i stor grad besto av kronikker, noe man sjeldent finner på 

underholdningsnettsider. 
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 Rapportere 

om en 

faktisk 

hendelse - 

nyhetssak 

Belyse og 

diskutere 

generelt om 

hevnporno/ 

informasjons- 

faktasak. 

Opplyse 

om 

(mulige) 

endringer i 

straffeloven 

eller 

lignende 

(sosiale 

medier) 

«Tips 

og 

triks» 

Annet 

Landsdekkendeavis 15 16 5 0 9 

Regionsavis 1 2 3 0 3 

Lokalavis 4 4 4 1 5 

Ukeblad 4 1 0 0 2 

Underholdningsnettsider 5 0 6 0 0 

Annet 2 0 1 0 1 
Tabell 20: Ulike utgivere og formål med artiklene 

 
Det som derimot er litt overraskende er at underholdningsnettsider er det mediet med flest 

saker som omhandler lover, regler og retningslinjer angående hevnporno. En av faktorene til 

dette er nettsiden tek.no26 som har skrevet tre saker som har kommet med i utvalget. Disse tre 

sakene omhandler store økonomiske sanksjoner for personer som har spredt hevnporno.  

 

                                                
26 Tek.no er Norges største nettsted innenfor tema teknologi. Nettsiden har over 800 000 lesere i uken og leverer 
artikler som blant annet består av nyheter innen teknologiverden, tester av nye produkter og guider til bruk av 
produkter og tjenester. Tek.no ble startet opp i 2008 av Edda media men eies i dag av VG som kjøpte opp tek.no 
våren 2017 (Steiro, 2008). 
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Figur 1: Tre artikler hentet fra utvalget. Alle fra tek.no som omhandler økonomiske sanksjoner for personer som begår 

lovbrudd på nett, som for eksempel hevnporno. Artiklene er ikke gjengitt i sin helhet.  

 
6.3.2  Ulike temaer i ulike aviser 

Artiklenes formål og tema henger tett sammen. Tidligere i oppgaven har jeg funnet ut at 

lokalavisene fra utvalget har en svært jevn fordeling av artikler som er kodet til de ulike 

formålene. Her vil jeg undersøke om det samme gjelder med temaene i artiklene. Har 

lokalavisene like stor bredde da? Eller har kanskje de større landsdekkendeavisene en jevnere 

fordeling av artikler til de ulike temaene som er identifisert i kodeboken?  
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 Ekspartn

er har 

publisert 

hevnporn

o 

Hacke

r har 

stjålet 

bilder/ 

video 

og 

spredt 

det 

videre 

Noen har 

blitt 

fotografer

t/ filmet 

på fest 

eller 

lignende  

Loverendring

er, rettsaker, 

eller 

retningslinjer 

og lignende på 

sosiale medier 

Kjendi

s-saker 

Anne

t  

Landsdekkendea

vis 

16 6 5 8 15 10 

Regionsavis 1 1 1 2 3 2 

Lokalavis 7 0 1 5 1 5 

Ukeblad 3 0 0 0 4 2 

Underholdnings-

nettsider 

4 1 0 4 3 1 

Annet 3 0 0 1 0 1 
Tabell 21: Ulike aviser og aktører, og temaer i artiklene. 

 

Tabell 21 viser fordelingen av de ulike temaene som er identifisert i kodeboken, og hvordan 

de fordeler seg i de ulike type avisene. Når formålet med artiklene ble talt opp hadde 

lokalavisene jevnest fordeling av de ulike type artiklene. Når man studerer hovedtema i 

artiklene er det regionsavisene som har størst bredde. De har flest saker om kjendiser, tre 

artikler, og færrest saker om temaene: «ekspartner som har publisert hevnporno», «hacker har 

stjålet bilder/video og spredt det videre» og «noen har blitt fotografert/filmet på fest eller 

lignende». Disse temaene har alle blitt funnet en gang hver. Lokalavisene har her en mye 

mindre balansert fordeling enn ved «formål» ved artiklene. Lokalavisene har syv artikler om 

ekspartnere som publiserer hevnporno, mens de har ingen om hackere og kun en artikkel hver 

om filming/fotografering av andre på fest og kjendissaker.  
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Ukeblad ser ut til å være kategorien med tydeligst profil. Hvis vi ser bort fra to treff på 

«annet»27, har de kun skrevet om to andre temaer. Temaet «ekspartnere som har publisert 

hevnporno» har blitt skrevet om i tre ulike tilfeller, samt fire artikler om kjendiser.  

Underholdningsnettsider får også her i likhet med «formål» relativt høyt treff på artikler med 

temaer som lovendringer, rettsaker og retningslinjer og lignende på sosiale medier. Dette 

henger sammen med at nettsidene digi.no, tek.no, p5.no og itavisen.no har blitt regnet som 

underholdningsnettsider. Se figur 2 under. 

 

 
Figur 2: Eksempler fra utvalget som viser artikler om Facebook sine tiltak mot hevnporno hentet fra 

"underholdningsnettsider". 

 

Disse nettsidene skriver mye om teknologi, trender på internett, og spesielt Facebook går 

igjen i artikler som omhandler hevnporno på disse nettsidene. Som tidligere nevnt er spesielt 

sosiale medier en utbredt arena for hevnporno. Hevnporno har også vært en stor utfordring 

for Facebook. Lukkede grupper på Facebook har blitt brukt til å dele og spre hevnporno. Et 

eksempel på dette er en tidligere Facebook-gruppe som kalte seg Marines United. Gruppen 

