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Abstract
This thesis aims to investigate how the respondents experience the representation of
women and female sexuality in fiction film and series. From a user perspective we wish
to investigate the nuances of how gender and sexuality is portrayed and experienced.
Furthermore, we wish to examine whether the fictional medias depiction of the topics
has an effect or influence on the respondents’ understanding of themselves, their gender
and sexuality.
Through eight qualitative and individual interviews with Danish women from
the age of 23 to 27 years old, we have analysed and discussed their understandings and
opinions on representation of women and female sexuality. Prior to the reception
analysis, we have worked from a contextual framework of the phenomena identity,
gender and sexuality. We have studied these phenomena in a theoretical perspective and
identified that women are underrepresented in films and series and often play a
stereotypic role which is influenced by traditional gender roles and beauty ideals. We
argue that the objectification of women due to the male gaze is still relevant in the
fictional media landscape today as well as the concept of a Beauty Myth. These
theoretical viewpoints were supported by the results of a quantitative research project
from 2018 by Annenberg Inclusion Initiative at USC Annenberg School for
Communication and Journalism, which concluded that women and minorities are still
lacking exposure in popular feature films. Additionally, fictional women appear nude or
in sexy attire and is being complimented for their appearance more often than their male
counterparts. It is with this quantitative research project in mind we wish to understand
whether the lack of representation or stereotypical representation of women in fiction
film and series affects the identities of the respondents.
We argue that the binary gender roles and beauty ideals set by the fictional
media may have a negative influence on the viewers identity and perception of self.
This is mainly because the fictional media – among other institutions – determines
which roles and behaviours are acceptable through symbolic representation. If a role or
behaviour is non-existent in the media, it becomes symbolically annihilated and
therefore is not recognized as having an actual social value and existence.

Identity is an everlasting process that involves other people but also social institutions
like fiction film and series. For this reason, we wish to study in what way the fictional
medias portrayal of women and female sexuality (or lack thereof) influence our
respondents and whether the respondents’ experiences are similar to those of the
feminist film scholars or if they position themselves in differently in their decoding of
the topics.
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1.0 Indledning
Standupkomikeren Arthur Fleck lider af en medicinsk forstyrrelse, der får ham til at
grine på upassende tidspunkter. Ki-woo indleder et romantisk forhold til en
rigmandsdatter, hvilket fører til et kaotisk forløb med store konfrontationer mellem
under- og overklassen. Frank “The Irishman” Sheeran ser tilbage på de begivenheder,
der har præget hans kriminelle liv. Den fallerede tv-skuespiller Rick Dalton og hans
stuntman Cliff Booth prøver at genopbygge deres karrierer, men bliver indblandet i
Manson-mordene. Disse plotbeskrivelser fra fire storsælgende film har alle det tilfælles,
at de var nomineret til en Oscar-statuette i 2020. Fælles for dem alle er det dog
ligeledes, at de har en mandlig hovedrolleindehaver. Ud af de ni oscarnominerede film i
2020 havde blot én film en kvindelig hovedrolleindehaver, filmen Little Women, som
også var den eneste, der var instrueret af en kvinde. Så hvor er kvinderne på det store
lærred?
Dette spørgsmål har været til heftig debat siden kvindekampene i 1960’erne og
1970’erne, hvor feministiske filmteoretikere som Gaye Tuchman (1978) argumenterede
for, at kvinder var stærkt underrepræsenteret i fiktionsmedierne, og hermed var der tale
om en slags symbolsk tilintetgørelse af kvinder i fiktionsfilm og serier. Men er denne
repræsentationsproblematik blevet bedre siden da? Aktivistiske bevægelser som #metoo
og #Oscarssowhite har de seneste år øget fokusset på ulighed og mangel på inklusion i
fiktionsbranchen, hvor særligt kvinder og etniske minoriteter ikke repræsenteres i
samme grad som hvide mænd. I en rapport fra 2018 udarbejdet af Annenberg Inclusion
Initiative ved USC Annenberg School for Communication and Journalism bliver denne
tendens tydelig, da de i en undersøgelse af de 100 bedst sælgende populærfilm fra 2017
udleder, at kvinder til stadighed er underrepræsenteret (Bilag 1). Ud af de 100
populærfilm fra 2017 havde blot 33 af dem en kvinde som hovedrolleindehaver eller i
en delt hovedrolle. I blot 4 af disse film var de kvindelige hovedroller af anden etnisk
baggrund, og i kun 5 af dem var de kvindelige hovedroller 45 år eller ældre (ibid.). Der
hersker altså til stadighed en ulighed inden for fiktionsbranchen, hvor særligt
kaukasiske mænd er dominerende i mediebilledet.

1

Netop denne rapports resultater har fungeret som en motiverende faktor i udarbejdelsen
samt udvælgelsen af emnefeltet for vores speciale, da vi fandt det overraskende, at der
stadig findes en sådan ulighed i de fiktionsmedier, som vi konsumerer på daglig basis.
Hertil kunne vi ikke undgå at spørge os selv, hvorvidt denne ulighed har indflydelse på
vores identitetsproces og vores opfattelse af spørgsmål som køn og seksualitet. Vores
undersøgelse vil derfor tage afsæt i følgende problemformulering:

Med udgangspunkt i et brugsperspektiv vil vi foretage en undersøgelse af nuancerne,
hvorpå køn og seksualitet skildres og opleves. Vi vil besvare problemformuleringen
gennem empiriindsamling fra otte kvalitative interviews med kvinder i en udvalgt
aldersgruppe, som vil blive redegjort for i kapitel 4.0 om undersøgelsens metode. Vi
mener, at det er essentielt først at danne en kontekstuel forståelsesramme for
fænomenerne identitet, køn og seksualitet, hvorfor vi vil analysere disse fænomener i et
teoretisk perspektiv, inden vi foretager receptionsanalysen. Køn og seksualitet beskriver
kulturelle og sociale skel i samfundet, hvor fiktionsmediernes formidling af hvilke roller
og hvilken opførsel, der er mest værdsat i samfundet, kan have en betydning for
modtagerens identitetsdannelse. Identitet er en varig proces, der ikke blot involverer
andre mennesker, men også bredere sociale kollektiver som for eksempel
fiktionsmedierne (jf. Richard Jenkins).
Ifølge Jean Baudrillard (1990) antager seksualitet i det senmoderne samfund en
hyperrealistisk karakter, der formes af mediernes fremstilling af det seksuelle, og
hermed bliver det svært at skelne mellem virkelighed og fiktion. Derfor må man
formode, at mediernes symbolske repræsentation har indvirkning på modtagernes egen
opfattelse og syn på sex og seksualitet. Dette synspunkt deles af Tuchman, der dog
fokuserer på fremstillingen af køn i fiktionsmedierne. Tuchman er af den optik, at
symbolsk repræsentation af kvinder i fiktionsmedierne er lig med social eksistens,
hvorfor en manglende repræsentation indikerer en manglende anerkendelse af kvinders
reelle eksistens (Carter, 2012, p. 366 f.). På samme måde er stereotype kønsroller i
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fiktionsmedierne med til at bibeholde en binær kønsopfattelse, hvor måden hvorpå man
skal agere som henholdsvis mand og kvinde er biologisk betinget. Dette stemmer dog
ikke i tråd med nyere kønsforskning. Ifølge Judith Butler (1990) skal køn anses som en
social konstruktion og en performance. Både det sociale samt det biologiske køn er
underlagt kulturelle normer og forventninger, og derfor er køn ikke et konstant eller et
definitivt begreb – det er en performance, og af denne årsag er køn en langt mere social
og flydende størrelse end først antaget (Butler, 2010, p. 71).
Vores undersøgelse vil derfor tage udgangspunkt i kvindelig repræsentation og
fremstillingen af kvindelig seksualitet i fiktionsmedierne, hvor den teoretiske ramme vil
fungere som afgrænsning af feltet samt danne basis for et generelt forståelsesgrundlag.
Hertil er det vigtigt at nævne, at ‘fiktionsmedierne’ omfatter alle fiktive film og serier,
men undersøgelsen vil primært tage udgangspunkt i de film og serier, respondenterne
omtaler og beskriver deres oplevelser ud fra.

1.1 Læsevejledning
I dette afsnit vil vi redegøre for de væsentligste forståelsesmæssige sammenhænge i
specialet for at danne overblik og forbedre læsevenligheden.
For at få et overblik over specialets struktur vil vi kort beskrive, hvordan
undersøgelsen er bygget op. Indledningsvist vil vi redegøre for det videnskabsteoretiske
grundlag undersøgelsen bygger på. Derefter følger et teoretisk afsæt, der har til formål
at redegøre for de væsentligste teoretiske pointer, der vil bære undersøgelsen samt sætte
disse pointer i en historisk kontekst. Dernæst beskrives den anvendte metode, hvor de
metodiske samt etiske overvejelser udpensles og respondenterne præsenteres. Hernæst
kommer vi til undersøgelsens første del, der består af en redegørelse og analyse af den
teori, der er relevant for genstandsfeltet. Grundet emnets omfang og kompleksitet finder
vi det nødvendigt at have et solidt teoretisk fundament, hvor der tydeligt tages stilling
til, hvilke teorier der anvendes. Herefter følger en præsentation af Kim Schrøders
(2003) multidimensionale model, der vil fungere som inspiration til den model vi vil
betragte samt strukturere respondenternes livsverdener ud fra. Dernæst følger en
redegørelse og diskussion af mediebrug og medievaner. Det leder op til undersøgelsens
væsentligste del: receptionsanalysen. Analysen er delt op i tre temaer: Fiktionsmedier
og identitet, Fiktionsmedier og køn samt Fiktionsmedier og seksualitet. Afslutningsvist
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afrundes specialet med en refleksion over undersøgelsens design og emnefelt samt en
konklusion.
Her illustreres specialets opbygning:

Derudover er det nødvendigt at klarlægge hvorledes COVID-19-situationen har påvirket
vores undersøgelsesdesign og metode. I forbindelse med udbruddet af coronavirus så vi
os nødsaget til udelukkende at foretage virtuelle interviews, hvilket vi vil uddybe
nærmere i kapitel 4.0. Endvidere er det vigtigt at påpege, at nedlukningen af biblioteker
har medført, at det ikke har været muligt for os at låne antologien Hearth and Home:
Images of Women in the Mass Media fra 1978 hvori Gaye Tuchmans essay The
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Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media fremgår som introduktion. Dette
betyder altså, at vi har anvendt en sekundær kilde fremfor en primær kilde, når det
kommer til at redegøre for Tuchmans syn på symbolsk tilintetgørelse af kvinder,
hvorfor vi i stedet henviser til en artikel af Cynthia Carter, hvori Tuchmans synspunkt
præsenteres.
Vi har anvendt en dansk oversættelse af Judith Butlers værk Kønsballade (en.:
Gendertrouble) fra 2010, hvorfor vi henviser til denne i bearbejdelsen af hendes
kønsteori. Vi henviser dog ligeledes til årstallet for hendes originale værk (1990) for at
skabe et læsevenligt historisk overblik, så det bliver tydeligt, hvornår hendes
kønsforskning historisk set fandt sted.
Når vi henviser til undersøgelsen foretaget af Annenberg Inclusion Initiative ved
USC Annenberg School for Communication and Journalism, vil vi omtale den som
‘rapporten’ og henvise til den som (Bilag 1).
Når vi henviser til de transskriberede interviews, anvender vi det første bogstav i
respondentens navn samt nummeret for transskriberingen, eksempelvis vil udtalelse
nummer tre af Frejas interview fremgå som F3. To af vores respondenter, Karmen og
Kisser, har samme forbogstav, hvorfor vi har valgt at angive dem som KA og KI.
Specialets løbende henvisninger og litteraturliste er udarbejdet efter
referencestandarden American Psychological Association (APA).
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2.0 Videnskabsteori
I dette kapitel vil vi redegøre for det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der danner
fundamentet for vores undersøgelse. Vi beskæftiger os med, hvad viden er, og hvordan
den opnås, da det videnskabsteoretiske grundlag påvirker, hvordan vi som forskere
forstår og bearbejder empirien (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 75).

2.1 Virkeligheden som konstruktion
Socialkonstruktivisme dækker over forskellige videnskabsteoretiske tilgange inden for
moderne samfundsvidenskab og humaniora. Der er derfor ikke én teori, men begrebet
rummer derimod forskellige teoretiske tilgange og metodologiske måder at gribe
forskning an på (Bredsdorff 2005, Bertilsson & Järvinen 1998). En af de
grundlæggende antagelser i socialkonstruktivismen er, at konventionel viden ikke er
forankret i objektiv observation af verden. Verden skal derimod fortolkes, og viden
bliver på den måde til gennem sociale processer (Burr, 2003, p. 4). Forståelsen af
verden er altså historisk og kulturelt betinget, og der findes derfor forskellige
konstruktioner af verden. Vi indtager i vores undersøgelse en moderat
socialkonstruktivistisk tilgang, hvor der til dels findes stabile meningsmønstre. Folk har
basale perspektiver, fortolkninger og sociale samt kulturelle referencerammer, som de
tager med sig i fortolkningssituationer (Höijer, 2008, p. 278).
Køn er en af de vigtigste parametre i undersøgelsens teoretiske analyse og
empiriske data. Socialkonstruktivismen som erkendelsesteoretisk retning har især været
formet af diskussionen om køn, idet køn opfattes som menneskeskabt. En af de
essentielle værker i diskussionen har været Gender Trouble (1990) af Judith Butler, som
anser køn som en diskursiv konstruktion, der dannes gennem handlinger og sprog.
Butler distingverer mellem det biologiske køn og det sociale køn og nedbryder dermed
forestillingen om, at køn er ren biologi, men derimod en social konstruktion. Vores
undersøgelse bygger derfor på et syn på verden, som noget vi konstruerer imellem os.
Interviewforskningen baserer sig på sproget, der gør den anvendelig til at forstå
verden. Sproget er en social konstruktion, og derfor bærer alle dele af vores
undersøgelse præg af socialkonstruktivismen. For at opnå forståelse betragtes
delelementerne i forhold til helheden, indtil vi opnår et tilstrækkeligt meningsfyldt
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billede af den verden, vi forsøger at forstå. Dette kan også anses som en hermeneutisk
tilgang, og da socialkonstruktivismen kan argumenteres for at være udsprunget i denne
filosofi, kan disse to paradigmer selvsagt forenes (Rendtorff, 2003, p. 101). Vi vil
anvende hermeneutikken metodisk, og fokusere på den enkelte teksts betydning. På
denne måde bliver det fra et socialkonstruktivistisk perspektiv muligt at hente mere
erkendelsesmæssig præcision, som kan anvendes til analyse af den sociale konstruktion
af et givet fænomen (ibid., p. 102). Den hermeneutiske fortolkningsteori kan således
bidrage positivt til socialkonstruktivismen ved at beskrive, hvordan man når frem til
forståelse og tolkning af fænomener (ibid.). Da vores undersøgelse tager udgangspunkt i
respondenternes oplevelse af repræsentationen af kvinder og kvindelig seksualitet i
fiktionsfilm og serier, har vi et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, der trækker på
hermeneutikken for at kunne fortolke modtagers virkelighedsopfattelse og teksternes
mening. I fortolkningen af vores interviews vil vi veksle i en proces mellem del og
helhed, og på denne måde vil vi kontinuerligt revurdere vores teoretiske ståsted i
forhold til undersøgelsesfeltet, og det vi er nået frem til gennem de empiriske
undersøgelser.

2.2 Fænomenologi og det kvalitative interview
I vores undersøgelse benytter vi os både af den fænomenologiske samt den
hermeneutiske tilgang, hvorfor vi ønsker at redegøre for begge metoder samt forklare,
hvordan vi vil anvende dem i praksis.
Fænomenologer er oftest interesserede i at udrede, hvordan mennesker oplever
livsverdensfænomener, hvorimod hermeneutiske forskere er interesserede i fortolkning
af mening (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 35). Oprindeligt var fænomenologiens
genstandsfelter bevidsthed og oplevelse, men blev senere udvidet til at omfatte den
menneskelige livsverden, kroppen samt den menneskelige handling i historiske
kontekster (ibid.). I ikke-filosofisk forstand har fænomenologien været en udbredt
tilgang inden for kvalitativ forskning, hvor der her været en interesse for at forstå
sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og beskrive verden, som den
opleves af subjekterne. Dette gøres ud fra den antagelse, at den vigtige virkelighed er
det, mennesker opfatter den som (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 48). I forbindelse med
forskningsinterviewet har fænomenologien således været relevant for at afklare
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forståelsen af kvindelig repræsentation i fiktionsmedierne, da denne findes ved at
fokusere på subjekters livsverden.
I udførelsen af vores interviews vil vi anvende fænomenologien, da denne
tilgang kan hjælpe os med at forstå vores respondenters livsverden, og hermed hvordan
de opfatter repræsentationen af kvinder og kvindelig seksualitet i digitale
fiktionsmedier. Dette vil vi gøre gennem et semistruktureret livsverdensinterview, der
har til hensigt at forstå temaer fra hverdagsverdenen ud fra subjekternes egne
perspektiver. Vi vil altså indhente viden om fænomenet gennem subjekternes
beskrivelser af deres levede verden med henblik på at fortolke disse beskrivelser. Denne
interviewform minder om en almindelig hverdagssamtale, men er semistruktureret, fordi
interviewet har et konkret formål og indebærer en særlig tilgang og teknik. Det semistrukturerede livsverdensinterview er derfor hverken en åben hverdagsdialog eller et
lukket spørgeskema, men udføres i stedet gennem en tematiseret interviewguide med
både en deskriptiv og specificeret tilgang til subjektets opfattelse af fænomenet (Kvale
& Brinkmann, 2015, p. 49). Lydoptagelsen samt den efterfølgende transskribering vil
udgøre materialet til den senere fortolkningsanalyse, som vi vil foretage i vores
mediereceptionsanalyse i kapitel 8.
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3.0 Teoretisk afsæt
I dette kapitel vil vi redegøre for den teori, vi finder relevant i forhold til vores emnefelt.
Teorien skal gøre det muligt for os at besvare vores forskningsspørgsmål og bidrage til
fortolkning og analyse af otte forskellige kvinders oplevelse af kvinders repræsentation
og seksualitet i fiktionsfilm og serier. Teorien skal ligeledes hjælpe med at
kontekstualisere fænomenet og indkapsle nuancer af kvinders identitet, køn og
seksualitet som muligt. Vi er dog klar over, at undersøgelsen kan tages i mange
retninger afhængigt af den teori, der anvendes, og derfor finder vi det yderst nødvendigt
at begrunde de valg, vi foretager samt sætte emnet i en historisk og medierelateret
kontekst.