                                                
27 Den første artikkelen som har kodet til «ukeblad» og «annet» som tema er hentet fra KK.no. Saken handler 
generelt om ulike typer hevn. Hevnporno blir kort nevnt, men det står ikke om de mener ekspartner som 
publiserer nakenbilder, hackere som stjeler bilder eller andre som filmer noen i skjul. Artikkelen har dermed 
blitt kodet til annet da den i hovedsak handler om hvorfor mennesker ofte er hevngjerrige (Kvitrud, 2017). Den 
andre artikkelen som er publisert av et ukeblad og som er kodet som «annet» som tema er også hentet fra 
KK.no. Artikkelen bruker begrepet hevnporno i tittelen, men ordet blir aldri nevnt igjen. Artikkelen er en 
kronikk om Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» (Falla, 2016).  
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besto av aktive og tidligere medlemmer av den amerikanske marinen. Her sirkulerte 

nakenbilder av kvinner uten deres samtykke. Dette var både ekskjærester, fremmede, og 

kvinner som var eller fortsatt er en del av marinen (Ellis, 2017). Også den norske Facebook-

gruppen Mannegruppa Ottar har fått mye oppmerksomhet og kritikk for sitt innhold som 

blant annet har bestått av hevnporno (Tjernshaugen & Letvik, 2016). De nevnte nettsidene 

har i forlengelse av Facebook sin problematikk med hevnporno skrevet om Facebook sine 

tiltak mot hevnporno. Blant annet har Facebook utviklet et bildegjenkjenningsverktøy for å 

kunne fjerne bilder som allerede er klassifisert som hevnporno (Carlsen, 2017).   

 

Det har også blitt registrert hvorvidt hevnporno er hovedtema i artiklene, eller om det nevnes 

som en tilleggsinformasjon eller undertema. Det vist seg at dette er tilfellet i 43% av 

artiklene. Undersøkelsen har ikke belegg for å si noe om verken hvorfor eller i forbindelse 

med hvilke andre temaer hevnporno har blitt skrevet om. Man kan kanskje tenke seg likevel 

at ettersom kjendis går igjen under både hovedtema og illustrasjon i artiklene, er kanskje 

hevnporno blitt brukt i disse sakene som trekkplaster, eller omvendt? Som forklart i metode 

kapittelet er variabel 10 til for å registrere om hevnporno var hovedtema i artiklene er ikke, 

og for å belyse et problem i oppgaven. Nemlig at mange artikler handler om flere temaer eller 

hendelser i samme artikkel, og at særlig disse kan være vanskelige å kode. I kodingen av 

disse artiklene er det tatt en helhetsvurdering av artikkelen, men med vektlegging på delen 

som handler om hevnporno.  

 

6.4  Sex selger – men porno selger mest  
Som samfunnsborger bør man være takknemlig for at pressen viser åpenhet rundt seksuelle 

temaer. Likevel kan man undres over om det faktisk er åpenhet og informasjon pressen 

formilder på dette området – eller blir temaet kun (mis)brukt til å selge aviser og generere 

klikk (Grønn, 2000)? Kanskje nettopp fordi man vet at sex selger, så har begrepet hevnporno 

blitt så mye omtalt og brukt i både media og senere i dagligtalen. Hevnporno er likevel 

verken sex eller porno, men et stort samfunnsproblem. I denne delen av analysen vil jeg 

undersøke hvem som fokuserer på sexaspektet ved hevnporno. Bruker for eksempel 

tabloidaviser titler som inneholder ord som sex, naken og hevnporno? Og hvordan illustrerer 

tabloidavisene artiklene om hevnporno? Er det bilder som illustrerer rettsvesenet eller sosiale 

medier? Eller brukes bilder og illustrasjoner som refererer til porno?  
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6.4.1  Avistitler i norsk tabloidpresse 
Tidligere har det blitt fremvist hvor ofte ordene hevnporno, sex og naken har vært en del av 

en tittel fra utvalget.  

 

 
Diagram 9: Oversikt over hvor ofte bestemte ord dukker opp i artikler om hevnporno 

 
I diagram 10 ser man hvordan disse titlene fordeler seg hos tabloidpresse, det som ikke 

regnes som tabloid og kategorien «annet». Ikke overraskende har tabloidpresse de høyeste 

grafene i to av tre verdier. Særlig er ordet «hevnporno» mye brukt i overskriftene i 

tabloidpresse. Alle ordene har blitt kodet slik at alle tilknyttede endinger kommer med. Dette 

var spesielt relevant for ordet «naken». Ord som nakenbilde og nakenkropp og så videre har 

blitt tatt med. Også her ser man at tabloidpressen har vesentlig flere treff på artikler hvor 

ordet «naken» er å finne i overskriften enn de øvrige avisene og nettsidene.  
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6.4.2   Illustrasjon i norsk presse 

Illustrasjon Antall Prosent 

Symbolikk som viser til kjærlighetssorg/hevn (For eksempel 

knust hjerte, par som går fra hverandre og lignende) 

0 0% 

Symbolikk som viser til porno (Sladdet naken kropp, en 

seng, soverom, sexleketøy og lignende) 

11 12% 

Symbolikk som viser til at det er straffbart/ ulovlig 

(Tinghuset, boken «Norges lover», en rettssal, papirbunke, 

en dommer, fengsel, politi og lignende) 

8 9% 

Symbolikk som viser til teknologi (Mobil, utdrag fra en chat, 

PC, Facebook og lignende) 

20 21% 

Kjendiser 33 35% 

Annet 10 11% 

Ingen bilder 17 18% 
Tabell 22:  Illustrasjon i artikler om hevnporno 

 

Som man ser i denne tabellen er det ikke en veldig stor andel (12%) av illustrasjonene fra 

utvalget som symboliserer porno, enten det er i form av en naken kropp, sexleketøy, en seng 

eller lignende. 12% tolker jeg i denne sammenheng ikke som en stor andel fordi man skulle 

jo tro at hevnporno og porno henger tett sammen, men det heller ikke en uvanlig kategori å 

bruke som illustrasjon til artikler som tar for seg hevnporno.   
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Figur 3: Illustrasjoner fra utvalget som symboliserer eller viser til porno.  

 

Figur 3 viser frem tre eksempler fra utvalget på artikler som har illustrasjon som har blitt 

kodet som «symbolikk som viser til porno». Man ser at det som blant annet blir brukt er en 

sladdet og naken kvinnekropp. Hvor to av bildene fungerer som illustrasjonsbilde, så velger 

Nettavisen å gjengi nakenbilder av blogger Anna Rasmussen, også kjent som «Mamma til 

Michelle» i deres sak. Trolig har Rasmussen godkjent dette, men dette er en av grunnene til 
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at andre aktører velger å ikke skrive om hevnporno. Nettopp fordi det ofte vil spre bildene 

ytterligere – enten det er direkte eller indirekte.  