3.1 Feministisk filmteori
I vores analyse bearbejder vi teori fra flere feministiske filmteoretikere, der
repræsenterer forskellige historiske faser og forskellige måder at være feminist på, som
alle kan være aktuelle i dag. Derfor vil vi i den følgende redegørelse fokusere på såvel
de forskellige teoretiske positioner som den relevante historiske kontekst.
Feministisk teori er ofte associeret med kvinders undertrykkelse og ulighed, men
i takt med at samfundet har udviklet og ændret sig, har feministisk teori gjort det samme
(Trier-Bieniek, 2015, p. xiv). I nutidens samfund er det særligt vanskeligt at definere
feminisme, da mange kvinder har levet hele deres liv med de rettigheder, som
feministiske bevægelser har kæmpet for. Ikke desto mindre er det essentielt at kende til
feminismens ophav, hvis man ønsker at forstå dens udvikling og dens betydning for
forskellige grupper af kvinder samt fiktionsmedierne. Feminisme kan beskrives som
værende opstået i ‘bølger’, hvor der ofte tales om første, anden, tredje og senest en
fjerde bølge – sidstnævntes reelle eksistens diskuteres dog stadig (ibid., p. xv).
Den første bølge af feminisme relateres ofte til kvinders kamp for stemmeret, og
historisk set anses Mary Wollstonecrafts essay A Vindication of the Rights of Women
(1792) som katalysatoren for den første feministiske bølge. I sit værk diskuterede
Wollstonecraft kvinders plads i samfundet, hvilket startede en diskussion, der sidenhen
udmundede i suffragette-bevægelsen. Selvom denne første bølge skabte debat om
kvinders stemmeret, så var det ligeledes i denne tid, at tanker om slaveriets ophævelse
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opstod og hermed startede en generel etisk debat omkring samfundets menneskesyn
(Trier-Bieniek, 2015, p. xv).
Den anden bølge af feminisme opstod i forbindelse med kvindebevægelserne i
1960’erne og 1970’erne. Her var det primære fokus at få kvinderne ud på
arbejdsmarkedet samt at kæmpe for kvinders ret til abort og præventionsmidler (ibid., p.
xvi). I den forbindelse anskues Simone de Beauvoirs monografi The Second Sex (1949)
som et af de vigtigste teoretiske værker, der lå forud for bevægelserne. Heri erklærer
hun, at kvinder er andenrangsborgere, der hermed ufrivilligt tager del i undertrykkende
sociale normer i samfundet. En anden central tekst, som har været anvendt og diskuteret
meget, er Laura Mulveys essay om objektiviseringen af kvinder Visual Pleasure and
Narrative Cinema fra 1975. Mulveys essay var en banebrydende filmteoretisk tekst, der
siden dens publicering er blevet diskuteret og refereret meget, da dens pointe om, at
Hollywoods filmiske skuelyst er baseret på et mandligt blik og begær, stadig er relevant
i dag (ibid., p. xvii). Netop af denne årsag finder vi det aktuelt at anvende og bearbejde
Mulveys pointe i vores teoretiske analyse af kvindelig seksualitet i fiktion i afsnit 5.3.
Vi vil yderligere undersøge, hvorvidt Mulveys pointe er relevant i et empirisk
perspektiv gennem en analyse af data indsamlet fra vores respondenter i kapitel 8.
Selvom anden bølge feminismen, hvori førnævnte værker opstod, ofte omtales positivt,
kritiseres den dog i høj grad for dens selvmodsigende tilgang til feminisme, da
kvindebevægelserne ofte centrerede sig omkring hvide kvinder fra middelklassen, og
hermed ekskluderede kvinder af andre etniciteter og sociale klasser (ibid.).
Ifølge mange feministiske forfattere og forskere udsprang den tredje
feministiske bølge af Naomi Wolfs monografi The Beauty Myth (1991), hvori hun
argumenterer for, at feminismen har brug for en fornyelse. Inden for denne bølge blev
popkulturen et talerør for feministisk aktivisme, hvilket særligt kom til udtryk gennem
meget af popmusikken i 1990’erne, hvor eksempelvis bandet Spice Girls vandt frem
(ibid., p. xx). Kombinationen af popkultur og feministisk aktivisme er således
kendetegnet for den tredje bølge, hvor nye generationer af feminister fik mulighed for at
være politisk aktive samt agere og se ud, som de ville (ibid.). Vinklen ændres til en
mere aktivistisk tilgang ved at gå fra at undersøge, hvordan kvinder undertrykkes, til
hvordan de agerer i praksis. Den tredje bølge havde et bredt feministisk fokus, da den
gjorde sit indtog samtidig med internettet, men også fordi der i denne bølge blev stillet
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spørgsmålstegn ved tidligere bølgers mangel på inklusion, når det kom til
sociokulturelle faktorer som race, social klasse og køn. Her blev en essentiel feministisk
teoretiker kønsforskeren Judith Butler, der med sit værk Gender Trouble (1990)
introducerede performance-begrebet, hvilket ændrede måden hvorpå køn blev anset og
behandlet. Ifølge Butler kommer kønnet ikke til udtryk gennem ydre kropslige
funktioner, men rettere gennem en række performative handlinger, der illuderer
forestillingen om en kønslig identitet (Butler, 2010, p. 70 ff). Butler gjorde op med den
binære måde, hvorpå køn altid er blevet anset, og understregede at køn ikke er et
konstant eller et definitivt begreb – det er en performance, og af denne årsag er køn en
langt mere social og flydende størrelse end først antaget (ibid.). Netop dette synspunkt
har vi fundet relevant at præcisere yderligere i vores analyse af køn, da dette kan give os
en kontekst, hvori vi kan forstå kønnet som fænomen og dets betydning for identitet.
Dette kan hjælpe os med at forstå, hvordan vores respondenter oplever og afkoder
kønsroller og repræsentation i fiktionsmedier.
Den fjerde og seneste feministiske bølge opdeles ofte i to dele, selvom bølgens
eksistens som helhed stadig diskuteres. Den ene del centrerer sig om overfladisk
materialisme samt behovet for at sætte planetens velbefindende øverst på den politiske
agenda (Trier-Bieniek, 2015, p. xxi). Den anden del, som mange feministiske forskere
anerkender som en ny tendens, er bølgens brug af teknologi og digitale medier i
forbindelse med aktivisme. Sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter og
YouTube gør det muligt for feminister at dele deres holdninger og teorier, og små
aktivistiske tiltag kan hurtigt blive til store politiske spørgsmål. På trods af dette er der
stadig delte meninger om, hvorvidt der er tale om en reel ny feministisk bølge eller blot
en ny tendens inden for den tredje bølge. Ikke desto mindre er det med disse tidligere
feministiske bølger in mente, at vi ønsker at undersøge respondenternes oplevelse af
repræsentationen af kvinder og kvindelig seksualitet i digitale fiktionsmedier.
Hvis man dertil skal forstå forholdet mellem køn og film i et historisk
perspektiv, skal man se på sammenhængen mellem den generelle filmvidenskab og den
bredere tekstvidenskab (Jerslev, 1998, p. 62). Feministisk filmteori skal yderligere
forstås ud fra kvindeforskningens skift fra kvindeforskning til kønsforskning (jf. Butler)
samt filmteoriens generelle udvikling. Omdrejningspunktet for den feministiske
filmteori, der udsprang i løbet af både den anden og tredje bølge, var de ubevidste
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strukturer, der fandtes – og stadig findes – mellem tilskuer og film, når det kommer til
kvinderepræsentationer (Jerslev, 1998, p. 62). Disse punkter blev nuanceret i 1990’erne,
da kønsbegrebet som en binær relation mellem mand og kvinde blev problematiseret.
Dette skyldes ifølge Jerslev at:
“[...] film- og kulturhistoriske studier har været optaget af, hvordan forskellige
historiske perioder iscenesætter mange forskellige og indbyrdes stridende
visuelle repræsentationer af kvinder og mænd.” (ibid.)
Vores undersøgelse tager netop udgangspunkt i, hvordan kvinder oplever
repræsentationen af deres eget køn og seksualitet i film og serier, og derfor er forståelse
af, hvordan filmstudier og feministisk teori har behandlet emnet væsentligt for at forstå,
hvilke referencerammer og forudantagelser vores respondenter taler ud fra. Ligesom de
mange film- og kulturhistoriske studier, er vi interesserede i samme problematik
vedrørende kønnet iscenesættelse, men som nævnt tidligere, ønsker vi udelukkende at se
på fremstillingen af kvinder i vores undersøgelse. Hertil vil vi anvende feministisk
filmteori i et empirisk perspektiv i forbindelse med vores receptionsanalyse i kapitel 8.
Der har dog altid været modstridende teorier, når det kommer til køn og seksualitet, og
derfor finder vi det nødvendigt at belyse flere perspektiver, da vores respondenter kan
indtage flere forskellige læserpositioner end dem nævnt ovenfor.

3.2 Forførelse og objektivisering
En af de positioner, som vores respondenter kunne indtage, kunne være Jean
Baudrillards (1979) forståelse af kønsspørgsmålet og hermed spørgsmålet om magt
mellem mænd og kvinder. Baudrillard er ofte blevet knyttet sammen med
poststrukturalisme og forholder sig til Michel Foucaults magt- og seksualitetsanalyser.
Samfundets drivkraft er ifølge Baudrillard blandt andet spillet og forførelsen, som vi
finder relevant i forhold til kvinders repræsentation i fiktionsmedier. Baudrillard har
grundet værkets alder ikke haft mulighed for at forhold sig til digitale medier og deres
indvirkning på køn og seksualitet, derfor anvender vi nyere teorier senere i specialet for
at kontekstualisere emnet i forhold til fiktionsmedier anno 2020. Han skriver sig ind i
anden bølge feminismen, og vi vil anvende hans forståelse af seksuel frigørelse i
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receptionsanalysen til at forstå vores respondenters forskellige læserpositioner. Hans
teori bidrager ligeledes til en forståelse af den historiske kontekst, og hvilke værker, der
har inspireret de feministiske bølger.
Baudrillard opfatter seksualitet som fundamentalt maskulint, idet seksualitet er
en stærk, diskriminerende struktur, der er centreret omkring fallos, kastrering og
undertrykkelse. Kvinders styrke ligger i deres evne til at forføre. Baudrillard hævder, at
forførelse repræsenterer mestring over det symbolske univers, mens magt kun
repræsenterer mestring af det virkelige univers (Baudrillard, 1979, pp. 6-7).
Baudrillard argumenterer for, at vi har set kønsroller blive nedbrudt, men
alligevel tror de fleste mennesker implicit på disse kønsroller. Dette producerer det,
Baudrillard kalder ‘feminine mystique’, hvor mænd og kvinder ikke kan give mening til
deres verden, fordi de holder fast i arkaiske ideer, der ikke længere gælder for den
verden, de lever i (ibid., pp. 12-15). Forførelse er i den forstand, menneskers måde at
trække på disse kønsnormer strategisk – kvinder kan eksempelvis forføre mænd for at
opnå en form for magt. Disse kønsnormer definerer ikke vores samfund nøjagtigt, men
fordi folk investerer i dem, har de stadig magt. Baudrillard er af den overbevisning, at
kvinder kan udnytte kønsnormer for at bekæmpe patriarkatet (ibid.). Han ser altså i
modsætning til mange feministiske teoretikere, at der ligger en magt i det ulige forhold
mellem mænd og kvinder, og at kvinder kan udnytte dette til deres fordel. Dette er en
læserposition vores respondenter kan indtage, som adskiller sig væsentligt fra de øvrige
feministiske teorier i anden bølgen, da Baudrillard således ikke ser uligheden mellem
kønnene som en hæmsko, men en potentiel fordel for kvinder.
Eksisterende forskning har anvendt Baudrillards teori i et tekstanalytisk
perspektiv til at dokumentere, at kønsrollerne, Baudrillard omtaler, også udspiller sig i
Hollywoodfilm. I de klassiske Hollywoodfilm repræsenteres manden som en figur i et
landskab, hvorimod kvinden er et ikon, der stilles til skue for mandens blik. Kvinden
gøres til et objekt, berøves sin subjektivitet og underkastes en patriarkalsk kulturarv
(Pedersen, 1995, pp. 26-28). Kvinders køn og seksualitet udsættes for en kulturel
konstruktion, hvor kvinder skal underkaste sig mandlige normer. Selvom den klassiske
Hollywoodfilm nåede sin æstetiske kulmination i 1940’erne, så markerer den stadig en
norm, som de fleste biograffilm og serier er fortalt efter (ibid., p. 61). Dog skal det
understreges, at kvinder kan indtage andre læserpositioner end den, der bliver foreslået
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her. Kvinders forståelse af fiktive roller er ikke 1:1 men derimod en forhandlingsproces,
hvor kvindernes tidligere erfaringer og forståelser spiller en afgørende rolle.
Vi er ikke af den opfattelse, at seksualitet grundlæggende er maskulin, men
derimod at den patriarkalske kulturarv har en væsentlig betydning for kvinders
opfattelse af deres seksualitet. Med os videre i undersøgelsen ønsker vi at bringe
Baudrillards forståelse af forførelse som en magt, men en magt der er begrænset til
bestemte handlinger, hvor kvinden ofte bliver et objekt. Ligeledes finder vi de
definerede kønsroller, som vigtige for at forstå, hvordan kvinder opfatter sig selv og
andre. Det er en position, der nuancerer spørgsmålet om kvindelig repræsentation, og i
et forskningsperspektiv åbner op for en bredere forståelse for vores respondenters enten
modstridende eller anderledes oplevelser vedrørende køn og seksualitet i
fiktionsmedierne. Senere i undersøgelsen vil vi tage et nærmere blik på
objektiviseringen af kvinder ved at anvende teorier om skønhedsmyten og det mandlige
blik i afsnit 5.2, der i modsætning til Baudrillard ikke ser den kønslige ulighed som en
fordel for kvinder. Ligesom mange andre feministiske forskere lægger Baudrillards teori
op til, at kønsrollerne stadig reproduceres i samfundet herunder i de medier, vi omgiver
os med. Hertil er spørgsmålet dog imidlertid, i hvilket omfang fiktionsmediernes
skildring af køn og seksualitet reelt set kan påvirke modtagerne.

3.3 Fiktionsmediernes indvirkning
I takt med at de digitale medier er blevet en mere integreret del af det personlige liv, er
deres mulighed for indvirkning på centrale dele af identiteten og seksualiteten højnet og
kan indgå i vores identitetsopbygning og vedligeholdelse af vores kønnede identitet
(Hjarvard, 2016, p. 17 ff.). Når det kommer til identifikationsmuligheder og
læserpositioner, tilbyder fiktionsfilm og serier en bred række af disse, som kvinder kan
indtage i forhandlingen af, hvordan de repræsenteres, og hvordan de forstår deres eget
køn og seksualitet. Derfor er det relevant at undersøge, hvilke kulturelle og sociale
dynamikker fra fiktionsmedierne, der påvirker unge kvinders identitetsforståelse og
hvilke muligheder og udfordringer, det giver.
Medierne helt bredt forstået er blevet en integreret del af kultur og samfund, og
derfor er det afgørende at analysere mediernes betydning i det moderne samfund. Der
sker forandringer i kultur og samfund på grund af mediernes påvirkning, og der dikteres
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nye betingelser for samfundet (Hjarvard, 2016, pp. 28-33). Medierne udøver indflydelse
i mange forskellige sociale sfærer og kan derfor også yde indflydelse på identitet og
selvopfattelse.
Sabrina Vitting-Seerup ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst- og
Kulturvidenskab fra Københavns Universitet mener, at det er vigtigt, at vi kan
identificere os med de kroppe og historier, vi ser i kulturen. Hun beskriver spejling, som
en del af repræsentationsforskning og en måde hvorpå, man kan beskrive det, der sker,
når man sammenligner sig med billeder og historier fra kulturen. Spejling handler ifølge
Vitting-Seerup om “[...] at kunne genkende dele af sig selv i de historier og billeder, vi
omgiver os med” (Nielsen, 2018). Spejling handler derfor om identifikationer, da vi
ikke kun ser os selv som én ting. Når vi ser en karakter på film, der indeholder nogle af
disse identifikationer, kan der foregå en spejling, der påvirker selvopfattelsen.
Selvopfattelsen kan både påvirkes positivt og negativt i forhold til de billeder og
historier, der yder indflydelse. Når kvinder beskrives på en bestemt måde i fiktionsfilm
og serier, kan det påvirke måden, hvorpå kvinder opfatter sig selv, deres køn og
seksualitet.
Ifølge Drotner (1999) har medierne en særlig stærk indflydelse på de unge, fordi
de befinder sig i en fase i livet, hvor deres identitet skabes (p. 11 ff.). Mange af os tager
identitet for givet og mener allerede, vi ved, hvem vi er. Dog spiller identifikation en
væsentlig rolle i hverdagen og i sociologien, og i fiktionsmedierne møder vi mange
identifikationsmuligheder. At vide hvem vi er, og hvem andre er, er en
multidimensional klassificering eller kortlægning af den menneskelige verden (Jenkins,
2014, pp. 4-6). I forhold til trykte medier og lydmedier, så har filmmediet i sanselig
henseende et langt mere sammensat udtryk, som modtageren oplever i nuet. Der er en
oplevelsesmæssig umiddelbarhed, hvor modtageren ikke som sådan kan stoppe op eller
gentage oplevelsen (Frandsen & Bruun, 2005, p. 53). Fiktionsfilm og serier kan derfor
opfattes som et spejl, der giver mulighed for identifikation. Film opleves som særligt
følelsesmobiliserende, og der er fundet store ligheder med de oplevelsesformer,
modtageren i sin tidlige barndom har gennemlevet i den såkaldte spejlfase, hvor
ubevidste lag i modtagerens bevidsthed får stor betydning for det, som kaldes den
“virkelige oplevelse” af medieteksten. Modtagerens primære identifikation følger
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kameraets blik og genkender og genoplever ved en slags spejling af indre skabeloner i
det audiovisuelle udtryk (Frandsen & Bruun, 2005, pp. 54-55).
Hvordan fiktionsmedierne nærmere påvirker kvinders oplevelse af køn og
seksualitet, kræver konkret analyse, som vil fremgå af kapitel 8. For at kunne analysere
fiktionsmediernes egentlige indvirkning på vores respondenter, må vi dog først få en
forståelse for fænomenet identitet samt dets udviklingsproces.

3.4 Identitet og fiktionsmedier
Identitet er det, der kendetegner en person og adskiller den fra andre. Ved hjælp af
identificeringer dannes en identitet, som også etablere en kønsidentitet, der blandt andet
vedrører seksuel orientering. Kønsidentitet er en af de mest diskuterede dele af den
samlede identitet, da den er fundamental for de øvrige aspekter. Det psykiske køn eller
det sociale køn dannes i relation med omgivelserne. Identitet er altså en konstant proces,
der kan påvirkes på mange måder og er en varig livsbetingelse (Erikson, 1968, p. 1520). Identitetsforskning er et bredt felt med mange teoretiske standpunkter og
opfattelser af, hvordan identitet skabes. Vi er i første omgang interesserede i, hvordan
identitet konstrueres narrativt, og der er Jerome Bruner og Michael Bamberg to
teoretikere, der har behandlet emnet ud fra samme ikke-essentialistiske forståelse, hvor
identitet konstrueres i forhold til andres fortællinger om dem selv.
Ifølge Bruner findes der ikke noget intuitivt indlysende og essentielt ‘selv’ at
opdage, men derimod konstruerer og rekonstruerer vi vores ‘selv’ for at opfylde
behovene i de situationer, vi befinder os i. Disse konstruktioner er styret af erindringer
fra fortiden og håb og frygt for fremtiden (Bruner, 2004, p. 76 ff.). Selvskabelse er
derfor en narrativ kunst, som foregår både indefra og udefra i kraft af følelser, tanker og
erindringer over for andres tilsyneladende anseelse og forventninger. At fortælle andre
om én selv, er derfor afhængig af, hvordan vi tror, de mener, vi burde være (ibid.).
Bruner bidrager derfor med en forståelse af, hvordan identitet narrativt konstrueres, som
vi vil anvende til at forstå, hvorledes vores respondenter forhandler og vedligeholder
deres identitet, køn og seksualitet i forhold til fiktionsmediernes fremstilling.
Bamberg beskæftiger sig ligeledes med identitet, og ifølge ham afhænger
identitetsskabelse af sociokulturelle kategorier som køn, etnicitet og status og står over
for tre dimensioner (Bamberg, 2011, p. 6 ff.). Dimensionerne kan anvendes til at forstå
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hvilke omstændigheder, der spiller en særlig væsentlig rolle for vores respondenters
konstruktion af deres kønnede identitet. De håndgribeliggør hvilke forhandlinger af den
narrative fortælling om selvet, der finder sted, når kvinderne ser film og serier.
Den første er fastholdelse af selvfølelse over tid over for forandring. Her er
fortællinger gode til at fastholde selvet over tid og det kan både være fiktive og ikkefiktive. De fiktive fortællinger i film og serier giver mulighed for at udforske identiteten
(Bamberg, 2011, p. 6 ff.). Næste dimension er unikhed over for at være ligesom alle
andre. Her trækker individet på gruppekategorier og afprøver sin identitet op imod
andres. Det handler altså om, hvordan vi positionerer os i forhold til andre, men det kan
også være i forhold til fiktive fortællinger i film og serier. Den sidste dimension er den
indflydelse, man selv har over for den, der udøves på én selv. Her er det altså
væsentligt, at man føler, at man kontrollerer begivenhedernes gang (ibid.).
Bamberg og Bruner kommer med nogle vigtige pointer i forhold til narrativ
konstruktion af identitet og identitetsskabelse, men for at kunne foretage en
fyldestgørende teoretisk analyse af, hvordan identitet, køn og seksualitet spiller
sammen, finder vi det nødvendigt at supplere med Anthony Giddens og Richard Jenkins
i afsnit 5.1, som har lavet indflydelsesrige teorier om identitet. Giddens og Jenkins
kommer med en grundlæggende forståelse af identitet, og hvordan vi identificerer os i
forhold til andre, hvilket er væsentligt i undersøgelsen af køn og seksualitet, der hænger
uløseligt sammen med identiteten.
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4.0 Metode og etiske overvejelser
I dette kapitel vil vi redegøre for vores metodiske samt etiske overvejelser i forbindelse
med dataindsamlingen af vores kvalitative empiri. Vi vil skelne mellem hvor, hvornår
og hvordan, vi har anvendt de forskellige metoder, da dette er væsentligt for
undersøgelsens analytiske resultater. Vi vil yderligere beskrive metodetriangulering som
praksis, samt hvordan vi har anvendt denne tilgang i udførelsen af vores undersøgelse.

4.1 Kvalitativ vs. kvantitativ metode
Det kvalitative og kvantitative paradigme i medievidenskaben er komplementerende
metoder, der gør det muligt at foretage vidtrækkende og dybdegående undersøgelser.
Skellet mellem paradigmerne viser sig i synet på, hvordan virkelighed, sandhed og
viden skal opfattes og behandles. Metoderne har rod i forskellige videnskabstraditioner,
hvor den kvantitative metode er inspireret af amerikanske medieforskere og sociologer,
og den kvalitative metode er et produkt af europæisk forskning (Hjarvard, 1997, p. 62
f.).
Metoderne har forskellige tilgange til genstandsfelterne. Den kvalitative metode
er en metode til empirisk analyse og har rod i den hermeneutiske epistemologi. Her
anvendes fortolkning som den primære analyseform, og genstandsfeltet har ofte
sproglig karakter (ibid., p. 63 ff.). Den kvantitative metode derimod er baseret på en
positivistisk tilgang og benytter sig af tal til repræsentation af empiriske fænomener.
Analyseformen er primært beregning, som underbygges af statistisk metode og teori
(ibid., p. 66).
Både den kvalitative og den kvantitative metode er gennemtrængt af fortolkning,
når vi undersøger sociale og kommunikative fænomener, og kan derfor sagtens kobles.
Her er det især hermeneutikken, der spiller en væsentlig rolle i samspillet mellem de to
paradigmer. Det er vigtigt, at vi anerkender og forholder os til vores forforståelse ved
anvendelse af begge tilgange (ibid., p. 75 f.). Den kvalitative metode vil unægteligt
være den mest dominerende metode, vi anvender i vores undersøgelse. Metoden vil vi
bruge til at udføre kvalitative interviews, som skal danne grundlaget for en
receptionsanalyse af, hvordan respondenterne oplever samt afkoder køn og seksualitet i
fiktionsfilm og serier. De kvalitative interviews kan være med til at give os en forståelse
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for konteksten og den enkeltes mediebrug samt afdække specifikke træk ved fænomenet
(Brennen, 2013, p. 3). Den kvantitative metode vil vi derimod bruge til at finde frem til
systematiske karakteristika inden for emnefeltet. Vi vil blandt andet anvende
beregnende undersøgelser om antallet af kvindelige hovedroller i film, kvindelige
instruktører og sexede kvinderoller. Disse systematiske karakteristika skal være
medvirkende til at understøtte vores anvendte teori samt gøre det nemmere at
generalisere om filmindustrien. De har ligeledes fungeret som motivation for at
undersøge netop kvindelig repræsentation i film og serier i det nutidige mediebillede.

4.2 Metodetriangulering
Metodetriangulering referer til, hvordan man i praksis kan kombinere flere metoder til
at belyse et fænomen fra forskellige vinkler og præcisere betydningen heraf (Kvale &
Brinkmann, 2015, p. 73). Metodetriangulering kan omhandle forskning, der kombinerer
den kvalitative og kvantitative metode, men også forskning der udelukkende
beskæftiger sig med én af metoderne. Her vil trianguleringen således bestå af
kombinationen af tilgange inden for den givne metode til at give et mere nuanceret
perspektiv.
I forbindelse med vores undersøgelse bruger vi den kvalitative metode til at
anskueliggøre problemformuleringen fra flere vinkler og hermed besvare den bedst
muligt. Vi anvender derfor den kvalitative metode i både vores teoretiske
indholdsanalyse såvel som i vores receptionsanalyse. I figur 1 nedenfor ses specialets
undersøgelsesdesign.