 

Av de elleve artiklene som innehar illustrasjon(er) som henviser til porno er det kun fem som 

også inneholder en tittel hvor ordene hevnporno, sex eller naken også blir brukt. Tre av 

artiklene som har illustrasjon eller bilde som tilhører kategorien porno har også hevnporno i 

tittelen, to av artiklene har naken i tittelen, mens ingen har ordet sex i tittelen. Dette kan 

kanskje tyde på at flere aktører spiller på sex enn det først ser ut til, men at de gjør det på 

ulike måter og ikke nødvendigvis med både tittel og illustrasjon i samme sjargong.  

 

 

6.5  Kjendiser og hevnporno. 
Som allerede vist i denne oppgaven er kjendiser et gjennomgående tema i artikler som 

omhandler hevnporno. 28% av utvalget har «kjendis» som hovedtema for artikkelen, og hele 

35% av artiklene i utvalget er illustrert ved en eller flere kjendiser. Seks av artiklene fra 

utvalget handler om den danske kvinnen Emma Holten som ble utsatt for hevnporno i 2011. 

Holten har nærmest blitt en kjendis etter at hun sto frem som hevnporno-offer, og har videre 

arbeidet mot seksuell trakassering av kvinner. Holten har vært mye i media, det har blitt laget 

flere dokumentarer om henne, og hun har blitt intervjuet av journalister verden over. Jeg har 

likevel ikke kodet sakene om Holten som en «kjendis»-artikkel. For mange er hun både en 

kjent og offentlig person, men jeg mener artiklene som omhandler Holten, omhandler henne 

på grunn av hevnporno og hennes opplevelser med det, og ikke fordi hun er kjent. Jeg 

definerer derfor ikke Holten som en kjendis i denne oppgaven. Det er også to andre artikler 

som handler om hevnporno hvor Sophie Elise kun blir nevnt i en bisetning. Disse sakene 

kunne man kanskje kodet som «kjendis» fordi de kanskje bruker navnet til Sophie Elise for å 

få klikk og lesere, men heller ikke disse har blitt kodet til å ha hovedtema om «kjendis». Det 

er altså kun artikler som i all hovedsak handler om en eller flere kjendiser, og da regnes ikke 

Emma Holten som en kjendis – som utgjør at 28% av artiklene har «kjendis» som 

hovedtema, og 35% av artiklene er illustrert med en eller flere kjendiser. Disse tallene som 

allerede er relativt høye kunne altså vært noe høyere om jeg hadde kodet annerledes.   
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Såkalt kjendis journalistikk har i all tid slitt med sitt omdømme og blir ofte ikke tatt seriøst av 

andre journalister og leserne (Eide, 2015, s. 31-32). På starten av 2000-tallet skrev Dagbladet 

følgende:  

 

Tv-fjes som Jon Almaas har ikke noe i norsk journalistlag å gjøre, mener Vårt Land-

redaktør Helge Simonnes. Petter Nome vil ikke ha Se og Hør-journalister i 

fagforeningen sin- Er de underholdere eller journalister (Lange, 2002, s. 54)? 

 

Kjendis-journalistikk har kommet for å bli, og de fleste har også innfunnet seg med dette selv 

om det fortsatt ofte sees på som underholdning fremfor nyhetsformidling (Eide, 2015, s. 33-

34). At artikler om hevnporno fra dette utvalget i så stor grad knyttes til kjendiser mener jeg 

kan være problematisk. På den ene siden kan man være glad for at den kommersielle 

bloggeren Sophie Elise bruker sin plattform til å belyse et så viktig samfunnsproblem 

(Isachsen, 2016). Særlig fordi hun antageligvis får mer oppmerksomhet fra den yngre 

generasjonen enn hva Dagsrevyen gjør. På en annen side kan man stille spørsmålstegn ved 

hvor seriøst blir egentlig hevnporno tatt som et samfunnsproblem når det hyppig skrives om i 

forbindelse med The Kardashian-familien, bloggere og andre kjendiser. Nettopp fordi 

kjendis-journalistikk er lettbeint underholdning så kan dette undergrave alvoret med 

hevnporno28.  

 

 

6.6  Oppsummering 
I kapittel seks har funnene fra datainnsamlingen blitt analysert og diskutert ved hjelp av 

kjønnsteori og tidligere forskning. Under funn ble det presentert at kategorien «kvinner» er 

kategorien som oftest blir fremstilt som offer i norsk pressen når det gjelder hevnporno. I 

dette kapittelet har dette funnet blitt tatt videre ved å undersøke hvilken «rolle» kvinner har 

                                                
28 Man kan og stille spørsmålstegn ved legitimiteten til hevnporno som et samfunnsproblem fordi det regnes 
som et «jente-problem». I likhet med kjendis-journalistikk blir også, og særlig yngre jenters problemer, 
interesser, kulturer og lignende tatt mindre seriøst enn de øvrige gruppene i samfunnet. Kanskje nettopp fordi 
det er et problem jenter har, blir det også knyttet opp til kjendiser og underholdning – fordi det ikke er så 
alvorlig med yngre jenters problemer uansett? Dette er en problemstilling man gjerne skulle gått inn på, men 
grunnet tid og kapasitet blir ikke denne problemstillingen tatt med i denne oppgaven. Se gjerne annen litteratur 
på feltet som All about the girl: Culture, Power and identity (2004) av Anita Harris, Kjønnsteori (2011) av Ellen 
Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressegård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin 
Sampson, Next wave cultures – Feminism, subcultures, activism (2012) av Anita Harris.  
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når de bli utsatt for hevnporno. Likeså er et at av funnene at kategorien «menn» er den 

kategorien som oftest blir fremstilt som syndebukken for spredning av hevnporno i norsk 

presse. Rollen til menn har også blir undersøkt og diskutert i dette kapittelet. I dette kapittelet 

har det også blitt diskutert i lys av kjønnsteori, mulige grunner til hvorfor menn er 

overrepresentert når det gjelder spredning av hevnporno, og hvorfor kvinner i all hovedsak er 

ofre for hevnporno ifølge både norsk presse og tidligere forskning.  