Figur 1 : Specialets undersøgelsesdesign.
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I den teoretiske analyse har vi på baggrund af relevant teori analyseret fænomenerne
identitet, køn og seksualitet. Med udgangspunkt i denne har vi fundet frem til nogle
grundlæggende karakteristika, der gør sig gældende for hvert af de nævnte fænomener.
Til at underbygge vores teoretiske analyse har vi ligeledes anvendt den kvantitative
metode, da vi har benyttet systematiske beregninger fra undersøgelser omkring
inklusion og repræsentation i fiktionsfilm og serier. Analysen medvirker til at skabe et
teoretisk funderet fundament for resten af opgaven og har derudover haft betydning for
udformningen af interviewguiden til de individuelle interviews. Den teoretiske analyse
vil hjælpe os med at belyse fænomenerne fra et medieorienteret perspektiv, hvilket vi
yderligere ønsker at undersøge empirisk i vores receptionsanalyse. Vi vil inddrage det
modtagerorienterede perspektiv ved at udføre en mediereceptionsanalyse på baggrund
af vores otte individuelle interviews.
Essensen i metodetriangulering er altså at anvende de individuelle metoders
styrker til at opveje for de enkelte metoders svagheder, hvorfor vi ønsker at benytte os
af flere forskellige tilgange i udformningen af vores undersøgelse. Dette vil medføre, at
vores speciale får mere fyldestgørende resultater, end hvad det ville have fået, hvis vi
havde brugt metoderne enkeltvis.

4.3 Etiske overvejelser
Hele vores kvalitative undersøgelse har været præget af etiske spørgsmål og dilemmaer,
som vi skulle overveje og forholde os til fra undersøgelsens start. Interviewforskning er
generelt fyldt med etiske spørgsmål, da den viden der produceres, afhænger af den
sociale relation mellem intervieweren og den interviewede (Kvale & Brinkmann, 2015,
p. 37). Denne sociale relation hviler derfor hovedsageligt på interviewerens evne til at
skabe en situation, hvor respondenten føler sig tryg og fri til at tale om private
anliggender eller tabubelagte emner. Det var derfor vigtigt for os, at der var en balance
mellem vores ønske om at indsamle interessant viden om emnefeltet samt vores
hensyntagen til vores respondenters personlige grænser. Vi sørgede derfor for at
indhente respondenternes informerede samtykke samt forsikre dem om undersøgelsens
fortrolighed ved at anonymisere deres identitet.
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4.3.1 Informeret samtykke
Informeret samtykke handler om at informere respondenterne om undersøgelsens
overordnede formål og design samt forklare hvilke fordele og ulemper, der kan være i
forbindelse med deltagelsen (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 116). Allerede i forbindelse
med rekrutteringen klarlagde vi for kvinderne, hvad specialets emnefelt var, således at
undersøgelsens gennemsigtighed blev tydeliggjort (Bilag 2). Efter rekrutteringen
udsendte vi uddybende information om undersøgelsen samt forklarede respondenternes
rolle heri. I den uddybende besked beskrev vi yderligere den hjemmeøvelse, som
respondenterne skulle foretage inden det kvalitative interview (Bilag 3). Alle
respondenter blev ligeledes briefet omkring undersøgelsens emnefelt samt overordnede
design under det egentlig interview, så vi var sikre på, at informationerne var noget
retmæssigt frem.

4.3.2 Fortrolighed
Fortrolighed handler i forskning om at lave aftaler med respondenterne vedrørende de
data, som man indsamler (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 117). Det handler især om at
privat data skal forblive privat, så respondentens udtalelser ikke får negative
konsekvenser for den pågældende respondent.
Allerede i rekrutteringsbeskeden gjorde vi vores respondenter opmærksomme
på, at interviewet ville blive optaget, og vi forsikrede dem yderligere om, at de ville
blive anonymiseret i transskriberingsprocessen ved at blive tildelt et alias (jf. Brennen).
Samme information fik respondenterne inden vi påbegyndte de forskellige interviews,
så de var sikre på undersøgelsens fortrolighed, og hermed følte sig tilpas og tilgodeset i
situationen. Ligeledes valgte vi, at intervieweren skulle være den af os, der havde mest
bekendtskab med respondenten for yderligere at skabe tryghed omkring situationen.
Grundet COVID-19 var der heller ikke en bisidder til stede under de virtuelle
interviews, så interviewet foregik i høj grad som en samtale mellem to mennesker, dog
uden muligheden for fysisk at være sammen og tilbyde hyggelige omgivelser med kaffe,
te og snacks.
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4.3.3 Specialets emnefelt
Grundet vores undersøgelses emnefelt vedrørende kvindelige repræsentation og
seksualitet i fiktionsmedierne, finder vi det ligeledes relevant at dedikere et afsnit til de
etiske overvejelser, vi havde i forbindelse med dette.
Som udgangspunkt havde vi mange refleksioner i forhold til rekrutteringen af
kvinder. For undersøgelsens repræsentativitet ønskede vi at få en så bred repræsentation
af kvinder i 20’erne som muligt, herunder kvinder af forskellig etnicitet, seksuel
orientering samt generel differentiering i udseende. Selvom vi havde dette for øje i
udvælgelsen af vores respondenter, så ønskede vi ikke, at de skulle stødes over det
faktum, at deres etnicitet eller seksuelle orientering havde været et udvælgelseskriterium
for os som forskere. Derfor fandt vi det mest etisk forsvarligt at rekruttere i eget
netværk, og på den måde undgå aktivt og målrettet at skulle søge efter kvinder med
anden etnisk baggrund eller anden seksuel orientering end heteroseksuel.
En anden etisk overvejelse var hvorvidt vores interviews skulle foregå i
fokusgrupper eller individuelt. Grundet undersøgelsens emnefelt blev vi dog enige om,
at de individuelle interviews ville være mere etisk korrekt end fokusgruppeinterviewet.
Dette skyldes undersøgelses emne, der for nogen kunne virke tabubelagt eller
personligt. Emnet om kvindelig repræsentation og seksualitet i fiktionsmedier er
muligvis ikke i sig selv tabubelagt, men nogle af de spørgsmål vi fandt relevante i
forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden, kan anskues som værende af meget
personlig karakter. Desuden var vi interesserede i den enkelte respondents subjektive
opfattelse, hvilket betød at vi ikke ønskede, at der skulle være udefrakommende
påvirkninger i form af andre holdninger eller kommentarer, hvilket ville være tilfældet,
hvis vi havde valgt fokusgruppeinterviewet som interviewform.
Idet vi selv er kvinder, så vi en klar fordel i at snakke kvinde til kvinde med
vores respondenter, fordi det muligvis giver anledning til bedre forståelse mellem
parterne. Vi havde en forventning om, at kvinderne ville være mere tilbageholdende,
hvis intervieweren var en mand, fordi forståelsen af kvindekroppen og følelserne
omkring det at være en kvinde, hænger tæt sammen med emnerne køn og seksualitet. Vi
sammenlignede det lidt med at befinde sig i kvindernes omklædningsrum, hvor det er
knap så blufærdigt at klæde om foran en kvinde som en mand.
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4.4 Individuelle computerstøttede interviews
I vores undersøgelse har vi valgt at benytte os af individuelle virtuelle interviews til
indsamling af kvalitativ empiri. Dette gjorde vi, da vi havde et ønske om at forstå
fænomenerne ud fra den enkelte respondents livsverden. Det individuelle interview øger
respondentens mulighed for at komme til orde, og som interviewer medfører denne
interviewtype større mulighed for at tilpasse spørgsmålene til det enkelte subjekt
(Schrøder et al., 2003, p. 151). Faktummet, at vi løbende kunne justere i spørgsmålene
ud fra respondentens svar, var også essentielt, da vores emnefelt berørte et potentielt
ømtåleligt emne, som muligvis ikke ville være nemt for alle respondenter at bearbejde.
Hertil havde vi en formodning om, at fokusgrupper kunne være problematiske i forhold
til at få fyldestgørende svar, da en risiko ved denne interviewtype er, at minoriteten vil
tilslutte sig majoritetens holdninger, og dermed gøre vores empiri konsensusorienteret.
Vores pilotinterview med Ingrid blev som det eneste foretaget ansigt-til-ansigt
med Monica som moderator og Cecilie som bisidder. Derudover blev interviewet med
Line ligeledes foretaget fysisk, dog uden bisidder og med Cecilie som moderator.
Oprindeligt havde vi udtænkt at udføre alle vores interviews ansigt-til-ansigt enten på
Aarhus Universitet eller i private omgivelser afhængigt af vores respondenters ønsker,
men grundet udbruddet af coronavirus, så vi os nødsaget til at foretage de resterende
interviews virtuelt uden tilstedeværelsen af en bisidder.
Vi anvendte Facebook Messengers videoopkaldsfunktion som vores primære
interviewredskab. Vi mødtes altså virtuelt ansigt-til-ansigt med vores respondenter,
hvilket vi mente var essentielt, for at vi undgik misforståelser og fik opbygget en
nærværende relation til respondenterne. Cecilie optog sine interviews på sin telefon
imens de foregik på hendes computer, hvorimod Monica gjorde det omvendte i sine
interviewsituationer. Ulemperne ved det digitale interview var blandt andet at få alle de
tekniske elementer til at spille sammen, og her var der blandt andet problemer med
programmet QuickTime i forbindelse med Monicas interview af Patricia, hvilket
medførte, at lydoptagelsen stoppede pludseligt under interviewet. Fejlen blev dog
opdaget med det samme, og derfor blev optagelsen genoptaget hurtigt, hvorfor der ikke
gik noget data tabt. En anden udfordring var internetforbindelsen, der til tider virkede
ujævn, hvilket gav få forsinkelser i interviewprocessen, og her handlede det derfor om
at tale klart og tydeligt. En stor fordel ved denne interviewform var, at det var nemt for
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vores respondenter at finde tid til interviews, da det var let tilgængeligt. De virtuelle
interviews var derfor ikke en ulempe, da de få tekniske udfordringer var nemme at
overkomme, hvorfor vi ikke har haft reliabilitetsproblemer i forhold til interviewtypen.
Grundet videoopkaldsfunktionen fungerede det derfor stadig som et individuelt
interview, der foregik ansigt-til-ansigt, og i respondenternes egne trygge rammer i eget
hjem.

4.5 Rekruttering af respondenter
For at rekruttere respondenter anvendte vi vores eget netværk, idet vi selv befinder os i
den aldersgruppe, vi ønskede at undersøge. Vi skrev ud til de kvinder, vi formodede
ville være interesserede i at deltage. Vi havde ikke mange kriterier andet end, at de
skulle være i alderen 22-30 år og se fiktionsfilm og serier. Vi har altså her benyttet os af
sneboldsmetoden ved at spørge venner og bekendte, om de kendte nogen, der opfyldte
vores krav til respondenterne (Schrøder et. al., 2003, p. 162). For at få et mere nuanceret
billede valgte vi yderligere at interviewe en lesbisk kvinde og en kvinde med asiatisk
herkomst for at se perspektiverne fra minoriteters synspunkt. Der blev ikke i
spørgsmålene lagt særligt vægt på disse forhold, men det blev derimod op til dem selv
at sætte fokus på disse aspekter. Vi ønskede ikke at presse en definition ned over
hovedet på dem, hvis nu deres herkomst eller seksualitet ikke spillede en videre rolle i
deres tolkninger af fiktionsfilm og serier.
Aldersgruppen for vores respondenter blev 23-27 år, hvilket vi betragter som et
fornuftigt spænd, hvor kvinderne stadig befinder sig i forholdsvis samme fase i livet.
Dette var nødvendigt for at kunne sammenligne svarene og foretage generaliseringer om
aldersgruppen. Disse kvinder er også formentlig blevet påvirket af de samme
feministiske bølger samt blevet formet af de samme film, serier og populærkultur.

4.6 Interviewguide
Vores interviewguide er udarbejdet som en kombination af flere interviewformer. Den
er primært lavet ud fra et semistruktureret livsverdensinterview, der har til hensigt ”at
indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at
meningsfortolke de beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2015, p. 177).
Grunden til, at vi valgte et semistruktureret interview er, at vi ikke har valgt en
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medietekst at tage udgangspunkt i. Derfor skulle samtalen omhandle de eksempler,
respondenterne selv kom i tanke om. Hvert interview bar derfor præg af, at
respondenterne havde forskellige referencerammer. Ligeledes var den indledende øvelse
meget åben og dannede fundamentet for den videre samtale. Dette var et forsøg på at
indkapsle netop det, kvinderne individuelt lagde mærke til, og hvad der påvirkede dem
ved emnet. Vores interview bærer dog præg af et struktureret interview, idet alle
respondenter fik de samme spørgsmål, men der er givet plads til improvisation og til at
følge de tankeveje, respondenterne går ned af.
Derudover bærer dele af interviewguiden præg af et begrebsinterview. Et
begrebsinterview kan hjælpe med at afklare begreber, og ofte er intervieweren i disse
situationer interesseret i at forstå, hvordan respondenten forstår begrebet (Kvale &
Brinkmann, 2015, p. 207). Her var det særligt vigtigt for os at have en bred definition af
seksualitet og køn, så respondenterne selv kunne navigere i det felt og forklare, hvad de
forbandt med disse. Vores interviewguide var udarbejdet deduktivt ud fra teoriafsnittet,
og bærer derfor præg af, at være opdelt i identitet, køn og seksualitet.
Hvert interview startede med en briefing, hvori vi præsenterede os selv og
forklarede formålet med interviewet. Derudover blev respondenterne gjort
opmærksomme på deres anonymitet i opgaven, og at de vigtigst af alt skulle huske på,
at der ikke var nogen rigtige eller forkerte svar.
Udover vores spørgsmål havde vi to øvelser med. Den første var en
hjemmeøvelse, hvor respondenterne skulle tænke over følgende eksempler tre dage
inden selve interviewet:
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Denne øvelse skulle derfor tage udgangspunkt i de eksempler, respondenterne selv
kunne erindre og noget, der havde gjort særligt indtryk på dem. Den anden øvelse var et
skema med 34 tillægsord, som kan ses i bilag 3. Her skulle respondenterne vælge fem
ord, der ifølge dem beskriver det typiske kvindebillede, de ser repræsenteret i
fiktionsfilm og serier. Efterfølgende skulle de vælge tre til fem ord, der beskriver det
typiske mandebillede. Øvelserne havde til formål at aktivere respondenternes
hukommelse og samtidig gøre det muligt at sammenligne deres svar på tværs ved at se
på, hvilke ord der gik igen, og hvilke ord der var unikke for den enkelte respondent.
Øvelserne skulle også give os et større indblik i, hvilket kvindebillede unge kvinder
oplever, fiktionsfilm og serier fremstiller.
Vi valgte yderligere at inddrage et klip fra filmen Miss Congeniality, som vi fik
respondenterne til at beskrive og reagere på. Vi fandt dog ikke, at denne øvelse gav os
nogle konkrete empiriske resultater, hvorfor denne ikke vil fremgå i receptionsanalysen.
Til gengæld fungerede klippet som en god referenceramme, som respondenterne kunne
vende tilbage til, når de skulle eksemplificere deres oplevelse af emnefeltet.

4.7 Pilotinterview
Vi foretog et pilotinterview, der havde to overordnede formål. For det første skulle det
afgøre, hvorvidt vores udarbejdede interviewguide var fyldestgørende i praksis, og
herunder om spørgsmålene var forståelige. For det andet skulle piloten være indikator
for, om de svar, vi fik, ville kunne anvendes i en senere receptionsanalyse. Fordi vores
spørgsmål var meget åbne, havde vi særligt fokus på, hvorvidt vores interviewguide
kunne fungere, uden at give vores respondenter en konkret medietekst at forholde sig til.
Vi ønskede ikke at spørge ind til konkrete film eller serier, men derimod få deres
umiddelbare holdning til emnet ud fra deres egne underholdningspræferencer.
Vi rekrutterede respondenten ud fra vores eget netværk, og endte med at
interviewe Ingrid på 26 år, der er kandidatstuderende. Grundet tidspres gav vi ikke
Ingrid den planlagte hjemmeopgave for, som ellers skulle være en fast bestanddel af
vores interviews. Vi foretog interviewet i private omgivelser hjemme hos Monica, hvor
såvel interviewguiden samt de planlagte øvelser blev efterprøvet i praksis. Efter
pilotinterviewet blev det tydeligt for os, at hjemmeopgaven var af nødvendig karakter,
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da denne kunne sætte respondentens tankeproces i gang allerede inden interviewets
begyndelse. Brug af hjemmeopgaven ville således medføre, at respondenterne ikke ville
finde det lige så svært at reflektere over spørgsmål eller komme med eksempler på film
og serier, fordi de var blevet forberedt på emnet inden. Vi ændrede også i få af vores
spørgsmål i interviewguiden efter pilotinterviewet, således at der kom endnu mere fokus
på respondentens levede verden og narrativ.

4.8 Præsentation af respondenter
Kvinderne i vores undersøgelse er alle bosat i Aarhus, men kommer fra forskellige dele
af landet. Den yngste respondent er 23 år og bachelorstuderende, hvorimod den ældste
er 27 år og fuldtidsansat. I skemaet nedenfor ses navn, alder og beskæftigelse på vores
syv respondenter.

Figur 2: Oversigt over respondenter.

Selvom demografiske forhold som køn og alder tilnærmelsesvist er ens for alle
respondenter, da de alle er kvinder, der befinder sig i tyverne, så adskiller de sig fra
hinanden på andre parametre. Kvindernes uddannelse og beskæftigelse svinger således
fra butikselev til dommerfuldmægtig, hvilket er med til at bidrage til undersøgelsens
repræsentativitet. Ydermere er seks af kvinderne heteroseksuelle, imens Patricia er
homoseksuel. Etnisk er seks af kvinderne danske, mens Karmen som den eneste har
anden etnisk baggrund end dansk, da hun er af vietnamesisk herkomst. Disse
omstændigheder kan spille en rolle for respondenters forudantagelser og måder at
anskue kvindelig repræsentation på. Særligt ophav, alder og uddannelsesniveau kan
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have en betydning for, hvor kritiske respondenterne er over for det, de ser i film og
serier, og hvilke feministiske bølger, der har dannet grundlag for deres holdninger og
overbevisninger. Dog ønskede vi, at kvinderne var relativt jævnaldrende for at sikre, at
det så vidt muligt er de samme historiske begivenheder, tendenser og fiktionsfilm og
serier, der har påvirket dem fra deres opvækst til i dag.
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5.0 Teoretisk analyse
I dette kapitel vil vi foretage en teoretisk analyse af fænomenerne identitet, køn og
seksualitet. Dette gør vi med henblik på at skabe et teoretisk forståelsesgrundlag for
disse fænomener, inden vi bearbejder dem yderligere i en empirisk sammenhæng i
receptionsanalysen i kapitel 8. Vi vil inddrage relevant teori til at beskrive, hvordan
fænomenerne skal forstås hver for sig, selvom de alle er forbundet og dermed svære at
adskille.

5.1 Teoretisk analyse af identitet
Seksualitet og identitet er to faktorer i livet, der unægteligt hænger sammen (Taylor,
2017, p. 17). Det giver derfor mening at se på seksualitet som en slags kerne i
menneskets identitet, da de to ikke kan ses som separate fænomener (Gauntlett, 2008, p.
133). For at kunne undersøge hvilken indvirkning repræsentationen af kvinder og
kvindelig seksualitet i fiktion har på unge modtagere, er det derfor først væsentligt at
forstå, hvad identitet er, hvordan den skabes, samt hvordan identitet, køn og seksualitet
hænger sammen.
Påvirkningen af unges identitet betragter vi ud fra medialiseringsperspektivet, da
der foregår en social interaktion gennem medierne, som har en indvirkning på mange
facetter af livet (Hjarvard, 2016, p. 28). Identitet påvirkes altså af mediernes logik, og
derfor er en forståelse af identitetsprocessen essentiel.

5.1.1 Identifikation som en dynamisk proces
Ifølge Jenkins er identitet den menneskelige evne, der gør det muligt at vide, hvem der
er hvem, og dette involverer også at vide, hvem vi selv er (2014, p. 5). Det er altså en
multidimensional klassifikation eller kortlægning af den menneskelige verden og
menneskets plads i verden, både som individer og som medlemmer af fællesskaber.
Identifikation er vigtig, fordi det er den basale kognitive mekanisme, som mennesker
bruger til at forstå dem selv og deres medmennesker – individuelt og kollektivt. Det er
gennem identifikation, at vi konstant determinerer, hvem der er hvad, og hvem der er
hvem, og hermed er identitet aldrig klarlagt og færdigstøbt, den er derimod i evig
udvikling (ibid., p. 13). Det er ikke noget man kan have, men noget man gør. Dog må
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man ikke foranlediges til at tro, at identifikation determinerer adfærd, da vi ikke kan
bruge identitet til at forudse, hvem der gør hvad (Jenkins, 2014, p. 13).
Identifikationens bærende principper er ligheder og forskelle, og de er kernen af
menneskenes verden. Vi klassificerer konstant personer og objektiver samt associerer os
selv med nogen eller noget. Gennem en kategorisering af hinanden, får vi adgang til en
selvrealisering og identifikation, da hvem vi tror, vi er, er forbundet med hvem, vi tror,
andre er – og vice versa (ibid., p. 12-19). Identitet betegner således måderne hvorpå
individer og fællesskaber skelnes i relation til andre individer og fællesskaber (ibid., p.
18). Forskellen på de to er imidlertid, at individuel identifikation er baseret på forskelle,
hvorimod kollektiv identifikation er baseret på ligheder. Trods dette er den individuelle
og kollektive identifikation sammenflettede og svære at undersøge hver for sig (ibid., p.
8). Ifølge Jenkins ville vi uden identifikation ikke være i stand til at relatere os til
hinanden. Uden identifikation ville den menneskelige verden, som vi kender den, ikke
eksistere, og derfor er identitet nødvendigt for at verden kan hænge sammen (ibid., p.
27).
En af årsagerne til Jenkins’ fascination af identitet er, at vi ikke har monopol på
begrebet, og hermed ejes identitetsbegrebet ikke af nogen. Jenkins forklarer, hvorledes
reklamebranchen i årevis har forsøgt at sælge mennesker dyre produkter ved at sælge
dem en bestemt identitet, eksempelvis “et nyt look” eller “et nyt mig” - og på denne vis
bliver identitetsbegrebet allemandseje (ibid., p. 28). Selvom antropologien i årtier har
beskrevet, hvordan identifikation og konsumerisme er forbundet, så er den nyeste
udvikling, jævnfør Jenkins, at mennesker er blevet mere bevidste om, hvad vi gør og
mere selvreflekterende i forhold til det globale marked (ibid., p. 29). Denne pointe
finder vi interessant i forbindelse med analysen af vores emne om repræsentationen af
kvindelig seksualitet og køn i fiktion. Vi mener, at man ligeledes kan argumentere for,
at der i fiktionens verden har været en overvejende tendens til at sælge en bestemt
identitet, når det kommer til det kvindelige køn og dets tilgang til sex. Spørgsmålet er
dog, om modtagerne er bevidste og selvreflekterende, når det kommer til den seksuelle
og kønnede identitet, der bliver solgt i fiktionen, og hermed om repræsentation har en
reel betydning for modtagernes identitetsopfattelse. For at kunne undersøge dette
yderligere, bliver vi nødt til at klarlægge, hvordan vi helt konkret skal forstå relationen
mellem identitet, køn og seksualitet.
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5.1.2 Social reproduktion og fortællingen om selvet
Identitet kredser omkring jeg-opfattelsen. Det vil sige, hvordan en person opfatter sig
selv samt hvilke ting, steder, forestillinger og egenskaber personen føler sig nært knyttet
til. Giddens beskæftiger sig således med, hvordan mennesker former deres forståelse af
selv og identitet. Ifølge Giddens (1996) er identitet et resultat af en social reproduktion,
der beskriver hvordan menneskers hverdagshandlinger forstærker og reproducerer et sæt
af forventninger (p. 32 ff.). Mennesket skaber, vedligeholder, og reviderer et sæt af
biografiske fortællinger, som er historien om, hvem vi er, og hvordan vi kom til at være,
hvor vi er nu. Identitet er derfor en persons egen refleksive forståelse af deres biologi,
og mennesker er emotionelt investeret i deres verden, som de forstår den (ibid.). Denne
emotionelle investering kan derfor resultere i forargelse eller udskammelse af
handlinger, der ikke stemmer overens med de enkelte individers forståelse. Evnen til at
vedligeholde en tilfredsstillende fortælling om sig selv afgøres af, at man tror på sig selv
og forventer respekt fra andre. Vi har brug for et stærkt narrativ til at forklare alt, der
sker omkring os, og hvordan vi ideelt set agerer en form for helterolle. Stolthed og
selvsikkerhed er derfor baseret på tillid til integriteten og værdien af den narrative
selvidentitet. Mennesker kan derfor opleve skam, hvis de er bange for, at deres
fortælling om dem selv ikke er god nok (ibid., p. 70 ff.). Hertil kan man postulere, at
sex og seksualitet for mange kvinder har været forbundet med skam og usikkerhed, som
netop kan være et tegn på, at der regerer få forestillinger om, hvordan kvinders
seksualitet og køn er og bør være.
Den væsentligt øgede åbenhed omkring seksualitet og langt mere iøjnefaldende
seksuelle mangfoldighed, kan ifølge Giddens forstås ud fra netværket af makro og
mikro kræfter. Mere seksuel synlighed i verdenssamfundet kan associeres til en
tilbagegang af religion og en stigning af rationalitet. Det er sociale forandringer, som er
fremkaldt af forandringer i, hvordan individer opfatter livet ud fra observationer og
sociale påvirkninger (ibid.). Denne udvikling er også et produkt af forandringer i
lovene, der relaterer sig til ægteskab og seksualitet (makro), men efterspørgslen efter
disse forandringer kommer fra hverdagslivet (mikro). Ligeledes påvirkes denne
efterspørgsel af sociale bevægelser for kvinders seksuelle frigørelse og egalitarisme
(makro), som er kommet ud af en utilfredshed i hverdagslivet (mikro). Det er derfor
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krydsfeltet mellem mikro og makro kræfter, der spiller ind i udviklingen af forandringer
i forståelsen af seksualitet, køn og identitet (Giddens, 1996, p. 32 ff.).
Sigmund Freud argumenterede for at samfundet søgte at undertrykke seksualitet,
hvorimod Foucault hævdede, at seksualitet ikke var undertrykt, men nærmere en social
besættelse og konstruktion. Giddens argumenterer dog for, at ingen af disse opfattelser
er fyldestgørende, fordi seksuel udvikling er bundet til en refleksionsproces.
Spørgsmålet om ens seksuelle orientering er altså af fundamental karakter, fordi det er
centralt for selvidentiteten (ibid.). Ydermere forklarer Giddens, at refleksionsprocessen
ligeledes kan påvirkes udefra, og derfor kan andres påvirkning, herunder mediernes,
blive afgørende i kvinders selvbevidsthed og identitetsforståelse. Giddens anerkender, at
massemedierne har magten til at påvirke individers perception af dem selv og andre.
Medierne reflekterer ikke kun den sociale verden, men bidrager til at forme den og er
central for moderne refleksivitet (ibid.).

5.1.3 Delkonklusion
Opsummerende kan man konkludere, at både Jenkins og Giddens er af den opfattelse, at
menneskets identitet skabes på basis af ydre og indre påvirkninger. Jenkins fokuserer
på, hvordan mennesket konstant måler og vejer sig selv og andre i forsøget på at forstå
både sin egen og andres identiteter. Ifølge ham er hele menneskeverdenen bygget op
omkring ligheder og forskelle, fordi det er igennem disse, at vi forsøger at finde vores
plads og rolle i samfundet. Giddens mener ligeledes, at det er i mødet med andre, at
individets identitet bliver til, men hans fokus er på den personlige fortælling frem for
ligheder og forskelle. Ifølge Giddens skaber mennesker deres identitet på basis af en
internaliseret fortælling, og denne vedligeholdes gennem en tro på sig selv og sit
narrativ. Begge teoretikere er dog enige om, at det særligt er i mødet med
udefrakommende faktorer, at menneskets identitetsproces bliver aktiveret, og netop
derfor kan det konkluderes, at identitet er et formbart og påvirkeligt fænomen. Dette,
finder vi, er et essentielt teoretisk fundament i forbindelse med vores undersøgelse, da
det i et medialiseringsperspektiv derfor bliver særligt interessant at se på
fiktionsmediernes magt og indvirkning på unge kvinders oplevelse af køn og seksualitet
og hermed deres identitet. Dette vil vi bearbejde yderligere i udførelsen af vores
mediereceptionsanalyse i kapitel 8, hvor vi afdækker, hvordan vores respondenters
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identitetsproces bliver influeret og formet af fiktionelle medietekster. Inden da vil vi
dog udvide vores videnskabelige fundament gennem en teoretisk analyse af henholdsvis
køn og seksualitet som fænomener.

5.2 Teoretisk analyse af køn
I dette afsnit ønsker vi at foretage en teoretisk analyse af fænomenet køn samt
undersøge hvorledes denne term skal forstås i et medialiseringsperspektiv – herunder
hvordan samfundet bliver påvirket af mediernes logik, når det kommer til spørgsmålet
om køn.
Først vil vi forsøge at sondre mellem det sociale samt det biologiske køn
gennem brug af feministisk kønsteori af Judith Butler (2010) samt Cynthia Carter
(2012). Dette gør vi med henblik på at få en grundlæggende forståelse for, hvorvidt køn
kan anskues som værende biologisk betinget eller en social konstruktion. Dernæst vil vi
med udgangspunkt i Carters tekst introducere Gaye Tuchmans teori (1978) om
mediernes symbolske tilintetgørelse af kvinder. Denne teori anvender vi til at forstå
betydningen af kønslig repræsentation i fiktionsfilm, hvilket vi undersøger i en nyere
sammenhæng gennem brugen af en nylig rapport, der har undersøgt repræsentation og
inklusion i fiktionsfilm. Efterfølgende ser vi nærmere på den kønslige ubalance, der
findes i filmbranchens valg af hovedrolleindehavere i fiktionsfilm. Afslutningsvist vil vi
diskutere Naomi Wolfs (1990) teori om skønhedsmyten, samt hvorvidt denne myte
stadig er gældende i nutidens fiktionsmedier.

5.2.1 Det sociale køn vs. det biologiske køn
For at forstå kønsstereotyper og roller i fiktionsfilm er det nødvendigt for os at
kortlægge, hvad der forstås med termen køn. Butler forsøger at forstå forskellen på det
biologiske køn og det sociale køn. Butler starter ud med at pointere, at det biologiske
køn er biologisk betinget, hvorimod det sociale køn er en social konstruktion, og
hermed også mere flydende. Dette betyder, at det sociale køn ikke spejler eller er
begrænset af det biologiske køn, og det sociale køn bliver hermed et fritsvævende
begreb (Butler, 2010, p. 45). På denne måde kan termerne “mand” og “maskulint” lige
såvel betegne en kvindekrop, som “kvinde” og “kvindeligt” kan betegne en mandekrop.
Ifølge Butler kan man dog heller ikke opstille det biologiske køn så konkret, og hun
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argumenterer således for, at begge køn i realiteten er socialt konstruerede i varierende
grader (Butler, 2010, p. 45). Det biologiske køn er kulturelt konstrueret og diskursivt
produceret af forskellige videnskabelige diskurser i politiske og sociale interesser, og
det sociale køn er en performance – noget vi fremfører hver dag i vores liv (Carter,
2012, p. 368). Hvis det biologiske køn er kulturelt konstrueret, på samme vis som det
sociale køn, bliver sondringen mellem de to køn dog svær at etablere.
Butler finder, at den binære struktur af det sociale køn er undertrykkende, da
identitet hermed bliver meget smalt defineret, på trods af at det ikke er det. Det sociale
køn er altså flydende og kan vælges frit (og man kan vælge flere), og er derfor ikke
kernen i menneskets identitet. Butler uddyber, at køn hverken er substantivt eller en
række fritsvævende attributter, og hun forklarer at “[...] den substantive virkning af køn
bliver performativt produceret og tvunget af kønskohærensens regulerende praksisser.”
(Butler, 2010, p. 70). Køn viser sig således at være performativt, og det skaber den
identitet, det angiveligt er. Der findes altså ikke en kønsidentitet bag udtrykkene for
køn, da denne identitet konstitueres performativt af selve de udtryk, som siges at være
dens resultater (ibid., p. 71). Ud fra Butlers gennemgang af køn kan man derfor udlede,
at både det sociale samt det biologiske køn er underlagt kulturelle normer og
forventninger, men vigtigst af alt er køn ikke en konstant eller et definitivt begreb – det
er en performance, og af denne årsag er køn en langt mere social og flydende størrelse
end først antaget (ibid.). Ligesom Jenkins’ identitetsforståelse er køn ikke noget man er,
men noget man gør, og ligesom med identitet er køn foranderligt og mangfoldigt og
ikke en skæbne.
For at få et andet syn på det sociale køn end samfundet foreskriver, er det,
jævnfør Carter, nødvendigt at træde ud af den mande-centrerede referenceramme, som
det sociale køn bliver konstrueret i, hvilket betegnes hommesexuality (Carter, 2012, p.
369). Fordi socialt køn er tillært og ikke naturligt, så kan maskulinitet og femininitet
undersøges som et par sociale forventninger, der er skabt og vedligeholdt i et
patriarkalsk samfund, herunder i massemedierne og fiktionsverdenen (ibid., p. 370).
Socialt konstruerede kønsroller kan have negativ indvirkning på selvværd, social
opfattelse af kvinder og kvinders karrieremuligheder. Hvis man portrætterer en kvinde
som værende mentalt eller fysisk mindre værd end manden, eller hvis hendes skønhed
eller seksualitet overskygger alt, så kan dette have indvirkning på kvinderne, der
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modtager dette budskab. Det samme gør sig gældende, når fiktionsmedierne
kontinuerligt skildrer mænd som voldelige og ude af trit med hverdagslivet, herunder
det huslige og familielivet (Carter, 2012, p. 370 f.). Fiktionsmedierne er således ikke
kun med til at afspejle virkeligheden, de er med til at konstruere den. Derfor handler det
ikke nødvendigvis kun om en eksisterende opfattelse af maskulinitet og femininitet,
men mere om hvordan fiktionsmedierne er med til at skabe disse opfattelser. Dette
finder vi interessant i forbindelse med vores undersøgelse af fiktionsmediernes skildring
af kvinder samt kvindelig seksualitet, da vi ønsker at undersøge hvordan respondenterne
former disse opfattelser gennem medieret fiktionelt indhold.

5.2.2 Symbolsk repræsentation og tilintetgørelse af kvinder i fiktion
Øget seksualisering i medierne har medført mere seksuelt samt kønsligt fokus på både
mænd og kvinder, og alle slags medier er desuden blevet centrale i måden hvorpå
seksuelle identiteter og livsstile forstås og opretholdes (Carter, 2012, p. 372, Attwood,
2012, p. 459). Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan fiktionsmediernes
portrættering af kvinder og kvindelig seksualitet kan have indvirkning på
respondenternes opfattelse og syn på identitet. Ifølge Carter er det væsentligt at se på
det, hun kalder, massemediernes symbolske tilintetgørelse af kvinder, og hun tager
udgangspunkt i et essay af sociologen Gaye Tuchman (1978).
I essayet bliver det dokumenteret, hvorledes stereotypiske portrætteringer af
kvinder i medierne kan have negativ indflydelse på kvinders liv (ibid., p. 366).
Tuchman fandt, at mediernes symbolske repræsentation af kvinder ikke stemte overens
med, hvordan kvinder i realiteten levede deres liv, og derfor var medierne begrænsende,
når det kom til at følge de reelle samt historiske forandringer, der fandt sted i
kvindernes liv (ibid.). Symbolsk repræsentation indebærer social eksistens, og hermed
formidler medierne hvilke roller og hvilken opførsel, der er mest accepteret og værdsat i
samfundet (ibid.). Hvis en rolle eller en opførsel udebliver i medierne, betyder dette, at
der sker en symbolsk tilintetgørelse – det er altså ikke en acceptabel rolle eller opførsel i
samfundet. Tuchman konkluderede i 1978, at kvinder var stærkt underrepræsenterede i
amerikanske medier, og det tyder på, at mediebilledet ikke har ændret sig betydeligt i
dette henseende siden da.
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At den symbolske tilintetgørelse er en konkret problematik i det nutidige
mediebillede, bliver underbygget af en rapport fra 2018 udarbejdet af Annenberg
Inclusion Initiative ved USC Annenberg School for Communication and Journalism. I
rapporten, der har til formål at afdække ulighed i nyere populære film, undersøges 1.100
film fra perioden 2007 til 2017 med henblik på at forstå repræsentation og inklusion
både foran og bagved kameraet (Bilag 1). Rapporten viser blandt andet, at der i de 100
bedst sælgende amerikanske film fra 2017 kun var 31,8 % kvinderoller med replikker,
hvorimod mændene udgjorde 68,2% (Bilag 1). Det tyder således på, at kvinder og deres
liv stadig er underrepræsenteret i fiktionsfilm og dette på trods af, at de udgør over
halvdelen af den samlede befolkning. Denne underrepræsentation kan yderligere anses
som en symbolsk tilintetgørelse, da der ikke er konsensus mellem den medierede
repræsentation og den faktiske kvindelige eksistens. Sagt med andre ord er den
manglende symbolske repræsentation af kvinder i fiktion lig med en manglende accept
af social eksistens.
Massemedierne spejler dominerende værdier og attituder i samfundet, og
medierne agerer stadig som aktører af socialisering, der især lærer unge modtagere,
hvordan de skal opføre sig samt hvilke roller, det gør sig bedst at indtage eller efterleve
(Carter, 2012, p. 367). Alligevel fejler massemedierne stadig, når det kommer til at
gengive, hvad der egentlig sker i verdenssamfundet, og foruden en grundlæggende
mangel på kvindelige karakterer, portrætterer medierne ofte kvinder meget stereotypisk
(ibid.). Carter eksemplificerer dette ved at fremlægge, hvordan det oftest er kvinder, der
påtager sig huslige pligter i fiktionsfilm og serier, og på denne måde gøres livet for
virkelighedens arbejdende kvinder hårdere, end hvis fiktionsmedierne fremviste en
mere ligevægtig fordeling af pligter mellem kønnene (ibid.).
Man kan altså konkludere, at fiktionsmediernes udlægning til stadighed er at
“kvinder hører til i hjemmet” – også selvom de har succes i deres karriereliv. Derudover
kan den manglende repræsentation af kvinder tyde på, at kvinders sociale eksistens ikke
anerkendes på lige fod med mændenes. I hvert fald forekommer det således, at der fra
fiktionsmediernes side er en manglende interesse for at behandle og formidle kvinders
liv og eksistens, eftersom de kun udgør en tredjedel af det fiktionelle mediebillede
(Bilag 1).
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5.2.3 Det mandsdominerede Hollywood
Med udgangspunkt i vores viden om symbolsk repræsentation, finder vi det relevant at
undersøge den kønslige ubalance i det fiktionelle mediebillede nærmere. Dette vil
hjælpe os med at få et indblik i, hvordan symbolsk repræsentation i fiktionsmedierne i
dag helt konkret ser ud.
Hollywood er flagskibet inden for filmverdenen, og derfor tager vi
udgangspunkt i den undersøgelse, vi anvendte i foregående afsnit, der har analyseret de
100 bedst sælgende film i USA de seneste 11 år med henblik på at afdække
repræsentation og inklusion i filmbranchen. Rapporten sætter særligt fokus på
fordelingen af køn, og viser at hvide, heteroseksuelle mænd, stadig er stærkt
overrepræsenterede i amerikanske film (Bilag 1). Ifølge rapporten mangler
filmbranchen meningsfuldt at inkludere kvinder, etniske minoriteter, seksuelle
minoriteter og handicappede på det store lærred. På de 11 år undersøgelsen strækker sig
over, har antallet af kvinder med replikker næsten ikke rykket sig, og er blot gået 1,9
procentpoint frem fra 2007 til 2017. Rapporten viser samtidig, at 70,7 procent af de
samlede roller spilles af hvide skuespillere (ibid.). Filmbranchen er derfor medvirkende
til at marginalisere grupper af befolkningen, herunder kvinder, hvilket kan gøre det
sværere for kvinder at føle sig repræsenteret i mediebilledet. Det er dog ikke kun foran
kameraet kvinder er i undertal, da det de seneste 11 år kun er 4,3 procent af filmene, der
er blevet instrueret af kvindelige instruktører. Kvindernes roller i film bliver derfor
hovedsageligt bestemt og instrueret af mænd, og dette kan have en indvirkning på,
hvordan de bliver portrætteret.
Én af årsagerne til at filmbranchen er domineret af mænd er, at kvindelige
skuespillere har en meget kortere ‘levetid’ på skærmen end deres mandlige kollegaer. I
de mest populære film fra 2017 er fordelingen af køn blandt børneskuespillere næsten
ligevægtig, men så snart skuespillerne runder 40 år, er der blot 25 % kvinder, imens der
er 75 % mænd (ibid.). Dette understøtter især tesen om, at kvinder skal være unge for at
medvirke i film. Disse forhold kritiseres blandt andre af feministiske filmteoretikere,
såsom Naomi Wolf, for at skabe en giftig kultur i filmbranchen, hvor ungdom og
skønhed er succeskriterier, og dette understøttes af nylige skandaler af sexchikane
herunder #metoo. Manglen på ligestilling i filmbranchen kan skabe problemer for
kvinder andre steder i arbejdslivet, da det vi ser, har betydning for, hvordan vi tænker
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og handler. Sociologer betragter således kønssegregering som en afgørende
årsagsmekanisme, der ligger til grund for mange af de forskelle, vi ser i kvinders og
mænds karriere (Reskin & Bielby, 2005, pp. 71-86). Ubalancen mellem kvinder og
mænd i fiktionsfilm er medvirkende til forskellige karrieremuligheder og
belønningssystemer for mennesker andre steder i samfundet (jf. ibid.). Filmbranchen og
de fiktionsfilm den producerer, kan derfor antages at forstærke kønsforskellene mellem
mænd og kvinder, og sætte kvinder tilbage i forhold til ligestilling. Man kan yderligere
argumentere for, at underrepræsentation af kvinder resulterer i få forbilleder at spejle sig
i, hvilket gør, at der ikke er stor diversitet i kvinders identitet og seksualitet. Dertil har
vi en formodning om, at der i fiktionsfilm og serier er en tendens til en homogenisering
i forbindelse med portrætteringen af kvinder, hvilket vi vil analysere dybere i følgende
afsnit om skønhedsmyten. Her vil vi afdække hvilke typer kvinder, der typisk fremgår i
fiktionsmedierne, og dette vil ligeledes være genstand for analyse i kapitel 8.