 

Det har også blitt undersøkt og studert hva som er innholdet i artiklene om hevnporno i norsk 

presse. Innhold viser her til hovedtema og formål med artikkelen, samt utforming med tanke 

på overskrifter og illustrasjon. Dette er blitt undersøkt og diskutert fordi hva norsk presse 

definerer og legger i begrepet hevnporno, kan peke til hvordan befolkningen får presentert 

begrepet og fenomenet hevnporno. I neste kapittel vil det avrundes med en kort 

oppsummering av hovedfunn, konklusjon og forslag til videre forskning.  



  

   99  

7  Avslutning 
I dette forskningsprosjektet har følgende problemstilling blitt reist og nå besvart: «Hvordan 

fremstiller norsk presse begrepet hevnporno, og hva er mulige årsaker til at hevnporno 

eksisterer?» Til problemstillingen er det også fem forskningsspørsmål. 

Forskningsspørsmålene blir lagt frem punktvis med tilhørende hovedfunn. Det blir diskutert 

hvorvidt hevnporno er et godt begrep i norsk presse, og til slutt blir det lagt frem forslag til 

videre forsking.  

 

For å kunne forhindre hevnporno i fremtiden er spørsmål som: hvem som blir utsatt for 

hevnporno, hvem sprer hevnporno, hva er egentlig hevnporno, noen av de helt sentrale 

spørsmålene vi må ha svar på. Å undersøke hva som står i norsk presse, vil ikke automatisk si 

at det er nøyaktig slik i virkeligheten også – men det kan en god indikasjon. Media vil ofte 

plukke de mest publikumsvennlige historiene, og selv om de skal formidle nyheter vil det 

alltid være høy grad av seleksjon – alt kan ikke fortelles eller gjengis i media av hva som 

skjer i samfunnet. Å undersøke innholdet i norske presse vil likevel kunne gi en pekepinn på 

hva hevnporno er og hvordan samfunnet oppfatter, og forstår fenomenet. Det er derfor 

interessant å se på hva som skrives om hevnporno i norsk presse i perioden 2013-2017. 

 

 

7.1  Oppsummering av hovedfunn 
1.   Hvem blir tildelt offerrollen i artikler om hevnporno i norsk presse? 

Funnene i dette forskningsprosjektet tilsier at hevnporno kan ansees som et kjønnsbasert 

problem, hvor det i all hovedsak er kvinner som utsettes for hevnporno. I 78% av artiklene 

beskrives ofre av hevnporno med kjønn, hvorav samtlige er kvinner. I de resterende artiklene 

er ikke kjønn nevnt. Det viser seg også at barn og ungdom også er relativt høyt representert 

som ofre av hevnporno i norskpresse. Barn (0-16år) omtales som ofre i 14% av artiklene, 

mens ungdom (17-26år) omtales som ofre i 41% av artiklene. Voksne, eldre eller andre 

aldersgrupper ble ikke registrert. Det ble også undersøkt hvilken rolle personen(e) som ble 

omtalt som offer hadde. Variabelen «rolle» var en av de vanskeligere, og mulig mindre 

vellykkede variablene som ble målt. Verdien «personen som er på bilder eller videoen» har 

funn i 64% av utvalget. Samtidig er hele 27% av artiklene kodet til «annet/ukjent». En skulle 

gjerne visst hva som skjuler seg bak «annet/ukjent». Grundigere forarbeid, en mer utfyllende 
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kodebok, eller noe helt annet kunne kanskje vært med på å senke prosentandelen til verdien 

«annet/ukjent». Noe som gikk igjen i flere av artiklene var at det ikke ble forklart eller nevnt 

hvilken rolle eller posisjon offeret hadde. En mulighet er at journalistene har tatt for gitt at 

leserne innehar samme oppfatning og forståelse av hevnporno som journalisten selv. Hvis 

dette skulle være tilfellet, understreker det hvor viktig det er med mer forskning og litteratur 

om hevnporno da mye fortsatt tyder på at vi ikke alle sitter med en felles enighet av hva 

fenomenet hevnporno innebærer.  

 

2.   Hvem blir tildelt rollen som «syndebukk» i artikler om hevnporno i norsk 

presse? 

I forskningsspørsmålet om hvem som blir fremstilt som «syndebukken» i artikler om 

hevnporno i norsk presse er det enkle og korte svaret menn. Menn blir identifisert som 

syndebukk i 51% av artiklene, mens kvinner blir identifisert som syndebukk i 1% av artiklene 

fra utvalget. I hele 22% av artiklene er variabelen syndebukk kodet som «ukjent». Grunnen 

til den høye andelen som blir kodet som «ukjent» er fordi den stor andel av artiklene var 

kronikker, lederartikkel, debattinnlegg med mer, som ikke fremla spesifikke hendelser om 

hevnporno, men heller diskuterte hevnporno som et samfunnsproblem generelt.  

 

Et annet interessant funn her er at «samfunnet/strukturene» blir identifisert som syndebukken 

i 16% av artiklene. Dette kommer fra artikler hvor samfunnet eller sosiale medier generelt, 

eller spesifikke plattformer som Facebook fikk skylden for at hevnporno finnes og blir spredt 

videre.  

 

Hvilken rolle eller posisjon som blir fremstilt som «syndebukk» i artiklene fra utvalget er noe 

mer spredt. Dette kan komme av både at journalistene og artiklene er sprikende i hva de 

legger i hevnporno, men også at noen av verdiene i denne variabelen er noe overlappende. 

Dette er igjen en variabel som burde blitt enda grundigere testet på forhånd slik at det hadde 

blitt oppdaget før datainnsamlingen gikk i gang at noen av verdiene var overlappende. Man 

kan for eksempel både publisere og spre hevnporno, og bli tiltalt for handlingen. Likevel var 

det ikke påfallende mange artikler som ble kodet til flere verdier. Funnene her tilsier at 

«personene som har publisert havnporno», «ukjent/annet», «personene eller nettstedet som 

blir tiltalt» og «personene som hacket og stjal bildet(ene) eller videoen(e)» er de verdiene 

med flest treff.  
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3.   Hva er innholdet i artikler om hevnporno i norsk presse – med tanke på tema og 

formål med artikkelen? 

For å få en bedre forståelse av hvordan hevnporno presenteres av norsk presse mente jeg det 

var nyttig å se nærmere på hva som var hovedtema og formål i artiklene. I variabelen formål 

var det en jevn fordeling på 4 av 5 verdier. Det var flest artiklene ble kodet til formålet 

«rapportere om en faktisk hendelse» med et resultat på 33%. Like etter kom verdiene «belyse 

og diskuter generelt om hevnporno» (25%), «opplyse om (mulige) endringer i straffeloven, 

retningslinjer på sosiale medier og lignende» (20%) og «annet» (21%). Lavest resultat fikk 

verdier «tips og triks», med kun ett funn.  

 

De mest spennende funnene her var kanskje under hovedtema i artikler om hevnporno i norsk 

presse. Tema som ble funnet i flest av artiklene var «ekspartner har publisert hevnporno» 

(36%). Den andre kategorien som også hadde et høyt resultat var «kjendissaker» med hele 

28%. Det har blitt diskutert at en grunn til dette var at artikler om samme kjendis og hendelse 

ble publisert av en rekke aktører og var derfor godt representert i utvalget. Selv om sakene 

går i igjen sier det likevel noe om at hevnporno som tema ofte blir knyttet til kjendiser i norsk 

presse, og kanskje sier dette noe om det manglende alvoret rundt hevnporno som problem.   

 

4.   Hvordan er artikler om hevnporno i norsk presse utformet – med tanke på 

overskrift og illustrasjon? 

Dette er trolig det mest konkrete forskningsspørsmålet i oppgaven, og det ga også tydelige 

svar. Hensikten ved å se på overskrifter og illustrasjon i artiklene var for å se om det var noe 

som kunne tyde på at journalistene eller aktørene brukte overskrifter eller illustrasjoner som 

trekkplaster eller sjokkfaktor for å trekke lesere. I forhold til overskrifter er det lite til 

ingenting som tyder på dette. Ordet hevnporno ble funnet i flest artikler fra utvalget med et 

resultat på 33%, mens naken og sex kun ble funnet i 13% og 5% av artiklene. Bruken av 

hevnporno i overskriften gikk mest igjen hos det som i denne oppgaven blir definert som 

tabloidpresse.  

 

Det ble også registrert hvorvidt overskriftene ble skrevet i fet eller med store bokstaver. Som 

tidligere diskutert ble fet den variabelen som ble målt mest etter skjønn i kodeboken, og 

dermed har resultatet liten verdi. Overskrifter som ble skrevet i store bokstaver var det 

derimot enkelt å måle, men ble kun funnet i 5% av artiklene.  
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Under innhold i artiklene kom det frem at «kjendiser» var hovedtema i hele 28% av artiklene. 

Også som illustrasjon til artiklene kommer det frem at kjendiser går igjen i artikler om 

hevnporno i norsk presse. Kategorien som ble identifisert flest ganger som illustrasjon i 

artiklene var «kjendiser» med et resultat på 35% av artiklene fra utvalget. Også «symbolikk 

som viser til teknologi (mobil, utdrag fra chat, PC, Facebook og lignende)» fikk et relativt 

høyt resultat med 21%.  

 

5.   Hva kan være mulige årsaker til at hevnporno eksisterer? 

Med så lite litteratur og tidligere forskning som det enda er angående hevnporno er det ikke 

mulig å gi et entydig svar på dette. Det som har blitt gjort i denne oppgaven er å fremlegge og 

diskutere noen mulige årsaker til at hevnporno har blitt et utbredt samfunnsproblem og fått 

betydelig plass i media de siste fem årene.  

 

Sexting blir diskutert som et nyere fenomen som kom med nyere teknologi med smarttelefon 

og apper. Sexting blir ikke i denne oppgaven lagt frem som en grunn til at hevnporno 

eksiterer, men snarere en, av høyst trolig flere grunner til hvorfor hevnporno er så utbredt. 

Selv om man vet lite om hvor utbredt sexting er nå i forhold til før, er det trolig mye mer 

tilgjengelig nå gjennom smarttelefoner og sosiale medier. Ettersom dagens unge også 

tilbringer så mye tid og utleverer sine privatliv på sosiale medier, er det kanskje ikke så 

merkelig at det også er en arena for å utforske og uttrykke sin egen seksualitet. Det har også 

blitt diskutert hvordan sexting kun blir betraktet som «risikabel seksuelloppførsel» for jenter 

(Reed et al., 2016, s. 1559), noe som er i tråd med hevnporno da det i hovedsak er jenter og 

kvinner som utsettes for fenomenet.  

 

Hegemonisk maskulinitet blir i denne oppgaven brukt som en teori til å forklare en, av trolig 

flere ukjente, mulige årsaker til hvorfor noen velger å spre hevnporno. Hegemonisk 

maskulinitet er en teori som sier noe om hvorfor menn står i maktposisjon i forhold til 

kvinner, men også hvordan menn plasserer seg i et hierarki med «hegemonisk maskuline» 

menn på toppen (Jewkes et al., 2015, s. 112-113). For eksempel kunne man tenke seg at 

menn sprer hevnporno, fortrinnsvis til andre menn som en type maktdemonstrasjon. Ved å 

sende nakenbilder av kvinner til andre menn får man vist til potensielle konkurrenter (andre 

menn) at en selv er ettertraktet hos det motsatte kjønn. I samme handling får man også vist 

kontroll og makt over kvinnen. Begge utfall kan være med på å styrke ens posisjon til andre 
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menn samt kvinner, og oppnå hegemonisk maskulinitet. Skulle dette være tilfellet behøver 

ikke hevnporno å handle om hevn, men snarere en metode for menn å bruse med fjærene. 

 

Kjendiser har også vært et gjennomgående tema i denne oppgaven. Før jeg gikk i gang med 

innhenting av datamateriale hadde jeg en hypotese om at en del artikler om hevnporno også 

handlet om kjendiser. Dette viste seg å stemme, og kjendiser var både tema og illustrasjon i 

en betydelig stor andel av utvalget. Dette kan tolkes på to vis, og jeg tror begge kan være 

relevante. Man kan enten se på det som positivt at «kjendiser» bruker sin stemme til å rette 

søkelyset mot samfunnsproblemer som hevnporno. Eller så kan man se på det som et problem 

at hevnporno blir knyttet til kjendiser som gir det en underholdningsverdi og undergraver 

alvoret med problemet. Jeg tror hevnporno som begrep og fenomen både nyter og lider av 

begge variantene.  