5.2.4 The Beauty Myth
I værket The Beauty Myth beskriver Naomi Wolf forholdet mellem kvindelig frigørelse
og kvindelig skønhed. Selvom kvinder igennem de seneste årtier har brudt
magtstrukturerne, ser man spiseforstyrrelser stige eksponentielt, og kosmetiske
operationer er den hurtigst voksende medicinale industri. Selv succesfulde arbejdende
kvinder mærker bagsiden af skønhed i form af selvhad og besættelse af kroppen og
udseendet (Wolf, 1990, pp. 9-10). Skønhed har ifølge Wolf stadig magten til at
kontrollere kvinder, selvom både første og anden bølge feminismen forsøgte at gøre op
med dette (ibid., pp. 10-11).
Kvaliteten skønhed eksisterer objektivt og universelt. Kvinder må besidde
skønhed, mens mænd må ønske at besidde kvinder, der er smukke. Skønhedsmyten
omhandler ikke kvinder, men derimod det patriarkalske samfund og mænds
institutionelle magt over kvinder. Konkurrence mellem kvinder er blevet en del af
myten, hvilket medfører at kvinder bliver separeret fra hinanden frem for sammenbragt.
De konkurrerer så at sige med hinanden. Dette ses blandt andet i vores kulturs
besættelse af alder, hvor ungdom er forbundet med skønhed og fertilitet, imens
alderdom er lig med manglende vitalitet og begyndende kropsligt forfald. Af denne
årsag opstår der ifølge Wolf en ubevidste kamp mellem ældre og yngre kvinder, hvilket

38

stemmer godt overens med det faktum, at kvinder over 40 år har færre jobmuligheder i
filmbranchen end deres yngre kollegaer. Myten argumenterer altså for, at favoriseringen
af unge smukke kvinder opretholder en mandsdomineret kultur både i og uden for
filmverdenen (Wolf, 1990, pp. 14-15). Kulturen stereotypificerer kvinder til at passe til
myten ved at gøre det feminine til ‘skønhed uden intelligens’ eller ‘intelligens uden
skønhed’. Kvinder er altså tilladt et sind eller en krop men ikke begge dele (ibid., p. 59).
Skønhedsmyten udspiller sig blandt andet i film og serier, hvor kvindelige
hovedpersoner oftest er kaukasiske, attraktive, slanke og har en traditionel feminin
fremtoning. Fremtoningen er poleret, tilnærmelsesvist hyperrealistisk, da de kvindelige
protagonister fremstår præsentable selv i situationer, hvor man ikke ville forvente det
(ibid.). Det klassiske filmeksempel er kvinden, der lige er vågnet, men alligevel
portrætteres iført fuld make-up samt en frisure, der er uspoleret af nattesøvnen. Et andet
klassisk eksempel på skønhedsmyten er bondbabes i James Bond-filmene, der alle er
unge, smukke kvinder med tvetydige navne såsom Pussy Galore og Holly Goodhead.
Selv i tv-serien Sex and the City som portrætterer fire moderne og karismatiske
storbykvinder, er skønhed og ungdommelighed vigtige faktorer. Serien beskæftiger sig
med relevante sociale problemer som kvinders seksualitet, sikker sex, sexsygdomme og
kærlighed. Serien viser nuancer i kvinders seksualitet, og forsøger at bryde med
forestillingen om, at smukke kvinder ikke kan være intelligente individer. Alligevel
forstærker serien samtidig tanken om, at du skal være tynd, hvid og traditionelt smuk
for at opnå succes. Sex and the City er blevet kaldt for en slags postfeministisk
bemyndigelse af kvinder, men kun op til det punkt, at alt hvad karaktererne taler om er
mænd (Akass, 2004). Det lykkedes dog serien at forene kvinder, og vise at feminisme er
en del af venskabet mellem kvinder.
En anden serie som også udspiller sig i New York City og omhandler fire
kvinder, er HBO-serien Girls fra 2012. Serien er blevet rost for sit seksuelt ærlige,
satiriske blik på unges angst samt udforskning af kønspolitik. Helt fra pilotafsnittet blev
den seksuelle akt portrætteret som svedig, underlig, akavet, vild og upoleret – den var så
at sige mere realistisk i sin skildring af sex i modsætning til Sex and the City.
Kvindernes karakterer havde sex for sjov og for validering, selv når det var flygtigt og
uden forpligtelse. Det er især hovedkarakteren Hannah, som udfordrer seerens
forestillinger om sexede kvinder, idet hun ikke er den traditionelle skønhed, som
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filmbranchen foreskriver det, men derimod overvægtig, korthåret og narcissistisk.
Hannah er med til at omdefinere kvindelig skønhed og en kvindes værdi, mens hun
udforsker sin egen seksualitet i akavede seksuelle eskapader, hvor lysten er i fokus frem
for romantikken og skønheden. Girls viser, at kvinder kommer i alle størrelser og
former, og ikke udelukkende er et syn, men et handlende individ. Dog fejler serien på
samme vis som Sex and the City, når det kommer til repræsentationen og
portrætteringen af kvinder med anden etnisk baggrund eller med fysiske
funktionsnedsættelser. Alligevel kan Girls anses som et forsøg på at gøre op med
skønhedsmyten ved at fjerne skønhed, som den vigtigste kvindelige værdi.
Man kan argumentere for at skønhedsmyten eksisterer i bedste velgående i
fiktionsfilm og serier. Skønhed og ungdom er fortsat to egenskaber, som Hollywood
prioriterer højt, og det kan blandt andet ses ved, at kvinder over 40 er
underrepræsenteret i forhold til mændene. Kvinder bliver betragtet som et
skønhedsikon, og myten medvirker til at undertrykke kvinders seksualitet. Den
almindelige kvinde bliver ligeledes symbolsk tilintetgjort, idet der ingen repræsentation
forekommer. Serier som Sex and the City og Girls forsøger at gøre op med den
ensformige iscenesættelse af kvindelig seksualitet, men disse eksempler kan blot
betragtes som nåle i en høstak, idet der findes utallige eksempler på det modsatte.

5.2.5 Delkonklusion
Ud fra ovenstående gennemgang af fænomenet køn kan vi konkludere, at der stadig er
tale om en slags symbolsk tilintetgørelse af kvinder i fiktionsfilm og serier (jf.
Tuchman). Dette bliver tydeligt i bearbejdelsen af rapporten fra 2018, der har til formål
at belyse repræsentation og inklusion i filmbranchen. Denne illustrerer at filmbranchen
stadig er præget af en mandsdomineret kultur, hvor kvinder er stærkt
underrepræsenterede både foran og bagved kameraet (Bilag 1). Derudover favoriseres
unge, smukke, slanke og kaukasiske kvinder stadig, og det er denne homogeniserede og
nærmest stereotypiske kvindefremstilling, der gør at skønhedsmyten stadig er relevant i
dag. Selvom fiktionsserien Girls kan ses som et forsøg på at bryde denne myte, så står
serien meget alene med denne kamp, og derfor er der stadig et bestemt kvindeideal, der
vinder frem. Dette medfører, at der ikke blot sker en symbolsk tilintetgørelse qua
kvinders manglende repræsentation, der sker også en symbolsk tilintetgørelse gennem
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den stereotype portrættering af kvinder, som filmbranchen favoriserer. Kvinder der ikke
passer ind i bokse som hvid, slank, smuk eller ung anerkendes således ikke som
havende en social eksistens, ergo bliver de overset som havende en reel funktion i
samfundet. Dette er et problem, da det vi ser i medierne, er med til at forme hvem vi er,
samt hvordan vi opfatter os selv og andre.
Hvis vi gennem fiktionsmedierne indirekte bliver tillært at et bestemt køn eller
en bestemt slags kvinde er mere værdsat end andre, så vil dette afspejle sig på
makroplan i samfundet. For unges identitetsproces kan dette betyde, at man ønsker at
modificere sin identitet således at denne tilpasses det billede, som man oftest bliver
eksponeret for. Hertil kan man formode, at dette må give problemer i
identitetsprocessen hos eksempelvis kvinder af anden etnisk baggrund end hvid, da de
er begrænsede i deres muligheder for modificering. Man kan således argumentere for, at
det forvrængede kvindebillede i fiktionsmedierne kan give sociale problemer, fordi
repræsentation har stor indflydelse på identitetsprocessen. Det samme gør sig gældende,
når det kommer til kvindelig seksualitet.

5.3 Teoretisk analyse af seksualitet
Vi har nu etableret hvordan identitet, køn og seksualitet alle er elementer, der indgår i
diskussionen om identitetsprocessen, hvorfor de også er svære at holde separate fra
hinanden i et analytisk perspektiv. Derudover kan vi argumentere for, at der findes en
misrepræsentation af kvinder i fiktionsfilm og serier, hvilket skyldes branchens
dominerende mandlige kultur samt skønhedsmytens magt.
I det følgende ønsker vi at belyse, hvordan man skal forstå fænomenet seksualitet, samt
undersøge kvinders seksualitet i et historisk samt mediemæssigt perspektiv. Dette gør vi
med henblik på at få en forståelse for portrætteringen af kvindelig seksualitet i det
fiktionelle mediebillede, da dette er præget og præges af den omkringliggende kultur.
Først vil vi redegøre for seksualitetens historie jævnfør Foucault, hvorefter vi vil
indsnævre vores fokus til den kvindelige seksualitet. Herefter vil vi undersøge, hvordan
kvindens visuelle fremtoning, herunder den kvindelige krop og seksualitet, positioneres.
Slutteligt vil vi diskutere, hvordan den kvindelige seksualitet helt konkret bliver skildret
gennem brug af rapporten fra USC om inklusion og repræsentation (Bilag 1).
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5.3.1 Seksualitetens historie
For at få indblik i fænomenet seksualitet har vi indledningsvist valgt at tage
udgangspunkt i Foucaults værk The History of Sexuality (1978), der har været
instrumental i udformningen af studier af køn, feminisme og queer identitet (Taylor,
2017, p. i). Foucault betegnes som poststrukturalist, og hans arbejde kan opdeles i tre
faser, hvor vi primært vil beskæftige os med den midterste fase, hvori han påbegyndte
og udgav førnævnte værk. I denne periode bestod Foucaults arbejde af undersøgelser af
institutioner, styring og magtbegrebet, og her analyserede han måderne hvorpå sex er
blevet en del af vidensproduktion og magt. Første bind af værket er eminent, når det
kommer til at få et overblik over måden sex og seksualitet er produceret i moderne
kulturer, og når det kommer til at forstå adskillelsen mellem dette og studiet af køn
(Attwood, 2012, p. 458). I forbindelse med vores undersøgelse er værket essentielt, når
det kommer til at forstå fiktionsmediernes portrættering af kvindelig seksualitet, da
denne er præget af seksualitetens generelle historie samt religiøse og kulturelle
opfattelser heraf.
Ifølge Foucault, er svaret på spørgsmål omkring, hvem vi er i direkte kobling
med sex, fordi sex er forklaringen på alt (Foucault, 1978, p. 78). Et element, som
Foucault også finder, er i kobling med sex og seksualitet, er spørgsmålet om magt og
kontrol, og vigtigst af alt er hans værk en historisk gennemgang af de magtprocesser
som diskurser og praksisser om skabelsen af seksuel viden har haft (Taylor, 2017, p.
11).
Ifølge Giddens er civilisation lig med disciplin, og disciplin omfatter kontrol af indre
lyster – en kontrol der for at være effektiv må være internaliseret (1992, p. 18). Det
moderne sociale liv er derfor bygget op omkring en voksende disciplinær magt, og det
skaber docile kroppe, der er kontrolleret og reguleret i deres aktiviteter frem for
spontant styret af deres lyst og begær (ibid.). På trods af at sex ikke længere er drevet i
undergrunden af det moderne samfund, men i højere grad er blevet en social prædiken,
så er vi påvirket af tidligere opfattelser af sex og seksualitet (ibid, p. 19). Foucault
opstiller en hypotese baseret på undertrykkelse, fordi sex engang var et frit fænomen,
men sidenhen blev udskammet af kristendommen og senere af victorianismen
(Foucault, 1978, p. 3 ff.). Denne skam kæmper mennesket stadig for at frigøre sig selv
fra, og vi vil argumentere for at den undertrykkende kulturarv, som Foucault bygger sin
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tese op omkring, stadig ses i nutidige fiktionsfilm og seriers skildring af sex og
seksualitet.
Foucault mente, at seksualitet i det 19. og 20. århundrede var udviklet på basis af
en samfundsmæssig “hemmelighed”, og af denne årsag blev seksuelle udtryk sporet ned
og censureret. Selvom Foucault ikke beskæftiger sig med det 21. århundrede, så mener
vi stadig at hans tese om en kulturel undertrykkelse af seksualitet er aktuel i dag.
Fiktionsmedier er påvirket af den kultur, der omringer dem, og derfor kan Foucaults
historiske perspektiv på seksualitet kaste lys på, hvorfor fænomenet seksualitet skildres,
som det gør i fiktionsmedier. Som samfund er vi stadig præget af vores religiøse og
victorianske baggage, hvorfor vi stadig anser seksualitet og sex som skammeligt eller
tabubelagt, og dette kommer til udtryk i fiktionsmediernes glamourisering af sex og
seksualitet.
Foucaults værk kan ligeledes give os en indikator for, hvorfor netop den
kvindelige seksualitet ofte nedprioriteres i fiktionsmedier. Han hævder, at kvindelig
seksualitet i modsætning til mandlig seksualitet hurtigt blev anerkendt, nedskudt og
behandlet som kilden til hysteri, og hermed gjort til syndebuk (Foucault, 1978, p. 21).
Siden termen seksualitets oprindelse har fokus ofte været på at holde den kvindelige
seksualitet nede og i kontrol. Seksualitet opstod således som en kilde til bekymring og
ud fra et behov for løsninger, da kvinder som havde lyst til seksuel nydelse blev anset
som unaturlige (ibid., p. 23). Derfor er seksualitet en social konstruktion produceret af
magt, eller rettere en overførsel af magt mellem individer, og ikke biologisk og primitivt
defineret.
Selvom Foucault lægger an til en udførlig analyse af kvindelig seksualitet,
hysteri og regulationen af seksuel reproduktion, så sker dette aldrig. Fra et feministisk
standpunkt kan man derfor kritiserer det faktum, at Foucault ikke fokuserer på kvinders
seksualitet eller historien om mænds kontrol over kvinders reproduktive evne – og han
nævner aldrig mænds seksuelle domination af kvinder. I stedet beskriver han en
voksende medicinsk regulation af både mænd og kvinders seksualitet, men han
diskuterer ikke de mange måder, hvorpå den historisk mandsdominerede medicinske
profession har kontrolleret kvindelig seksualitet (Taylor, 2012, p. 143). Derfor finder vi
det nødvendigt at foretage en historisk gennemgang samt dybdegående teoretisk analyse
af kvindelig seksualitet.
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5.3.2 Kvinders seksualitet i et historisk perspektiv
Vi kan konkludere, at sex og seksualitet har en lang historie samt en stor betydning for
udformningen af menneskers identitet – herunder måden hvorpå kvinder bliver opfattet
samt opfatter sig selv. I et samfundsmæssigt perspektiv kan den seksuelle frigørelse
siges at tage et stort spring i 1960’erne, da pornoen blev frigjort. Hermed blev der brudt
med den censur, der tidligere var blevet pålagt billeder og tekst af særlig seksuel
karakter, og seksualitet som fænomen blev hermed også mindre tabuiseret (Dr.dk,
2010). For den kvindelige del af befolkningen udsprang den seksuelle frigørelse fra
spørgsmålet om prævention, hvilket fandt sted i feminismens anden bølge. Kvinders
seksuelle frigørelse stod især til debat i 1970’erne og med fremkomsten af p-pillen, blev
det muligt for kvinder at tage ejerskab over deres egen seksualitet.
Selvom den seksuelle frigørelse, der fandt sted under den anden bølge, på mange
punkter var en politisk og social revolution, så bliver der argumenteret for, at vi har en
patriarkalsk kulturarv, hvor kvinders seksualitet gennem århundrede er blevet
udskammet og kontrolleret, hvilket stadig har sin indvirkning på, hvordan vi ser
kvindelig seksualitet i dag. Seksualitet og sex har traditionelt set været en mands ret og
en kvindes pligt, og en god kvinde har typisk været en dydig kvinde, som ikke udtrykte
et seksuelt begær, men fødte mandens børn (Dyer, 1993, pp. 20-22). Foucault hævdede,
at seksualitets intime og tilsyneladende biologiske karakter er det aspekt af det
menneskelige liv, som er mest modtagelig over for udøvelse af magtforhold i det
moderne samfund. Gennem regulation af vores kroppe i forhold til seksualitet bliver vi
kontrolleret (ibid.). Kvinders seksualitet og opfattelse af dem selv har derfor været
underlagt den patriarkalske kulturarv, og denne kulturarv har kontrolleret dem gennem
regulation. Historisk set har fokus på den kvindelige seksualitet altså ofte omhandlet
reproduktion frem for sex. Romantisk kærlighed er derfor en meget nylig betragtning i
menneskets historie, og idealerne for seksuel nydelse og ligestilling mellem kønnene
har en endnu kortere historie (Gjelsvik & Schubart, 2016, p. 19 f.).
Ifølge sociologerne John H. Gagnon og William Simon er sex socialt
konstrueret. Bestemte kulturelle og sociale ideer former vores forståelse af kærlighed,
seksualitet samt intime og romantiske forhold. Det er et seksuelt script, der former hvor,
hvem, hvorfor, hvordan og hvornår, vi har sex. Dette seksuelle script fungerer på tre
niveauer: det intrafysiske, det interpersonelle og som et kulturelt scenarie. Det
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intrafysiske og det kulturelle scenarie er dem, der er relevante i forbindelse med vores
undersøgelse og særligt mediernes indflydelse. Det intrafysiske er individuelt og formet
af individets ønsker og lyster, og er derfor bundet til det sociale liv. Det kulturelle
scenarie kan for eksempel være medierne, som er kilde til forskellig information for
modtageren. Ifølge disse sociologer har medierne derfor en indvirkning på hvorfor og
med hvem vi har sex, og derfor bliver de også væsentlige i forståelsen af vores
seksualitet. Fordi sex og seksualitet til dels stadig er tabuiseret jævnfør dens kristne
samt victorianske indflydelse gennem historien, bliver emnet sjældent talt om i det
offentlige. Her bliver det kulturelle scenarie i det seksuelle script relevant, da vi således
lærer om sex og seksualitet gennem tilgængelige informationskilder som film, tv,
seksualundervisning, litteratur og så videre (Gjelsvik & Schubart, 2016, p. 19 f.). Det er
således også gennem blandt andet fiktionsfilm og serier, at vi spejler kvindelig
seksualitet. Dette finder vi interessant, da skildringen af den kvindelige seksualitet
unægteligt kan undgå at præges af den mandsdominerede fiktionskultur, hvori den
skabes. Denne pointe ønsker vi at undersøge yderligere i følgende afsnit, hvor vi ser
nærmere på filmbranchens objektivisering af kvinder.

5.3.3 Det mandlige blik og objektiviseringen af kvinder i fiktionsmedier
Siden fremkomsten af nyere kvindebevægelser har feministiske teoretikere forsket i
repræsentationen af kvindelig seksualitet i kunsten – herunder i fiktionsfilm og serier
(Kaplan, 1983, p. 23 ff.). En pointe der går igen i flere feministiske værker er
vigtigheden af mediernes udtryk, og herunder film og tv-seriers betydning for skabelsen
af offentlig mening fremfor indhold. Det er altså et problem, at kvinder er ekskluderet
fra centrale roller i højtrangerende Hollywood-genre, fordi det hermed indikeres, at
kvinder og deres problemer ikke er vigtige (ibid.). En anden væsentlig pointe, som blev
udfoldet af filmkritikeren Laura Mulvey (1975) er hvordan kvindekroppen i klassiske
filmgenrer ofte er lig med sex samt erotik, og på denne måde er kvindens egentlige
narrative funktion begrænset.
Gennem brug af psykoanalysen forsøger Mulvey at undersøge, hvordan
fascinationen af det visuelle filmmedie er underbygget af en allerede eksisterende
fascination i mennesket (Mulvey, 1975, p. 833). Ifølge Mulvey er filmen et avanceret
repræsentationssystem, der skaber ubevidste strukturer i måden at se på, og medierne
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producerer også en nydelse i at se. Den klassiske Hollywood-magi opstod ikke
udelukkende, men primært, fra filmens tilfredsstillende manipulation af visuel nydelse,
hvilken, ifølge Mulvey, er kodet ud fra et dominerende mandligt blik (Mulvey, 1975, p.
835). Dette skyldes at samfundet og verden som helhed lider af en seksuel ubalance, der
er styret af det mandlige perspektiv, og som bliver overført til den filmkunst, der
produceres. Mænd er altså bærende af det visuelle blik imens kvinderne er objekterne,
der bliver beskuet, og på denne måde har visuel nydelse altid været delt mellem en aktiv
mand og en passiv kvinde (ibid., p. 837).
I deres traditionelle ekshibitionistiske rolle bliver kvinder både set og vist med
en fremtoning, der er kodet til stærk visuel og erotisk indvirkning. Denne afbildning af
kvinder har fungeret på to niveauer, både som et erotisk objekt for karaktererne på
lærredet, men også for seerne i salen, der ubevidst bliver underlagt det samme blik.
Jævnfør Mulvey udspringer eroticeringen af kvinder fra det eksplicit maskuline univers
og blik, som film produceres i. For det første findes kameraets blik, der teknisk set er
neutralt, men da det oftest er mænd, der står for denne del af produktionen, bliver
blikket tillagt manden. Dernæst findes mandens blik på samme måde i narrativet, fordi
filmen ofte centrerer sig om mandlige karakterer og hovedpersoner, hvorimod
kvinderne ofte er til som led i mandens seksuelle eskapader. Slutteligt kan man tale om
et mandligt blik hos seeren, fordi modtageren bliver underlagt de to foregående blikke.
Kvinden bliver derfor et passivt element, der objektiviseres gennem det mandlige blik,
men der findes dog alligevel eksempler, hvor den mandlige rolle bliver objektiviseret.
Som eksempel nævner E. Ann Kaplan (1983) filmen Saturday Night Fever, hvor
John Travolta bliver underlagt kvindens blik, og som nyere eksempel kan filmserien
Magic Mike nævnes, hvor mandlige stripperes kroppe bliver objektiviseret. Det
signifikante er imidlertid, at når mænd i film træder ud af deres traditionelle rolle, som
den der kontrollerer al handling, og bliver til sexobjekter, så ændrer kvindens rolle sig
også fra passiv til den maskuline aktive rolle, og hermed bliver hun bæreren af blikket
(p. 29). Kvinden mister altså pludseligt sine traditionelle feminine karaktertræk såsom
venlighed, medmenneskelighed og moderlighed, og overtager i stedet mandens typiske
træk som kynisk, manipulerende og ambitiøs (ibid.). Ifølge Kaplan ville
objektiviseringen ikke være et problem, hvis ikke det var fordi, at det mandlige blik
ikke udelukkende handler om at se. Hun beskriver for det første, hvordan det mandlige
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blik bærer på magten til handling og ejerskab, hvilket er manglende i det kvindelige blik
(Kaplan, 1983, p. 31). Kvinder kan modtage og returnere et blik, men de kan ikke
handle på det. For det andet, så handler det mandlige blik og objektiviseringen af
kvinder ikke udelukkende om sex, men også om at tilintetgøre den trussel, som kvinder
udgør (ibid.). Gennem en objektivisering af kvinder bliver deres tilstedeværelse i
fiktionen tom og uden egentlig funktion udover visuel nydelse, hvilket gør dem ufarlige.
Dette vil vi blandt andet bruge som afsæt i vores empiriske undersøgelse, hvor vi ønsker
at afdække kvinders reelle oplevelse af objektiviseringen i fiktionsmedier.
Ud fra denne diskussion om blikket kan man altså udlede, at forskningen mener,
at vores kultur er dybt engagerede i myter om kønsforskelle kaldet maskulin og feminin,
hvor den maskuline er repræsentativt privilegeret i modsætning til den feminine. Blikket
er dog ikke altid maskulint i bogstavelig forstand, men at eje og aktivere blikket er at
befinde sig i den maskuline position, og man kan derfor tale om, at der findes en
konstant dominans/lydigheds-struktur, når det kommer til fremstillingen af køn og
seksualitet i fiktionsuniverset. Yderligere er det umuligt at se bort fra den ubevidste
patriarkalske kulturarv, som film og medier er udsprunget fra, hvorfor kvinder oftere
end mænd bliver portrætteret som objekter uden nogen egentlig narrativ funktion (ibid.,
p. 30). Kvinder i fiktionsfilm og serier skal derfor være visuelt stimulerende for
mandens blik, og fordi det oftest er et bestemt kvindeideal, der bliver skildret, så
indikeres det også, at det kun er en bestemt type kvinde, der er attraktiv ifølge
filmbranchen.

5.3.4 Sexet, nøgen og en seksuel stereotyp
Tilgangen til seksualitet i fiktionsfilm og serier er de seneste år blevet mere liberal, og
seeren er mindre tilbøjelige til at blive chokeret (Forshaw, 2015, p. 185). Dette så vi
blandt andet med udkommelsen af Fifty Shades of Grey, hvor en kvinde udforsker
feticher såsom SM, bondage og spanking, hvilke ellers oftest betragtes som tilhørende
den dominerende mandlige seksualitet og altså ikke den lydige kvindelige seksualitet.
Ifølge Forshaw følte mandlige seere og læsere sig ekskluderet fra dette univers, fordi
forfatteren E. L. James beskrev kvindelig seksualitet og fantasier henvendt til den
kvindelige modtager og hermed med et kvindeligt blik (ibid., p. 186). Dette indikerer, at
sex og seksualitet stadig er et minefelt, hvor fiktionsfilm og serier bruges som et
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barometer til at aflæse, hvor langt den seksuelle frigørelse er kommet i samfundet. På
trods af at manden bærer blikket i fiktionsfilm, eller måske netop derfor, er mandlig
seksualitet i de seneste år, grundet #metoo-bevægelsen og fokusset på seksuelle
overgreb, kommet under radaren. Ydermere har dette fokus på den dominerende
mandlige seksualitet gjort kvinderne endnu mere insisterende på deres lige rettigheder
til seksuel repræsentation og nydelse (Forshaw, 2015, p. 187-188). Fiktionens funktion i
denne kamp er fortsat at chokere sine seere og presse grænserne for, hvad der kan blive
vist på det store lærred.
På trods af dette nylige fokus på repræsentativ og ligeværdig kvindelig
seksualitet, så viser rapporten sammenfattet af Annenberg Inclusion Initiative, at
kvinder i fiktion til stadighed har en langt mere visuel samt erotisk funktion end deres
mandlige modparter. I undersøgelsen fremkommer det, at kvinder viser en grad af
nøgenhed i 25,4 % af filmene fra 2017, mens mænd gør det i blot 9,6 % (Bilag 1).
Ligesom med nøgenhed er skønhed også kønsbetinget, da kvindelige karakterer (11 %)
modtog flere kommentarer om deres udseende fra andre karakterer end de mandlige
karakterer (3,9 %). På samme måde fandt undersøgelsen det mere sandsynligt at
kvindelige karakterer (28,4 %) blev vist i tætsiddende eller afslørende beklædning end
mandlige karakterer (7,5 %). Med andre ord stod kvinder for 64,9 % af alle tilfælde med
sexet påklædning i de 100 mest populære film i 2017 (ibid.). Fra et kritisk standpunkt
skal det dog nævnes, at det ikke bliver understreget i rapporten, hvad der helt konkret
menes med sexet påklædning, hvorfor dette resultat potentielt ikke kan anses som
sagligt.
Rapporten afdækker dog også fiktionsfilms seksualisering af kvinder på tværs af
aldersgrupper. Her viste det sig, at kvinder i aldersgruppen 13-20 år var mere
sandsynlige til at optræde i sexet påklædning, være nøgne eller blive refereret som
smukke end tilfældet var for kvinder i aldersgruppen 40-64 år (ibid.). Dette peger altså
på, at kønsroller og kvindekroppen stadig er underlagt nogle kulturelle stereotyper, hvor
kvinder i langt højere grad end mænd bliver seksualiseret eller objektiviseret – særligt
kvindelige karakterer, der befinder sig i yngre aldersgrupper. Dette er et binært problem
for kvindelige skuespillere, da de derfor hovedsageligt bliver castet som objekter af
mandlig interesse eller som moderlige figurer (ibid.).
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På basis af rapportens mange relevante fund, kan man derfor argumentere for, at
Mulveys artikel fra 1975 stadig er aktuel for fiktionsbilledet i dag, da kvinder teoretisk
set stadig er erotiske visuelle parametre i fiktionsmedier. Dette er et problem, da
fiktionsfilm og serier er en del af det kulturelle scenarie i det seksuelle script, hvilket er
kilden til information for individer i samfundet. Hvis repræsentationen og skildringen af
kvinder og deres seksualitet derfor er styret af en ubevidst patriarkalsk magt, hvilket
kommer til udtryk gennem det mandlige blik og objektiviseringen af kvinder, så bliver
informationen, der videreformidles til modtagerne, muligvis misvisende. Fiktionsfilm
og serier er altså med til at bibeholde illusionen om, at det kun er en bestemt version af
sex eller en bestemt type kvinde, der anses som acceptabel eller værdig. Derudover
bliver kvindens seksualitet underlagt mandens blik og ønske for visuel stimulering, og
hermed antydes det at kvindens eksistensberettigelse afhænger af manden. Selvom
Mulveys artikel er teoretisk relevant for det nutidige mediebillede, ønsker vi yderligere
at undersøge, hvorvidt Mulveys tese også er gældende i et empirisk perspektiv. I vores
receptionsanalyse vil vi derfor undersøge, om vores respondenter indtager samme
læserposition som Mulvey, og hermed finder, at der sker en objektivisering af kvinder i
fiktionsfilm og serier. Dette gør vi fordi vi ved, at mennesker gennemgår en
kontinuerlig kategoriserende proces, hvor individet finder mening med samfundet
gennem generaliseringer, mønstre og typer (Dyer, 1993, pp. 3-6). Fænomener som
seksualitet bruges derfor til at karakterisere mennesker, grupper og relationer, hvorfor
repræsentationen heraf bør være mangfoldig og repræsentativ.

5.3.5 Delkonklusion
Vi kan udlede, at alle samfund bruger kategorisering af objekter til at danne mening.
Seksualitetens historie bærer præg af en kulturarv, der har religiøse og victorianske
rødder, hvilket er årsag til, at særligt kvinders seksualitet har været genstand for
undertrykkelse (jf. Foucault). Vi vil argumentere for, at denne kulturelle bagage har haft
indflydelse på, hvorledes fænomenet kommer til udtryk i fiktionsmedierne i dag.
Ydermere kan vi argumentere for, at der eksisterer et seksuelt script, der former hvor,
hvem, hvorfor, hvordan og hvornår, vi har sex. I forbindelse med dette script vil vi
argumentere for at niveauet bestående af det kulturelle scenarie, herunder medier såsom
fiktionsfilm og serier, er en vigtig informationskilde, når det kommer til modtagerens
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oplevelse og opfattelse af fænomenet seksualitet. Af denne årsag er det essentielt at
repræsentationen af seksualitet og den seksuelle akt er mangfoldig og repræsentativ, så
der ikke sker en diskrepans mellem den information, der gives og den virkelighed, der
leves.
Vi har fremlagt, hvordan forskning dokumenterer, at fiktionsmedier tenderer til
at portrættere en bestemt ‘kvindetype’, der hermed vinder indpas som den mest
accepterede og seksuelt værdige måde at være kvinde på. Denne ‘kvindetype’ er ofte
hvid, slank, ung samt feminin og smuk efter traditionelle hollywoodske forskrifter. Det
er således sjældent, at vi ser ældre, større eller etniske kvinder i fiktionsfilm – og endnu
mere sjældent er det, at vi ser kvinder med pågældende træk i et seksuelt scenarie. Et
andet parameter som er vanskeligt ikke at inddrage i denne sammenhæng, er
spørgsmålet om seksuel orientering og fremstillingen af lesbiske kvinder (eller manglen
derpå). Ligesom manglen på diversitet, når det kommer til kvindelige karakterers
udseende og alder, så findes der i særdeleshed også en mangel på diversitet i forbindelse
med seksuel orientering.
I næste del af vores undersøgelse ønsker vi at undersøge, hvorvidt disse
teoretiske problemstillinger i forbindelse med repræsentation af kvinder og kvindelig
seksualitet gør sig gældende i et empirisk perspektiv.
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6.0 Den multidimensionale model
I forbindelse med udarbejdelsen af vores mediereceptionsanalyse har vi fundet
inspiration i den multidimensionale model opstillet af Kim Schrøder (2003). Derfor vil
vi i dette kapitel præsentere samt redegøre for modellen, der har til hensigt at fungere
som systematisk analyseredskab for kvalitative interviews (p. 63).
Schrøder har sammensat modellen på basis af et ønske om en mere konkret og
flerdimensionel tilgang til mediereceptionsanalyse. I modsætning hertil nævner han
Stuart Halls model om Encoding/decoding fra 1973, hvilken han beskylder for værende
endimensionel og alt for optaget af spørgsmål om klasse og ideologi (ibid., p. 64). Halls
model er ligeledes kritisabel, da den anskuer en betydnings denotation som
uproblematisk eller uinteressant. Schrøder mener dog stadig, at Halls pointe om, at der
findes interessante generelle aspekter ved receptionsanalysen, står ved, og det er disse,
som han ønsker at udfolde i en multidimensional analysemodel. Her mener han
eksempelvis at én af de generelle dimensioner, som man må arbejde på i
receptionsanalysen, er den grundlæggende betydningsdannelse og hermed forståelsen af
medieteksten (ibid., p. 65). På denne måde henter Schrøder inspiration fra Halls
klassiske model, imens han anvender modellens svagheder som katalysatorer til at
udarbejde sin egen model.
I forbindelse med vores undersøgelse fandt vi dog, at den sociokulturelle
baggrund, som Hall er optaget af i sin artikel, også var relevant i forhold til, hvordan
vores respondenter afkodede fænomenet vedrørende kvindelig repræsentation og
seksualitet i fiktionsmedierne. Hall argumenterer for, at en modtagers reception og
afkodning af en medietekst er af individuel karakter, og afhænger af en allerede
eksisterende forforståelse. Med andre ord findes der forskellige tolkninger eller
afkodninger af tekster, fordi alle individer kommer fra forskellige samfundslag, kulturer
og normer, og dermed har forskellige erfaringer og værdier, der medfører, at alle har
forskellige diskurser som udgangspunkt for deres væren i verdenen (Hall, 1980, pp. 9597). Dette teoretiske perspektiv blev eminent og relevant i vores kvalitative interviews,
da respondenternes holdninger til repræsentationen af kvinder og kvindelig seksualitet
ofte udsprang af, hvorvidt de selv kunne spejle sig heri, når det kom til parametre som
seksuel orientering, etnicitet og generelt udseende. Vi er dog enige med Schrøder i, at
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modtagernes sociokulturelle baggrund ikke må fylde mere end deres egentlige
holdninger i den empiriske analyse.
Schrøder skelner mellem seernes subjektive holdning og forskerens politiske
vurdering af seernes holdning. Ifølge ham er det kun det første aspekt, og altså seernes
holdning, der er en reel dimension i receptionen. Forskerens politiske vurdering er “i
højere grad en efterfølgende perspektivering af selve receptionsanalysens resultater”
(Schrøder, 2003, p. 66-67). Schrøders fokus er således udelukkende på
receptionsprocessen, hvorfor han ikke finder Halls pointe vedrørende afsenders kodning
af medietekster relevant. Han er dog ikke afvisende overfor, at dette kan være et
potentielt interessant analytisk parameter, men han finder det mere essentielt at fordybe
sig i de betydningsprocesser, der findes i receptionen (ibid.). Schrøder gør derfor op
med forgangne analysemodellers fundering i teori, hvilket, ifølge ham, medfører en
form for blindhed hos forskeren, når det kommer til at skulle analysere de kvalitative
data. I vores undersøgelse har vi dog stadig haft et teoretisk udgangspunkt, som vi har
haft et ønske om at undersøge i et empirisk perspektiv, hvilket Schrøder potentielt ville
mene, kunne gøre os blinde i analysen af vores indsamlede data. Vi mener dog, at vi
gennem anvendelse af en analysemodel med inspiration fra Schrøder kan undgå netop
dette, da vores fokus hermed vil være på vores respondenters udsagn i de forskellige
interviews.
Helt konkret omfatter Schrøders model fem forskellige dimensioner, der alle er
forbundet med hinanden samt den overordnede medietekst (ibid., p. 68). De fem
dimensioner betegner Schrøder som motivation, forståelse, konstruktionsbevidsthed,
holdning og handling. Ligesom Schrøder mener vi, at det er muligt at anvende en model
til analyse af reception, så længe den tilpasses ud fra den enkelte undersøgelse. Vi har
derfor omdannet Schrøders dimensioner til konkrete temaer, hvilke er udarbejdet
deduktivt på baggrund af vores teori. Receptionsanalysen er derfor behandlet ud fra
følgende temaer: Fiktionsmedier og identitet, Fiktionsmedier og køn samt
Fiktionsmedier og seksualitet. Vi har yderligere udarbejdet en række spørgsmål, vi skal
forholde os til inden for hvert tema, som er opstået mere induktivt på basis af den
indsamlede empiri. Spørgsmålene henter inspiration fra Schrøders opstillede
dimensioner beskrevet ovenfor, da vi særligt ønsker at undersøge respondenternes
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forståelse, holdning, konstruktionsbevidsthed og påvirkning af fænomenet. Vores
temaer og analysespørgsmål er derfor som følger:

Vi har således tilpasset modellen ud fra fænomenerne identitet, køn og seksualitet,
hvilke vi har gennemgået i vores teoretiske analyse. Dette har vi gjort med henblik på at
sammenfatte og afprøve vores teoretiske grundlag med de egentlige empiriske fund. De
tre temaer præsenteret ovenfor er stadig forbundet til hinanden, ligesom dimensionerne i
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den originale model. Det vil altså sige, at modellen kan hjælpe os med at danne et
billede af, hvordan respondenterne i målgruppen forholder sig til vores emnefelt, og
hermed om de indtager læserpositioner, der kan sidestilles med de feministiske
filmteoretikere eller om de frembringer andre måder at læse fænomenet på. Derudover
er vi af den overbevisning, at vi gennem brug af modellen kan fokusere først på
respondenternes egentlige udtalelser og oplevelser, og herefter tolke på disse i
receptionsanalytisk øjemed. Ifølge Schrøder tenderer receptionsanalyse ofte til at gøre
det omvendte, hvilket ikke er tilgangens egentlige funktion. Vi ønsker derfor, så vidt
muligt, at se på respondenternes udtalelser uden bias og med udgangspunkt i disse, vil
vi således sammenfatte en analyse til besvarelse af vores forskningsspørgsmål.
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7.0 Mediebrug og medievaner
Vi navigerer i et krydsfelt af genstandsfelterne; medier, køn, seksualitet og unge voksne.
Vi har en medievidenskabelig tilgang, hvilket betyder at medierne spiller en central
rolle i undersøgelsen. De unge voksnes mediebrug bliver derfor et af de væsentligste
omdrejningspunkter i forbindelse med deres identitetsopfattelse, da fiktionsmedierne
gør det muligt for spejling. Den målgruppe, vi arbejder med, er stort set vokset op med
digitale medier, og en stor del af deres teenageliv har været præget af en lang række
forskellig mediebrug. Deres barndom adskiller sig væsentligt fra deres teenageår idet
flow tv og DVD’er her var respondenternes primære kilde til fiktionsfilm og serier,
hvorimod det i dag primært er streaming.

7.1 Unge voksne som mediebrugere
Unges medievaner adskiller sig betydeligt fra deres forældres og er præget af at
underholdning og tidsfordriv skal ske på de unges egne præmisser. De unge mellem 15
og 25 år er i gang med at finde ud af, hvem de er, hvilket gør det svært for dem at se
pointen i traditionelle medier (Medieudviklingen 2019).
Ifølge Medieudviklingen 2019 består en fjerdedel af de unge 15-31-åriges
mediebrug af streaming af film og tv-indhold. Streaming er derfor de unges største
tidssluger, og her er det især den amerikanske streamingtjeneste Netflix, som bliver
brugt dagligt. Den vigtigste årsag til streaming er, at man kan se det indhold, man vil,
præcis når man har lyst. I tabellen nedenfor fremgå de unges mediebrug, hvor man kan
se, at almindeligt flow tv kun fylder 10 % af deres tidsforbrug.
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Figur 3: 15-31-åriges mediebrug (frit gengivet efter Medieudviklingen 2019).

Hvis man ser på, hvad der bliver streamet på Netflix, var den mest populære serie i
2019 The Witcher, der er en amerikansk fantasy-dramaserie med Henry Cavill i
hovedrollen. De næste på listen er tredje sæson af science fiction-serien Stranger Things
og den humoristiske ungdomsserie Sex Education. De mest populære film var Adam
Sandler-filmen Murder Mystery, den amerikanske action-eventyrfilm Triple Frontier og
den amerikanske action-thriller 6 Underground (Vognsen, 30. december 2019). På trods
af filmenes forskellige genre har de alle det tilfælles, at der er en mand i hovedrollen.
Da vi arbejder med repræsentation af kvinder i fiktionsmedier, er det derfor interessant
at se på, hvilket indhold der konsumeres mest af, for at få en forståelse for, hvilket
indhold der danner grundlaget for respondenternes refleksion. Murder Mystery havde 73
millioner seere, og Netflix har 158,3 millioner brugere på verdensplan, hvilket vil sige
at 46 % af brugerne har set denne film. Dette tyder altså på, at mange af brugerne
pushes til at se bestemt indhold.
Netflix anvender algoritmer til at lave anbefalinger til sine brugere og er blevet
beskyldt for særligt at sætte sit eget originale indhold først. Forbrugsmulighederne og
kulturudbuddene er i denne tid overvældende, og derfor kan det for mange virke
tillokkende at lade Netflix bestemme, hvad man skal se. Flere forskere er dog
bekymrede for, at når vi passivt forbruger serier og film ensrettes vores kulturvaner
(Herrie, 2. maj 2018). Vi bliver derved fremmedgjort fra det mangfoldige kulturtilbud,
og bliver kun præsenteret for det, Netflix forventer vi kan lide eller har set før. Faren er
også yderligere at vi i højere grad end tidligere ikke ser lige så meget indhold, som vi
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tror, vi ser (Herrie, 2. maj 2018). Brugen af streamingtjenester er måske derfor slet ikke
så aktiv en handling, som vi tror. Dette fænomen er blevet kaldt for interpassivitet af
den slovenske filosof Slavoj Žižek, som beskriver, at vi sætter noget andet i stedet for
vores egen handling for at slippe for at handle. På den måde undgår vi at træffe et aktivt
valg ved at klikke på det, Netflix foreslår os (ibid.). Dette er særligt problematisk, fordi
fiktionsmedier er afgørende for vores identitetsfremstilling og har en indvirkning på
måden hvorpå, vi opfatter os selv og andre. Diskussionen, vedrørende den kultur,
algoritmerne er en del af, påpeger at teknologigiganterne er medvirkende til at gøre os
til ukritiske kulturforbrugere, der passivt tager imod underholdning (ibid.). Så selvom
vores respondenter føler, at de i langt højere grad i dag selv kan vælge, hvad de vil se, er
dette måske ikke helt tilfældet. Nu er det ikke længere flow tv’et og
programplanlæggerne, der dikterer, hvad vi ser, men derimod streamingtjenesternes
algoritmer. Desuden kan streamingtjenesterne argumenteres for at have indflydelse på
repræsentationen af kvinder i film og serier og hermed, hvordan respondenterne oplever
og spejler sig i disse.
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8.0 Receptionsanalyse
Analysen er, som nævnt, udarbejdet med inspiration fra Schrøders multidimensionale
model, hvilken vi har tilpasset og modificeret til vores specifikke undersøgelse.
Schrøders model skal anskues som en måde, hvorpå vi søger at holde respondenternes
udtalelser i fokus, som receptionsanalyse traditionelt set foreskriver. Modellen bliver
dermed en rettesnor, som gør, at respondenternes udsagn skaber grundlaget for vores
efterfølgende tolkning - og ikke omvendt. Hertil har vi med udgangspunkt i de
fænomener, vi behandlede i vores teoretiske analyse, opdelt vores receptionsanalyse ud
fra temaerne fiktionsmedier og identitet, fiktionsmedier og køn samt fiktionsmedier og
seksualitet. Det er med disse temaer in mente, at vi ønsker at undersøge vores
respondenters læserpositioner i forhold til kvindelig repræsentation og seksualitet i
fiktionsmedier, samt hvorledes disse repræsentationer har indflydelse på deres
identitetsproces og selvopfattelse.