 

Denne oppgaven startet med å trekke frem toppblogger Sophie Elise som en katalysator for 

en offentlig debatt om hevnporno. Blogginnlegget «Vi må ha en debatt om hevnporno» 

publiserte Sophie Elise juni 2016 (Isachsen, 2016). Nå to og et halvt år senere har hun nylig 

vært med i podkastserien «Ida med hjerte i hånden». I «Ida med hjerte i hånden» inviterer 

radioprofil og programleder Ida Fladen en rekke kjendiser som i hver sin episode forteller om 

sine erfaringer med kjærlighet. Sophie Elise var gjest i september 2018 og snakket 

åpenhjertig om sitt nye forhold med kjæresten Kasper, utroskap med ekskjæresten, andre 

utfordrende relasjoner og ikke minst om da hun ble utsatt for hevnporno. Bloggeren forteller i 

podkasten om samme episode som hun fortalte om for over 2 år siden. Sophie Elise forteller 

om en rettsligprosess med anmeldelse som tok henne over ett år, og som dessuten ble en 

økonomisk dyr prosess. I perioden etter hendelsen mottok hun utallige draps- og 

voldtektstrusler, og forteller om en lang periode hvor hun følte seg ekkel og skitten. Sophie 

Elise oppfordrer andre ofre til å anmelde da hun var en av de første til å anmelde hendelsen 

til politiet, og både politiet og rettsvesenet trenger mer erfaring med hevnporno og hva det 

innebærer. Hun poengterer også at det aldri er offerets feil – selv om det ofte kan føles slik. 

Hun avslutter med at den viktigste beskjeden er verken til den som er utsatt for hevnporno, 

eller den som har spredt hevnporno, men alle andre rundt. Hun sier at noe av det verste for 

henne ikke var bildet som ble spredt, men alle venner og bekjente rundt som tvilte på henne, 

og som delte bildet videre. I følge Sophie Elise er det viktigste i en slik situasjon er å ha gode 

støttespillere rundt seg (Fladen & Isachsen, 2018, 14:20-21:20). 
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7.2  Problematisering av begrepet hevnporno 
Ut ifra litteratur og forsking i denne oppgaven mener jeg at hevnporno er et fengende begrep 

som fungerer godt i mediene, og som publikum omfavner, men det er samtidig et misvisende 

og upresist begrep. Som vist i denne oppgaven deles og spres hevnporno ofte uten et 

hevnmotiv. For eksempel i undersøkelsen utført av CCRI som har blitt beskrevet i under 

punkt 5.2.1 kommer det frem at hevn sjelden er grunnen til spredning av hevnpornomateriale 

(Eaton et al., 2017, s. 19). Begrepet hevnporno refererer likevel til at det er hevnbasert, og 

legger opp til at offeret har gjort noe galt (McGlynn & Rackley, 2017, s. 535-537) – dette er 

ofte ikke tilfellet. Flere mener også at begrepet viser til bitre ekskjærester som sprer 

hevnporno (Clare, 2015), men dette viser seg heller ikke å alltid være tilfellet.  

 

Mot slutten av prosessen i dette forskingsprosjektet kom VG med flere artikler som var svært 

like de som er med i utvalget og som her har blitt kodet og analysert. Forskjellen på de nyere 

artiklene som kom henholdsvis i juni 2018, og de som har kommet med i utvalget fra 

tidsperioden 2013-2017 var at begrepet hevnporno var totalt fraværende (Nærø, Hansen, 

Stangvik, & Møller-Hansen, 2018). Artiklene til VG handlet om jenter som hadde blitt utsatt 

for å få delt intime bilder av dem på nett – mot deres vilje. I et av intervjuene var det blant 

annet en jente som hadde opplevd at ekskjæresten sto bak spredningen (Nærø, Hansen, 

Møller-Hansen, Stangvik, & Byermoen, 2018), som ofte regnes som selve kjernen i 

hevnporno. Likevel var ikke «hevnporno» nevnt en eneste gang. Jeg sendte en mail til VG og 

spurte om det var slik at de har blitt enige om å ikke bruke begrepet hevnporno i sin nettavis. 

Dette stemte, og jeg fikk følgende svar fra VG sin nyhetssjef Synnøve Åsebø:  

 

Grunnen til at vi ikke bruker begrepet hevnporno er at der en dårlig og upresis 

beskrivelse (...). Begrepet hevnporno indikerer at den som har fått spredt bilder har 

gjort noe galt, og at den som spres bildene hevner seg. Det er langt fra virkeligheten i 

de fleste saker. Også porno – pornografi - er misvisende i disse sakene (Åsebø, 

personlig kommunikasjon, 29.06.2018). 
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Da jeg fikk svar fra VG sendte jeg også mail til Dagbladet og NRK29 og spurte om de ville 

uttale seg om bruken av begrepet hevnporno. Dagbladet svarte ikke, men fungerende 

språksjef i NRK, Ingvild Bryn svarte følgende: 

 

Hevnporno er et begrep NRK ikke skal bruke. Det offeret er utsatt for har ingenting 

med porno å gjøre – uansett alder på offeret. Det samme prinsipp som i begrepet 

barnepornografi. Ett ord vi heller ikke skal bruke. Om en ung jente opplever at 

ekskjæresten legger ut bilde av henne på nettet, er dette muligens hevn – men det er 

ikke porno (Bryn, personlig kommunikasjon, 30.06.2018). 