8.1 Fiktionsmedier og identitet
I dette afsnit vil vi analysere, hvorledes fiktionsmedierne har en betydelig indvirkning
på respondenternes opfattelse af dem selv, deres køn og seksualitet – ergo deres
identitet. Identifikation spiller en væsentlig rolle i hverdagen, og hvordan kvinderne
påvirkes, er derfor væsentlig for hele vores undersøgelse. Den oplevelsesmæssige
umiddelbarhed, der er ved fiktionsmedierne, argumenteres i afsnit 3.3 for at have stor
lighed med de oplevelsesformer, modtageren gennemgik i sin tidlige barndom, den
såkaldte spejlfase. Her er det de ubevidste lag i modtagerens bevidsthed, der får stor
betydning for den “virkelige oplevelse” af medieteksten. Film og serier betragtes som
særligt følelsesmobiliserende og giver mulighed for identifikation.
Hvorvidt dette gør sig gældende for vores respondenter, vil vi undersøge i dette
afsnit, hvor vi under interviewene spurgte ind til, om fiktionsmedierne har en
indvirkning på deres opfattelser af deres identitet. I udarbejdelsen af dette første tema
ønsker vi hermed gennem de empiriske fund at undersøge, hvordan respondentens
identitetsproces bliver påvirket af det kvindebillede, der fremstilles i fiktionsmedierne.
Ydermere vil vi undersøge, hvorvidt der er konsensus mellem den diskurs respondenten
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påvirkes af og respondentens egen sociokulturelle baggrund (jf. Hall). Vi vil derfor
arbejde ud fra følgende forskningsspørgsmål i forbindelse med dette tema:

8.1.1 Fiktionsmediernes indvirkning
Otte respondenter betød otte forskellige svar og opfattelser af, hvilken indvirkning
fiktionsmedierne har på deres identitet, køn og seksualitet. Alligevel var alle
respondenterne af den opfattelse, at fiktionsmedierne havde en meget stor indvirkning
på dem selv og andre, da de var børn og teenagere.
“ [...] når man er ung og ikke ved, hvor ens plads er, og hvordan man skal se ud
eller hvordan man skal være – jamen så skaber det en eller anden idé om, at så er
det nok sådan, det er godt at se ud, og det er hende den pæne pige, der får
fyren.” (L44)
Line forklarer, at hun særligt blev påvirket af fiktionsmedierne, da hun var yngre, men
at de ikke længere influerer hende i samme grad. I citatet fremgår det, at selvskabelse er
en narrativ kunst for Line, idet andres tilsyneladende anseelse og forventninger, som
portrætteres i fiktionsuniverset, sættes i perspektiv til hendes egne følelser, tanker og
erindringer (jf. Bruner, 2004, p. 79). I modsætning til teorien mener alle respondenterne
bortset fra Anika ikke, at denne forhandling mellem fiktionens indhold og deres egne
perspektiver sker i lige så høj grad længere, selvom Bruner argumenterer for, at det er
en varig livsbetingelse.
Fiktionsfilm og serier skaber så at sige en idé om, hvordan Line forventes at
være, især da hun var barn og teenager. Karmen forklarede ligeledes at, “[...] som en
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ung pige eller en lille pige ser man jo op til de her karakterer” (KA16). Da hun var
yngre, fandt hun rollemodeller i fiktionsfilm. Her var det især Disney og deres univers
af prinsesser, der havde en stor indvirkning på hende. Dengang lagde Karmen mærke
til, at der ikke var mange asiatiske prinsesser at spejle sig i, men hun forklarer ikke,
hvordan det har påvirket hendes selvbillede (ibid.). Generelt havde respondenterne
svært ved at sætte videre ord på, hvordan fremstillingerne i fiktionsfilm og serier har
påvirket dem. Det kan eventuelt skyldes, at påvirkningen sker mere ubevidst og foregår
som en forhandling mellem det, de ser og deres egne forudantagelser. Påvirkningen er
derfor en sammensætning af flere faktorer, som blandt andet kan være indflydelse fra
ens ophav, opdragelse samt samfundsnormer, og derfor er det svært at pege entydigt på,
at fiktionsmedierne har gjort, at de opfatter bestemte karaktertræk som særligt
kvindelige.
Til gengæld oplever respondenterne, at fiktionsmedierne er med til at skabe et
billede af, hvordan kvinder bør være og bør se ud, men de påvirker ikke nødvendigvis
deres identitetsskabelse. Kisser fortalte i tråd med de andre, at hun ikke længere
oplevede den samme indvirkning, men at det “[...] især er i løbet af ens barndoms- og
teenageår, at man bliver påvirket” (KI34). Alle respondenter er derfor af den
overbevisning, at de engang blev meget påvirket, og engang spillede fiktionsfilm og
serier en væsentlig rolle for deres identitetsdannelse og identifikation. Når
respondenterne siger ‘engang’, kan det forstås som en slags forståelsesmønster og
derved en narrativ forståelse af, hvordan fiktionsmedierne påvirker dem.
Respondenternes brug af ‘engang’ viser, hvordan vi som individer, måske ikke ønsker
at anerkende, hvordan vores identitet bliver påvirket af udefrakommende faktorer. Vi
har således teorien på den ene side, der beskriver, hvorledes identitet er påvirkelig samt
i konstant udvikling, og respondenternes narrativer på den anden side. Vi kan dog ikke
afvise, at respondenternes udtalelser ikke har basis i virkeligheden, eftersom der er
behov for flere empiriske undersøgelser på området for at kunne konkludere en
sammenhæng.
Ifølge Sofie, Anika og Freja kunne fiktionsmedierne, dengang kvinderne var
yngre, diktere, hvad der var cool og acceptabelt, og hvordan man skulle se ud og opføre
sig (S16, A22, F24).

60

“Så der har det i en meget tidlig alder lagt nogle meget hårde normer ned over
hovedet på mig. Det gør det sikkert også den dag i dag. Nu er det nok bare nogle
andre ting, jeg vælger at se.” (F24)
Freja mener også, at hun særligt blev påvirket, da hun var yngre, men erkender stadig, at
hun påvirkes af fiktionsmedierne i dag. Eksisterende forskning, af hvorledes kvinder
identificerer sig med karakterer på tv, er blevet undersøgt af Ien Ang, der hævder, at de
fiktive karakterer ikke fungerer som rollemodeller, men er en symbolsk erkendelse af
feminine subjektpositioner, som seerne kan identificere sig med. Kvinderne kan indtage
forskellige feminine subjektpositioner, hvoraf nogle er mere anerkendte i samfundet end
andre. Ang mener derfor, at fiktionsmedierne giver forskellige muligheder for
identifikation, idet læserne kan indtage forskellige læserpositioner, der her beskrives
som feminine subjektpositioner. Ang hævder derfor modsat Freja, at identifikation er en
proces, der foregår hele livet, særligt når mennesker konsumerer tv og film (Ang, 1996,
p. 95).
Freja pointerer, at hun nu, modsat da hun var yngre, selv vælger, hvad hun vil
se. Freja har derfor en følelse af valgfrihed, der giver hende mulighed for at vælge film
og serier, der inspirerer og understøtter hendes identitet frem for det modsatte.
Streaming kan derfor ifølge Freja medvirke til, at modtagerne i langt højere grad selv
kan bestemme, hvad de vil påvirkes af, og på den måde vælge til og fra mellem det
udbud, der er. I kapitel 7 diskuterede vi streamingtjenesternes indflydelse på vores
forbrug, og hvordan algoritmerne medvirker til, at brugerne i langt højere grad bliver
passive kulturforbrugere. Tjenesterne foreslår, hvad brugerne skal se og pusher bestemt
indhold, så vi ikke længere behøver at tage et valg, men blot kan trykke play. Den
valgfrihed, Freja omtaler, er måske derfor slet ikke en realitet, og hun bliver muligvis
indirekte påvirket til, hvad hun skal se. Så selvom det hun ser, kan virke som et frivilligt
valg, er det måske mere et udtryk for det alle andre ser, og det der i forvejen passer
hendes smag. Risikoen er derfor, at Freja og de andre ikke udfordres til at se noget, de
ikke har set før, men befinder sig i deres komfortzone, og det samme kvindebillede
bekræftes om og om igen.
Fiktionsmedierne påvirker både respondenterne positivt og negativt ved en
oplevelse af mere og mindre værd i forhold til deres udseende og personlighed. Men de
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oplever alle, at tiden har gjort dem mere kritiske, og Sofie og Line mener, at de ikke
længere påvirkes af medierne og kan gennemskue, at der er tale om fiktion og ikke en
egentlig virkelighed (S28, L40).
“Jeg vil så også sige, jeg er ikke typen, der lægger for meget i at se en
komediefilm eller et eller andet, der laver fis med, at en blondine er blondinedum, og hende kan man bare komme i kanen med. Så på den måde kan man
sige, det påvirker mig nok ikke negativt med de billeder, men jeg kan blive
opløftet af, når man tager en kamp for kvinder.” (L40)
Line pointerer her, at hun ikke påvirkes af de negative fremstillinger, men nærmere
tager de positive og opløftende fremstillinger til sig. Hun synes for eksempel, det er
inspirerende at se, når kvinder både jonglerer karrierelivet og sociallivet, eller når der
sættes fokus på minoriteter. Hun positionerer sig her i en stærk position i forhold til
fiktionsmedierne, idet hun selv vælger og kontrollerer den indflydelse, medierne har på
hende (jf. Bamberg, 2011, p. 6 ff.). Hun lader ikke de negative fremstillinger påvirke
hende, men tager derimod det positive med sig i kontrast til de andre respondenters
opfattelser, hvor det især er det negative, de bider mærke i. Dog kan der diskuteres om
hun indirekte alligevel påvirkes af de negative fremstillinger, men ikke nødvendigvis er
bevidst om det faktum.
Anika tager fat i, hvordan medierne har haft en betydning for hendes forståelse
af sex og seksualitet. Hun er særligt bevidst om, at film og serier har været afgørende
for hendes forståelse, fordi sex og seksualitet ikke var noget, de snakkede om, da hun
var yngre.
“Jeg kommer fra en familie og egentlig også en vennegruppe, hvor man ikke
snakker om seksualitet. Det er ikke noget, vi kollektivt har besluttet. Det er bare
noget, vi ikke har gjort. Heller ikke i mit hjem. Så jeg er vokset op med, at det er
noget, som man ikke snakker om.” (A16)
Ifølge Anika har fiktionen givet hende et frirum til at forstå seksualitet og få viden om,
forskellige måder at udleve sin seksualitet på (A16). De fiktive fortællinger giver derfor
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Anika mulighed for at udforske sin identitet og prøve nogle ting af, før hun prøver dem i
virkeligheden (jf. Bamberg, 2011, p. 6 ff.). Derfor har fiktionsmedierne haft en
afgørende rolle for, hvordan Anika opfatter sex og sin egen seksuelle identitet, fordi det
har været her, hun har fundet noget at spejle sig i.
Kvinderne, foruden Line, er især meget bevidste om, hvordan fiktionsmedierne
kan påvirke negativt. Flertallet af respondenterne oplever, at medierne viser en karikeret
version af kvinder, hvilket ifølge dem er problematisk, fordi disse fremstillinger kan
påvirke unges opfattelse af sig selv (A10, S26, F28). De er også bekymrede for at piger,
der er yngre end dem selv, får et forvrænget forhold til deres krop og identitet. Men
nogle af respondenterne pointerer også, at det har en indvirkning på deres egen
opfattelse af deres ydre den dag i dag. Anika er for eksempel meget træt af, at det kun er
meget tynde kvinder, der medvirker i film og serier. Ingrid mener ligeledes, at “hvis
man ser en der er mega skinny, så sammenligner man sig, eller jeg sammenligner mig i
hvert fald” (I6). Det kan resultere i en følelse af mindreværd, og at man bør ændre sit
udseende for at blive accepteret. Freja mener også, at fiktionsmedierne “ [...] har en
meget voldsom magt over en” (F26), fordi der opstår en disharmoni mellem det, man
ser i virkeligheden, og det man ser på film. Karakterne er meget karikerede, og det er
måske ikke lige nemt for alle at gennemskue, at det er fiktion.
“Det gør det netop svært at sammenligne sig selv med de her meget karikerede
personer. Og det er netop der, at man kan blive påvirket af det i forhold til ens
egen følelse af eget værd.” (F28)
Freja pointerer i citatet, at den karikerede version af kvinder i film og serier påvirker
hendes selvfølelse negativt, og hun uddyber nærmere:
“Jo, jeg kan da godt føle, at jeg bliver fanget i nogle meget standardiserede
kønsroller nogle gange, som jeg ikke helt føler, jeg hører hjemme i. Så det kunne
da være rart med en mere nuanceret fremstilling af det, på en eller anden måde.”
(F72)
Freja hævder, at film og serier er begrænset grundet deres form, fordi de bliver nødt til
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at forholde sig meget ensidigt til køn og seksualitet, da det stadig skal være
underholdende. Freja efterspørger en mere nuanceret fremstilling af kvinder, så det er
lettere at spejle sig i emner som køn og seksualitet og omfavne flere aspekter. Freja
mener, at mennesker søger konformitet og derfor gerne vil ligne hinanden, så hvis
fiktionsmedierne var bedre til at repræsentere hende, ville hun føle sig bedre tilpas
(F58). Når ens identitet bekræftes, er det med til at vedligeholde en tilfredsstillende
fortælling om sig selv, og derved medvirke til at respondenterne tror på sig selv og er
bedre til at forvente respekt fra andre (jf. Gauntlett, 2008, p. 108). Freja efterspørger
derfor denne bekræftelse, så hun kan opbygge sit selvværd og ikke føle sig forkert.
De beskriver alle, at der efter deres oplevelse hersker en klassisk fremstilling af
kvinder i film og serier, som vi vil gennemgå i afsnit 8.2.1. Respondenternes udtalelser
positionerer sig derfor i høj grad som størstedelen af identitetsteorien, da de mener, at
fiktionsmedier er med til at skabe forudantagelser og perspektiver af selvet, som er
medvirkende til konstruktionen af en identitet. Der er altså, ligesom Jenkins og Giddens
foreskriver, en lang række udefrakommende instanser, som er med til at påvirke den
enkeltes identitetsproces, og for vores respondenter er fiktionsmedierne én af dem. Men
i modsætning til Jenkins og Giddens er kvinderne tilbøjelige til at hævde, at medierne
ikke længere påvirker deres identitet, da de nu kan gennemskue, at det er fiktion, og
derfor ikke har en reel indvirkning på dem.
“Altså jeg vil sige, hvis man endelig skal se op til nogen, så ser jeg mere op til
rigtige personer. Altså personerne bag. Nicole Kidman og Julia Roberts. Det er
ikke så meget den rolle de spiller, altså fiktionsrollen.” (S28)
Sofie hævder, at hun slet ikke påvirkes af de fiktive karakterer, men derimod
skuespillerne bag. Det, de foretager sig i det virkelige liv, gør altså mere indtryk på
hende, og her er det især som forbilleder for, hvad man kan opnå som kvinde, hun
fremhæver. Celebritykultur argumenteres af Barnet-Weiser at være del af
identitetsskabelsen, fordi man lærer, hvordan man iscenesætter sig selv i forhold til
kendislogikken (2011, p. 2 ff.). Vi er sociale væsner, som gerne vil indgå i forskellige
relationer, derfor bliver vi let indtaget af andre mennesker. Kendisser i medierne kan
derfor havde en stor indvirkning på os, fordi vi har et behov for spejling (Jerslev, 2014,

64

p. 173 ff.). Kendisser bliver derved personer, vi ser op til og forsøger at efterligne. Dette
faktum lægger Sofie særligt mærke til, da hun bliver imponeret af de ting, de foretager
sig og de holdninger, de har. Celebritykulturen bliver derfor en del af Sofies
identitetsskabelse og spejling, og hun argumenterer for, at den er en langt vigtigere del
end de fiktive karakterer i fiktionsfilm og serier. Her spiller massemedierne derfor en
afgørende rolle, fordi det er dem, der skaber kendisserne, og det er her fansene kan gå
ind og bedømme dem.
Fælles for alle respondenterne er, at en god fremstilling af kvinder i serier og
film er, når der vises forskellige typer af kvinder. Det er ifølge dem nemmere for fiktion
at vise disse typer, ved at have forskellige karakterer, der besidder mangfoldige
personligheder. Her fremhæver respondenterne Sex and the City, Girls, Skam og Big
Little Lies. Alle disse serier har et bredt karakterunivers, hvor kvinderne er meget
forskellige, og derfor er det nemmere at spejle sig i enkelte karaktertræk ved hver af
karaktererne. Denne opfattelse ligger i tråd med repræsentationsforskning og begrebet
spejling, hvor individet ikke opfatter sig selv som én ting, men derimod et komplekst og
flersidet individ. Kvinderne kan derfor spejle sig selv i forskellige karaktertræk ved hver
enkelt karakter, og dermed bekræfte deres identitet. Selvopfattelsen påvirkes altså af
denne spejling, og respondenterne kan genkende sig selv i dele af de karaktertræk,
kvinderne i fiktionen besidder. De trækker derved på en slags puslespilsforståelse, hvor
de i deres forhandlingsproces samler enkelte relaterbare dele fra forskellige fiktive
karakter til ét samlet hele.

8.1.2 Identitet i konstant udvikling
Identiteten er ifølge Jenkins og Giddens ikke færdigstøbt, men derimod i konstant
udvikling. Derfor kan der sås tvivl om det faktum, at respondenterne hævder, at deres
identitet ikke længere er til forhandling grundet deres alder. Teoretisk set er
identifikation en dynamisk proces, som man udfører i løbet af hele livet, og hermed
bliver den aldrig fastlåst. Man sammenligner sit udseende og handlinger med andre
mennesker for at forstå sig selv individuelt og kollektivt. Det gør man ved at trække på
gruppekategorier og afprøve sin identitet op imod andre, hvilket også kan være i
sammenligningen med fiktive karakterer. Kvinderne er, ud fra deres udtalelser, muligvis
ikke så påvirkelige, som de har været i deres yngre teenageår, hvor medierne havde en
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særlig stærk indflydelse på dem, fordi de befandt sig i en fase i livet, hvor deres identitet
i høj grad var til forhandling.
Selvom kvinderne er stålsatte i dette syn på deres egen identitetsproces, så viser
deres udtalelser dog i samme ombæring, at identitet faktisk er en vedvarende
konstruktion, da de stadig kan føle mere eller mindre værd gennem det kvindebillede,
der portrætteres. I et teoretisk perspektiv er det dog ikke overraskende, at vores
respondenter mener, at de ikke længere påvirkes, da mange er af den opfattelse, at
identitet er statisk og kun en reel proces i teenageårene.
I starten af vores interviews var kvinderne meget overbeviste om, at deres
kritiske sans havde lært dem at skelne mellem fiktion og fakta, og derfor blev de ikke
influeret af de fiktive karakterer, fordi de vidste, at det ikke skildrer virkeligheden.
Alligevel ender alle, undtagen Line, med at fortælle, hvordan film og serier stadig i dag
kan påvirke deres selvopfattelse og værd. Fiktionsmedierne har især været med til at
opstille et ideal for, hvad en rigtig kvinde er for Anika.
“[...] Vi har brugt så mange år på at bygge det her ideal op. Vi skal altid have
barberede ben, vi skal altid have makeup på. Og en kvinde skal helst have langt
hår. Og med min fornuft ved jeg godt, at en kvinde behøver ikke alt det, en
kvinde kan være alt muligt andet. Men alligevel er der noget inde i mig, der
bliver tiltrukket af alt det. At det er det, der er det rigtige. Så selvom jeg godt
ved, at jeg kan være alt det, jeg vil være, og stadig være en kvinde, for det er det
køn, jeg er født som, så kan jeg stadig føle mig forkert, fordi jeg ikke gør de ting
eller ikke gør de ting så ofte, som jeg burde.” (A24).
Anika er meget reflekteret over, at fiktionsmedierne har en indirekte indvirkning på
hendes opfattelse af sig selv. Hun understreger, at hun har lært fra sine omgivelser, at
hun kan, hvad hun vil, men alligevel har de stereotypiske fremstillinger af kvinder en
negativ indvirkning på hende. Hun befinder sig derfor i en konstant forhandling mellem
den version af kvinder fiktionsfilm og serier fremstiller, samfundets opfattelse og
hendes egen forståelse af sit køn.
Respondenterne har emotionelt investeret sig i film og serier, hvilket har
resulteret i forargelse eller udskammelse af handlinger, der ikke har stemt overens med
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deres forståelse. Vores respondenter kan forstås som læsere af medieteksten, hvor de
har en aktiv konstruerende rolle, men samtidig påvirkes de af teksten (jf. Christensen,
2003). Læserens erfaring og hvad læseren vælger at trække på i denne erfaring, bliver
afgørende for den oplevelse, som skabes i læsningen af film og serier (Christensen,
2003, p. 68). Sofie nævner for eksempel prostitution, som noget negativt, og Line
forklarer, hvordan det at have flere sexpartnere ofte ikke betragtes som særligt feminint
eller acceptabelt. De er derfor bevidste om, at kulturen skaber forudantagelser om
kvindelig identitet, og samtidig er respondenterne klar over, at de har mulighed for at
frigøre sig fra disse perspektiver. Det, de fortæller om sig selv, bliver derfor påvirket af,
hvordan de tror, kulturen mener, de bør være (jf. Bruner, 2004, p. 79). Film og serier
afgiver nogle impulser og signaler, der aktiverer tanker, sanser og følelser, som giver
modtageren associationer til erfaringer eller holdninger (Christensen, 2003, p. 69).
Respondenterne er meget opmærksomme på, hvilke erfaringer de trækker på, og
hvordan disse erfaringer muligvis er blevet skabt af fiktionsmediernes fremstilling af
køn og seksualitet. De prøver derfor i et vist omfang at frigøre sig fra disse opfattelser,
men er ligeledes klar over, at det ikke er helt muligt. De fleste erkender, at påvirkningen
sker ubevidst, og derfor kan de ikke helt afgøre, om deres opfattelse er blevet påvirket
af film og serier eller i en forhandling med flere omkringliggende instanser som
samfundsnormer og opvækst.