 

Dette er kun to av utallige mediehus i Norge, men det er to av de aller største. Innledningsvis 

i denne oppgaven blir det stilt spørsmålstegn ved om hevnporno kun er mote- eller øyeblikks 

ord. Disse uttalelsene fra VG og NRK kan kanskje tyde på at hevnporno allerede er på vei ut 

av norsk presse. I tabell 9 ble det vist hvordan alle artiklene fra utvalget fordelte seg på 

årstallene fra 2013-2017. Det var en markant økning fra år til år, frem til 2017 som er første 

året hvor de synker med antall artikler fra utvalget. Hva som vil skje fremover blir spennende 

å se. Hvorvidt hevnpornobegrepet har kommet for å bli eller vil bli glemt er foreløpig 

vanskelig å si. For å kunne bytte begrepet helt ut, tror jeg man behøver en erstatning - noe 

som på nåværende tidspunkt ikke finnes. Ufrivillig spredning av nakenbilder, (Hansen & 

Nærø, 2018) er ikke like fengende og medievennlig som hevnporno, dessverre.  

 

 

7.3  Videre forskning  
Som allerede beskrevet er hevnporno et svært lite undersøkt fenomen, i hvert fall med tanke 

på hvor ødeleggende problemet ofte er for de som blir rammet. Jeg mener det er helt 

essensielt at vi får mer kunnskap om seksualitet på nett for å forstå både sexting og 

hevnporno bedre. Denne oppgaven bærer også preg av at det er store hull i litteraturen. Per 

dags dato er det mest litteratur å finne om det juridiske aspektet ved hevnporno. For eksempel 

                                                
29 Her burde også andre mediehus og aktører blitt kontaktet, men det ble ikke prioritert på grunn av tid og 
kapasitet. Derfor skal ikke hva VG og NRK uttaler seg om forstås som noe som står i motsetning av hva andre 
aktører mener da de ikke fikk muligheten til å uttale seg. Det ble sendt ut epost til to personer i Dagbladet, disse 
ble aldri purret på.   
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i hvilke land det er straffbart å spre hevnporno, og hvorfor det er ulovlig noen steder mens 

ikke andre – og ikke minst diskusjoner om hvilken type kriminalitet hevnporno regnes som. 

Utover dette er det store mangler i litteraturen. Oppgaven preges også av en evig sirkeldans, 

hvor jeg søker å finne definisjonen av hevnporno i norsk presse, men for å skrive om og 

diskutere hevnporno, må jeg definere det selv først. Det er en vanskelig knute å åpne, men jeg 

håper den i det minste er noe løsere enn hva den var på side 1.  

 

Noe av det som ikke blir diskutert i denne oppgaven er for eksempel hva som faktisk blir 

publisert. For at det skal regnes som hevnporno i denne oppgaven må det være et naken- eller 

delvis nakenbilde av en person som ikke ønsker at bildet eller videoen skal komme ut i 

offentligheten. Men hva inneholder disse bildene og filmene egentlig? Finnes det noen 

mønstre? Blir for eksempel hevnporno delt oftere av de som viser ansiktet sitt i bildet eller 

videoen? Er offeret alene om å bli fotografert, eller er det sammen med en annen – for 

eksempel under samleie? Det hadde vært interessant å se om det var mulig å finne noen 

mønstre i hva som oftere blir delt og hva som blir delt i mindre grad.   

 

Noe av det jeg personlig også mener er noe av det viktigste å forstå er hvorfor hevnporno blir 

spredt i første omgang. I denne oppgaven diskuteres det at det er fortrinnsvis gutter og menn 

som deler hevnporno, og det utpekes noen mulige grunner til dette. Her skrapes det likevel 

bare i overflaten, og det hadde vært spennende med en studie som hadde hatt mulighet til å 

studere motivasjon til spredning av hevnporno i dybden.  

 

Det som heller ikke blir diskutert i denne oppgaven er hvor hevnporno spres. I media kan 

man få ett inntrykk av at det meste spres i nettforumer, Facebook-grupper og på nettsider 

laget for hevnporno. Likevel peker flere av intervjuene av ungdom om hevnporno som er 

brukt som eksempler i denne oppgaven, til at vel så mye – om ikke mer spres per SMS og 

over chat mellom enkeltpersoner. En studie som undersøkte hvor hevnporno spres ville være 

et godt steg i retning å forhindre og stoppe spredning av hevnporno.  

 

Det ville også vært interessant å se på om hevnporno kun er et problem blant heteroseksuelle, 

eller om det er like utbredt blant homoseksuelle. Så langt har ikke jeg sett noen som 

adresserer dette, men som med mye annet legger man bare en heterofillegning til grunn. 

Gjennom denne oppgaven har jeg vært nøye med å ikke tillegge noen kjønn uten at det har 

blitt presisert. For eksempel var det i flere av artiklene jenter som sto frem som ofre, og at 
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personen som hadde spredt hevnporno var en ekspartner. Med mindre det ble presisert kjønn 

på ekspartneren, har personen blitt kodet som ukjent. Man bør ikke gå ut i fra at en ekspartner 

automatisk er av det motsatte kjønn, kun fordi noe annet ikke har blitt understreket.  

 

Jeg anser videre forskning på hevnporno som både viktig og spennende. Ikke bare hevnporno 

spesifikt, men også seksualitet på nett. Kanskje særlig dagens unge behøver både informasjon 

og veiledning om hva sex kombinert med sosiale medier egentlig innebærer. Denne 

aldersgruppen vokser opp hvor «alt» skjer på sosiale medier, og har en foreldregenerasjon 

som ikke nødvendigvis kan relatere. Det holder trolig ikke lengre med skoleundervisning i 

hvordan rulle et kondom på en banan. Seksualitet er ikke lengre kun bak en lukket soveroms 

dør, men på nett, sosiale medier og i verste fall for «hele verden» å se.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Kodebok 

Hevnporno gjelder i denne sammenheng all form for spredning av intime bilder og filmer 

som journalisten omtaler som hevnporno. For eksempel ekspartner som sprer hevnporno som 

hevn, hacker som stjeler bilder og deler videre, venner som tar og får bilder og sprer videre til 

andre venner og lignende.  

 
Variabel-‐ID   Variabel   Verdier   Kommentar  
V1 Artikkelnummer Hver artikkel har 

hvert sitt ID-
nummer. (1,2,3 osv.) 

 

V2 Publiseringsdato for 
artikkelen 

Dato samt årstall. 
(Eks.: 01.01.2018) 

 
 

V3 Avis/Aktør Hvilken 
avis/ukeblad/nettsted. 

 

V4 Hvem blir fremstilt 
som offeret? (Kjønn 
+ aldersgruppe) 

1: Mann 
2: Kvinne 
3: Barn (0-16år) 
4: Unge / Ungdom 
(17-25år) 
5: Ukjent 
6: Ingen 

 

V5 Hvem blir fremstilt 
som offeret? (Rolle) 

1: Personen som har 
publisert hevnporno 
 
2: Personen på 
bildet/videoen.  
 
3: Personen som 
hacket/stjal bildet 
eller videoen 
 
4: Personen som 
filmet eller tok bilder 
av noen på fest eller 
lignende steder. 
 
5: Personen eller 
nettstedet/sosiale 
mediet som blir tiltalt 
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6: Ukjent/annet 
 
7: Ingen 

V6 Hvem får skylden 
for hevnporno? 
(Kjønn/Gruppe)  

1: Mann 
2: Kvinne 
3: Strukturene/ 
samfunnet/mediene/ 
internett 
4: Ukjent 
5: Ingen 

Her menes hvem 
som fremstilles som 
«syndebukken»/the 
bad guy/ the villian.  
 

V7 Hvem får skylden 
for hevnporno? 
(Rolle) 

1: Personen som har 
publisert hevnporno 
 
2: Personen på 
bildet/ videoen 
 
3: Personen som 
hacket/stjal bildet 
eller videoen 
 
4: Personen som 
filmet eller tok bilder 
av noen på fest eller 
lignende steder. 
 
5: Personen eller 
nettstedet/sosiale 
mediet som blir tiltalt 
 
6: Ukjent/annet 
 
7: Ingen 

 

V8 Hva er formålet til 
artikkelen?  

1: Rapportere om en 
faktisk hendelse – 
nyhetssak.  
 
2: Belyse og 
diskutere generelt om 
hevnporno, typisk 
informasjons/fakta-
sak.  
 
3: Opplyse om 
(mulige)endringer i 
straffeloven eller 
lignende. Alt innen 
for rettsvesenet, noen 
blir dømt f.eks., eller 
retningslinjer på 
sosiale medier  

Vær OBS på denne. 
Her kan flere gjelde, 
så kryss av alt som 
måtte gjelde. Skriv 
også gjerne 
kommentarer om 
svaralternativene 
ikke dekker 
spørsmålet. 
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4: Gi tips og råd- 
Klassisk «tips og 
triks» Hva man 
bør/bør ikke gjøre 
osv. 
 
5: Annet 

V9  Hva handler 
artikkelen om i 
hovedsak?  

1: Ekspartner har 
publisert hevnporno  
 
2: En hacker har 
stjålet bilder/video 
og spredt det videre 
 
3: Noen har blitt 
fotografert/filmet på 
fest eller lignende  
 
4: Lovendringer, 
rettssystemet eller 
retningslinjer og 
lignende på sosiale 
medier.  
 
5: Kjendis-saker 
 
6: Annet 

For å se hvor ofte 
begrepet hevnporno 
blir brukt om andre 
ting. Også her kan 
det være aktuelt å 
krysse av for fler, 
kom gjerne med en 
kommentar hvis det 
blir aktuelt.  

V10 Blir hevnporno 
nevnt som 
tilleggsinformasjon, 
altså at saken 
handler om noe 
annet, men har for 
eks. Et supplerende 
avsnitt til slutt som 
handler om 
hevnporno? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

Denne variabelen er 
laget for å se om 
noen artikler bruker 
hevnporno som 
trekkplaster for 
lesere i en tid hvor 
hevnporno var og er 
et populært tema. En 
annen grunn er for å 
kunne gå tilbake og 
se hvilken type saker 
dette er, og hva de 
handler om. Det kan 
fortelle oss noe om 
hvilke temaer 
journalister knytter 
hevnporno opp til. 
Variabel 10 er også 
utformet fordi jeg 
har en hypotese om 
at mange artikler vil 
bli vanskelige å 
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kode, fordi de ikke 
egentlig handler om 
hevnporno, men at 
hevnporno blir nevnt 
som ekstra 
informasjon. 
Variabel 10 vil ikke 
løse dette 
dilemmaet, men 
åpner opp for flere 
måter å bruke resten 
av datamaterialet på 
– enten man velger å 
inkludere alle 
artiklene fra utvalget 
eller ikke.  
 

V11 Finnes ordet 
«Hevnporno» i 
overskriften?  

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

 

V12 Finnes ordet «sex» i 
overskriften? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

 

V13 Finnes ordet 
«naken» i 
overskriften? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

Alle former for ordet 
«naken» skal med. 
For eksempel 
«nakenbilder»  

V14  Er tittelen/ 
overskriften i fet? 

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

Mer enn bare vanlig 
«fet» overskrift.  

V15 Er hele eller deler av 
overskriften skrevet i 
store bokstaver?  

1: Ja 
2: Nei 
3: Vet ikke 

Store bokstaver = 
CAPS LOCK 

V16 Hvordan er saken 
illustrert?  

1: Symbolikk som 
viser til 
kjærlighetssorg/hevn 
(f.eks.: et par som 
går fra hverandre, 
knust hjerte og 
lignende) 
 
2: Symbolikk som 
viser til porno 
(Sladdet nakenkropp, 
en seng/soverom, 
sexleketøy og 
lignende) 

Ta utgangspunkt i 
«hovedbilde»/det 
som er størst og i 
toppen av saken. 
Hvis det er uklart 
hvilket bilde dette er 
så ta en felles-
bedømming av alle 
bildene i saken.  
Hvis det er vanskelig 
å plassere innen for 
en kategori så skriv 
en kommentar på 
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3: Symbolikk som 
viser til at det er 
ulovlig/ straffbart 
(Tinghuset, Boken 
«Norges lover», en 
rettsal, papirbunke, 
trehammeren til en 
dommer, fengsel,  
politi og lignende) 
 
4: Symbolikk som 
viser til teknologi/ 
digitalisering (Mobil, 
utdrag fra en chat, 
PC, andre type 
skjermer og 
lignende) 
 
5: Kjendiser (Bilde 
av en 
offentligperson) 
 
6: Annet 
 
7: Intet bilde eller 
illustrasjon 

hvorfor og hva som 
illustreres konkret.  

 
 
 
 
 