8.1.3 Selvrefleksion og identitetsopfattelse
Hvorvidt vores respondenter er bevidste og selvreflekterende, når det kommer til den
kønnede samt seksuelle identitet, der bliver fremsat i fiktionen, og hermed om
repræsentation har en reel betydning for deres identitetsopfattelse, kan diskuteres.
Identifikationens bærende principper er ligheder og forskelle, hvor det for
respondenternes vedkommende blev tydeligt at overdrevne forskelle i forhold til det, de
betragtede som kvindeligt, blev til en negativ og karikeret fremstilling. Mens de steder,
hvor de fandt ligheder mellem deres egen identitet og de fiktive kvinder, blev opfattet
som positive. De klassificerer hermed de forskellige fiktive personer, som enten dårlige
eller gode.
“Jeg synes lidt netop, det blev det her stereotype med, at kvinder altid prøver at
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hive hinanden ned. Og det blev meget karikeret og med meget pigede outfits.”
(A10)
Anika forklarer her, hvordan kvinderne i serien Gossip Girl, kan opfattes som en
negativ fremstilling af kvinder, fordi kvinderne agerer som rivaler, der ikke står
sammen, men kæmper mod hinanden. Det er ikke i tråd med Anikas forståelse, da hun
nærmere betragter andre kvinder som medspillere. Fremstillingen afviger derfor fra
Anikas opfattelse og får hende til at reflektere over, hvilken betydning disse negative
billeder har for hendes selvbillede.
I modsætning heraf pointerede Freja, at det var svært at skelne mellem godt og
skidt, fordi nogle karaktertræk kunne være gode og andre være dårlige (F4). Det gjorde
blot fremstillingerne mere realistiske, fordi mennesker efter hendes overbevisning både
har gode og dårlige sider. Respondenterne er derfor bevidste om de identiteter,
fiktionsmedierne forsøger at fremhæve, og er dermed reflekterende i forhold til, hvilken
agenda de har og sætter det i relation til deres egne forståelser. Der sker altså en
forhandling mellem modtageren og afsenderen, når man ser en fiktionsfilm eller serie.
Præmisserne godtages ikke bare, men opvejes i forhold til egne forudantagelser og
perspektiver, hvilket er i tråd med traditionel receptionsforskning såsom Stuart Hall og
hans teori om modtagerens sociokulturelle baggrunds betydning for afkodning af
medietekster. Af denne årsag kunne man argumentere for, at præmisserne i forbindelse
med objektivisering af kvinder i fiktionsmedierne (jf. Mulvey) ikke per definition vil
blive godtaget af vores respondenter, da deres egen forforståelse vil danne rammen for
deres perception af dette.
Identifikation gør det muligt for respondenterne at kunne relatere sig til de
fiktive kvinder på nogle punkter, men samtidigt distancere sig fra dem på andre. Her er
Anika særligt selvreflekterende over sin seksuelle identitet. Hun sætter den i perspektiv
med sin opvækst og tildeler derved fiktionsmedierne en stor rolle i hendes
identitetsdannelse. Hun reflekterer over det faktum, at identitet sammensættes af
forskellige karaktertræk, og man derfor kan trække på dele af de personlighedstræk, der
er ved fiktive kvinder. Hun fortæller, “at man ikke nødvendigvis har kunne identificere
sig med alle, men måske lidt fra alle” (A12), og hermed afprøve sin identitet op imod
mange forskellige fiktive kvinders. Hun indtager på den måde forskellige positioner i
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forhold til de fiktive kvinder og fortællinger, der har påvirket hende. Her er de fiktive
fortællinger gode til at fastholde hendes selvfølelse over tid, fordi hun både kan finde
fremstillinger, der bekræfter og afkræfter hendes identitet (jf. Bamberg, 2011, p. 6 ff.).

8.1.4 Opsamling
Refleksion, forhandling og genforhandling har derfor vist sig at være vigtige reaktioner
på det, kvinderne ser i fiktionsfilm og serier. Som man kan se inden for dette tema, så

trækker respondenterne både på deres forståelser og deres holdninger i forhandlingen af
fiktionsmediernes indvirkning på deres identitet. Holdningerne er betonet af, at særligt
Line og Sofie ikke vil fremstå som nogle, der ikke bliver klogere med tiden. De hævder,
at de ikke blindt lader sig føre af det fiktive univers’ præmisser, men overvejer
mulighederne for, at det ikke er et reelt billede af virkeligheden, der portrætteres. Anika,
Freja og Patricia oplever, at en dårlig og begrænset repræsentation af forskellige typer
kvinder og seksualiteter, kan påvirke dem negativt og have en reel indvirkning på deres
identitetsopfattelse, mens Line og Sofie stiller sig i opposition til denne holdning.
Kisser, Karmen og Ingrid indtager dog en forhandlende position, og befinder sig
hermed i krydsfeltet mellem andre respondenter. Vi har visualiseret hvordan
respondenterne forholder sig til temaet fiktionsmedier og identitet på følgende vis:
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Selvom respondenterne derfor har forskellig forståelse og holdning til fiktionsmediernes
påvirkning af deres identitetsproces, og hermed indtager forskellige læserpositioner i
forbindelse med temaet, så er der også visse ligheder kvinderne imellem.
Respondenterne har alle brug for at vedligeholde en tilfredsstillende fortælling om sig
selv, hvilken styrkes eller svækkes af de fortællinger om kvinder, der er i film og serier.
Fælles for respondenterne er det således, at de opbygger et stærkt narrativ ved hjælp af
fortællingerne i film og serier, og derfor er deres identitetsopfattelse på mange måder
påvirket af disse (jf. Bamberg, 2011, p. 6 ff.)
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8.2 Fiktionsmedier og køn
I dette afsnit vil vi præsentere, hvordan respondenternes forståelse af samt holdning til
fremstillingen af kvinder i fiktionsmedierne er. Vi vil derfor bearbejde temaet
fiktionsmedier og køn på basis af vores empiriske fund samt vores teoretiske viden om
emnet, herunder hvorvidt vores respondenter indtager samme læserpositioner som de
feministiske filmteoretikere, vi har behandlet i afsnit 5.2. Således ønsker vi, at
undersøge om teorien omkring kvindelig fremstilling i fiktionsmedierne gør sig
gældende i et empirisk perspektiv, herunder om der er tale om en oplevelse af symbolsk
tilintetgørelse af kvinder i film og serier (jf. Tuchman). Vi har inddelt afsnittet induktivt
ud fra de mønstre, der dannedes empirisk under de kvalitative interviews, da vi fandt, at
vores respondenter havde mange overvejelser, der rakte ud over teorien. Dette tema er
analyseret med udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:

8.2.1 Respondenternes oplevelse af den fiktive kvinde
Selvom vi teoretisk set ved, at køn ikke skal opfattes binært, så ved vi også, at både det
sociale samt det biologiske køn til stadighed ligger under for en række kulturelle normer
og forventninger, der gør det svært at bryde med denne endimensionelle kønsopfattelse
(jf. Butler). Derfor kan maskulinitet og femininitet undersøges som et par sociale
forventninger, der er skabt og vedligeholdt i blandt andet fiktionsfilm og serier (Carter,
2012, p. 370). Vi finder det derfor empirisk interessant at undersøge vores
respondenters oplevelse af, hvad der kendetegner portrætteringen af kvinden i
fiktionsmedier. Respondenternes oplevelse af de socialt konstruerede kønsroller, som
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reproduceres i fiktionsmedierne, gør det muligt at analysere og identificere en klassisk
kvinde, der repræsenterer det kvindebillede, respondenterne oftest møder.
Der viste sig et gennemgående element i samtlige interviews, da
respondenternes udtalelser pegede på en konsensus omkring fiktionsmediernes
‘klassiske’ eller ‘traditionelle’ fremstilling af kvinder. Ifølge mange af respondenterne
findes der en slags grundmodel, som de fleste kvinder bygges op omkring i fiktionsfilm
og serier.
“Jeg tror også bare det der med, at der er jo meget en klassisk forestilling om,
hvordan man som kvinde skal være.” (A14)
Anika pointerer, at denne grundmodel er med til at diktere, hvordan en kvinde skal være
og se ud både i fiktionens verdenen og i virkeligheden. Betydelige karaktertræk, som
alle respondenterne pointerede, var at det kvindebillede de oftest møder er smuk, ung og
tynd (KI54, F50, P36, A16).
“Det er da oftest de der meget smukke kvinder, med perfekt talje og lange ben,
der bliver valgt til de forførende roller” (S32).
Sofie forklarer, at underholdningsbranchen skal kunne sælge sine film og serier, og
derfor er det væsentligt, at de medvirkende er smukke, fordi man efter hendes
overbevisning hellere vil se på smukke mennesker end grimme (S32). Der er altså også
et spørgsmål om visuel nydelse på spil hos Sofie. Hun har yderligere en ret konkret
forståelse af, hvad det vil sige at være smuk eller grim, men vi spurgte ikke ind til, hvor
disse opfattelser kommer fra, hvilket set retrospektivt kunne have været interessant.
Kisser synes ligeledes, at udseende er vigtigt, og at kvinder skal være smukke for at
kunne noget og have en afgørende rolle i film og serier. Men i modsætning til Sofie,
mener hun ikke, at det handler om visuel nydelse, men at kvinderne får en mere
betydelig rolle i fiktionsmedierne, hvis de er smukke.
“Der bliver pålagt meget mere værdi hos kvinder, hvis de går op i deres
udseende, og hvis de ser flotte ud” (KI74).
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Kisser oplever derfor, at fiktionsmedierne skaber et billede af, at kvinder er mere værd i
samfundet, hvis de lever op til disse skønhedsidealer. Deres værdi afgøres så at sige af
deres ydre. Flere af respondenterne pointerer også, at mændene ligeledes skal leve op til
et ideal, men at det ikke i samme omfang er et ligeså begrænsende ideal.
“Der er visse skønhedsidealer, som skuespillerinder skal leve op til. [...]Jo der er
helt sikkert nogle generelle forventninger til, hvordan den attraktive mandekrop
skal se ud. Men der er også mere plads til sådan og variere inden for det, uden at
det bliver opfattet som kontroversielt.” (F36)
Freja hævder her, at mandekroppen kan se ud på flere forskellige måder og stadig
opfattes som smuk, hvorimod der er en langt mere fastlåst forståelse af, hvad det vil sige
at være en smuk kvinde. Hun forklarer, at det ligefrem kan være kontroversielt at se
mindre attraktive kvinder, hvilket hun nævner Girls som et eksempel på. Her blev Lena
Dunhams ydre et omstridt emne i diverse medier, da hun er overvægtig, tatoveret,
korthåret og ofte nøgen i serien. Nøgne overvægtige kvinder kan argumenteres for at
være en sjældenhed i fiktionsmedierne, og derfor blev dette opfattet som kontroversielt.
Dette er ifølge Freja ikke tilfældet, hvis en mandlig hovedrolle ikke fremstår attraktiv,
da der således ikke vil være samme postyr. Freja udtrykker derfor, at der er en ubalance
i portrætteringen af mænd og kvinder, og at det er langt sværere for kvinder at bryde ud
af disse rammer.
Under ordøvelsen i interviewene valgte seks ud af de otte respondenter smuk,
som et af de ord, der beskriver det kvindebillede, de oftest bliver præsenteret for på film
og i serier. Derudover valgte fire respondenter tynd og tre valgte ordet ung. Disse
kvaliteter begrundede respondenterne som gennemgående hos fiktive kvinder.
Respondenterne valgte dog også andre ord, hvilket fremgår af figur 4, men vi har valgt
at tage udgangspunkt i de tre ord, som blev nævnt hyppigst.
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Figur 4: Oversigt over respondenternes ordvalg

Kvaliteten skønhed eksisterer objektivt og universelt, og kvinder må derfor stræbe efter
skønhed, mens mænd må ønske at besidde kvinder, der er smukke (Wolf, 1990, pp. 1415). Respondenterne oplever, at der er et underliggende krav om, at kvinder på film og i
serier skal være smukke, og mænd skal begære dem, der besidder skønhed. Denne
ensartede fremstilling af kvinders ydre og kravet om skønhed, kan gøre det svært for
virkelighedens kvinder at identificere sig med de fiktive kvinder. Anika pointerede, at
det især blev svært for hende at identificere sig med de fiktive kvinder, fordi de ser godt
ud i samtlige situationer, de befinder sig i. De vågner op med makeup på og håret sat,
og deres undertøj matcher altid ligegyldigt situationen (A14). Denne pointe ligger
ligeledes i tråd med skønhedsmyten, som også beskriver, at de kvindelige protagonister
fremstår præsentable selv i situationer, hvor man ikke ville forvente det (Wolf, 1990,
pp. 14-15). Dette faktum opstiller urealistiske krav til, at kvinder skal opretholde deres
ydre uanset hvilken situation, de befinder sig i. Sofie og Line var i modsætning til de
øvrige respondenter mere villige til at acceptere, at fiktionsmedierne næsten
udelukkende portrætterer smukke kvinder. De er af den overbevisning, at
underholdningsbranchen er nødsaget til at anvende smukke skuespillerinder, da det
sælger bedst. Deres oplevelse af skønhedsmyten er derfor i højere grad, at den lever i
fiktionens verden, men ikke nødvendigvis påvirker den virkelige verden.
En af de respondenter, der derimod bevidner om, at skønhedsmyten har sit tag i
fiktionsmedierne og at disse fremstillinger kan påvirke måden hvorpå, kvinder opfattes i
det virkelige liv, er Anika.
“[...] vi kvinder bliver portrætteret som ondskabsfulde. Altså det her cat fight. At
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du bliver mere værd, hvis du kan bringe en anden ned.” (A48)
Ud fra citatet påpeger Anika, at kvinder ofte konkurrerer mod hinanden, hvilket for
hende især udspiller i serien Gossip Girl. Som tidligere nævnt er Anika ikke af den
overbevisning, at kvinder er modspillere i det virkelige liv men snarere medspillere,
men denne fremstilling gør det sværere fortsat at opfatte det således. Konkurrence
mellem kvinder er blevet en del af skønhedsmyten, hvilket medfører, at kvinder bliver
separeret fra hinanden frem for sammenbragt (Wolf, 1990, pp. 14-15). Wolf taler om en
kulturbesættelse af ungdom, som medvirker til en kamp mellem ældre og yngre kvinder.
Respondenterne pointerede ungdom som en væsentlig kvalitet ved fiktive kvinder.
Denne kulturbesættelse oplever vores respondenter derfor som en realitet i
fiktionsmedierne. Men da de selv er unge, er de muligvis mindre negative overfor det
faktum, da deres aldersgruppe er bredt repræsenteret sammenlignet med ældre kvinder.
Det underbygges ligeledes af rapporten, at ungdom er en væsentlig kvalitet, da kvinder
over 40 år har færre jobmuligheder i filmbranchen end deres yngre kollegaer (Bilag 1).
Vi ser sjældnere ældre kvinder i fremtrædende roller på film, hvilket ikke er tilfældet
med mænd.
Respondenterne forklarer ikke, hvor skønhedskravene kommer fra, og hvem
kvinderne skal være smukke for. Dog argumenterer myten for, at favoriseringen af unge
smukke kvinder opretholder en mandsdomineret kultur både i og uden for filmverdenen
(Wolf, 1990, pp. 14-15). Dertil omtaler Freja en patriarkalsk kultur, der særligt er synlig
i fiktionsfilm og serier, og som har påvirket hende hele livet (F40). En del af
respondenterne nævner en bestemt kultur, som hersker i samfundet og opstiller nogle
normer for, hvordan kvinderne bør se ud og opføre sig. Freja og Patricia betegner dog
denne kultur som særligt mandsdomineret i modsætning til de andre respondenter, som
udelukkende beskriver kulturen som samfundsbestemt (F40, P80). Film og serier
medvirker til at lære os mange forskellige ting om livet (jf. det kulturelle scenarie). De
kan for eksempel lære os at drømme, hvem man skal begære, hvordan man skal se ud,
og hvordan man er en rigtig kvinde. Deres medialitet samt fortællende og visuelle
mønstre er med til at efterlade et aftryk. Det aftryk der efterlades, er efter
respondenternes udsagn, et resultat af samfundets normer og kulturen indlejret heri. De
medvirker derfor muligvis til at bekræfte en skævhed mod kvinder, som særligt sker
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gennem en kontrol over kvindens krop, som respondenterne oplever ved kvaliteterne
ung, tynd og smuk.
Respondenterne fremhævede ydermere, at det typiske kvindebillede ofte var
forbundet med bløde værdier og en vis naivitet hos kvinderne.
“Hvor kvinden så er… Eller skal være lidt mere blød og tage sig af de
kvindelige værdier og familien.” (L58)
Line beskriver de bløde værdier som værende dem, der drejer sig om at tage sig af
familien. Derudover påpeger hun ligeledes de bløde erhverv, som omsorgsjob, som
værende særligt kvindelige, og at det ofte er disse job, kvinder bisidder i film og serier
(L58). Det kan være jobs som sygeplejerske, men sekretær blev også nævnt af et par af
respondenterne. Karmen påpeger, at kvindernes karakterer ofte er “uskyldige og naive,
og har brug for hjælp” (KA52). Kvindernes karakterer er derfor sjældent den stærke,
helteagtige rolle, men indtager oftere en moderlig omsorgsgivende rolle. Karmen
nævner i tråd med det, at den første rigtige kvindelige superhelt Wonder Woman, først
fik lavet en film i 2017, hvilket efter hendes overbevisning er for sent sammenlignet
med de utallige heltefilm med mænd. Sofie referer også til Wonder Woman, men hun
synes i modsætning til Karmen ikke, at heltinden er et særligt positivt forbillede, da hun
går alt for sexet klædt, og “hun er jo et sexobjekt uden lige” (S10). Sofie lægger derved
mærke til, at Wonder Womans beklædning adskiller sig fra de øvrige mandlige
superhelte, hvilket resulterer i en objektivisering af heltinden og fjerner fokus fra hendes
egentlige funktion. Objektiviseringen af kvinder i fiktionsmedierne vil vi berøre
yderligere i afsnit 8.3.4.
Et andet karaktertræk den klassiske fremstilling af kvinder ofte besidder, er
ifølge respondenterne, at kvinden er manden underdanig.
“Ofte er det også mænd - selv hvis de ikke spiller hovedrollen - så er det dem,
der er moralens vogter og har magten over sandheden. Som kvinder får lov til at
navigere ud fra.” (F52)
Freja oplever, at mænd i film og serier har en fremtrædende rolle og ligefrem har en
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magt over kvinder, fordi det er dem, der bestemmer, hvad der er sandt og falsk.
Teoretisk set bliver kvinden opdraget til at være manden underdanig, og derfor betragter
man ofte den seksuelt aktive mand over for den passive kvinde (Gauntlett, 2008, pp. 9798). Freja trækker på denne opfattelse og mener, at kvinder i film og serier er underlagt
manden. Hun er dog ikke den eneste af respondenterne, der er af den holdning.
“Jamen, det må jo ligge helt dybt i os. Kvinder skal tie stille og føde vores børn.
De skal lave vores mad og passe vores hus.” (P80)
Patricia betegner her, hvad kvindens rolle er, og at hun ofte er fastlåst i denne binære
kønsrolle, der er blevet konstrueret i samfundet gennem årtier og stadig har betydning i
dag, hvilket afspejles i fiktionsfilm og serier. Anika trækker ligeledes på denne
forståelse af, at traditionelle kønsroller og normer påvirker måden, kvinder fremstilles
på.
“Jeg tror det bunder i, at kvinderne helt tilbage i historien har været
andenrangsborgere i forhold til mænd” (A36).
Respondenterne oplever en ubalance i forholdet mellem mænd og kvinder, hvor manden
er kvinden overlegen og hermed tillægges det kvindelige køn mindre værdi (S40).
Kvinders sociale køn er derfor mindre værd og kan ikke opnå det samme som det
mandlige. Denne opfattelse står i kontrast til teorien, der påpeger at kvinder og mænd
tenderer til at have samme evner, men at der blot er flere mandlige hovedroller (jf.
Gauntlett, 2008, pp. 97-98). Anika beskriver, at forskellige karaktertræk hos mænd og
kvinder tilskrives forskellig værdi i samfundet. Hun nævner, at følsomhed betragtes
som et svaghedstegn hos mænd, hvorimod det betragtes som en selvfølge hos kvinder
(A66). Så selvom om mænd og kvinder har samme evner, så oplever nogle af vores
respondenter, at evnerne ikke tillægges lige meget værdi, og derved opstår ubalancen.
Ifølge respondenterne betragtes noget altså som særligt kvindeligt, og andet som særligt
mandligt, og det er svært at overskride disse kønsbarrierer, uden at det bliver
kontroversielt. Dette vidner om at nogle af respondenterne læser kønsproblematikken på
samme vis som Butler, der mener, at den binære kønsforståelse er begrænsende og ikke
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har hold i virkelighedens verden, da køn som fænomen er langt mere flydende og
dynamisk. Sofie er dog af den holdning, at de særligt kvindelige værdier ikke
udelukkende bliver begrænsende, men derimod kan opfattes som en magt, og hermed
indtager hun i langt højere grad Baudrillards læserposition. Dette vil vi beskrive
nærmere i afsnit 8.3.4, hvor vi behandler synet på kvinders forførende magt.
Kvinderollerne er ifølge respondenterne præget af en simplificering, idet de
sjældent eller aldrig ser karakterer med komplekse personligheder.
“Men hvis man tænker på nogle af topfilmene i verden, der er kvinder biroller i
filmene f.eks. The Godfather. Det er sjældent man løber ind i en film med en
kompleks kvinderolle og ikke bare den her todimensionelle rolle.” (KA36)
Kvinderne er ikke altid betydningsfulde for plottet i filmen og serien, og de rummer
sjældent mange sider. Flere af respondenterne påpeger for eksempel, at det kan være
svært for kvinder både at være smukke og kloge, fordi der er en fastlagt forståelse om,
at kloge kvinder ikke kan være smukke og omvendt (F38, A30). Derimod oplever
respondenterne, at film og serier ofte viser yderlighederne, hvis de skal vise en stærk og
intelligent kvinde. Derfor bliver det svært for respondenterne at spejle sig i disse
fremstillinger, fordi de efter deres holdning bliver for overdrevne og karikerede.
“Det er hele tiden den her frygt for, at man bliver for meget. Mens hvis en mand
har meget selvtillid, så kan det nærmest være charmerende. Så bliver det set som
et positivt karaktertræk. Hvorimod når kvinder har meget selvtillid, så bliver det
ofte betegnet som et mindre positivt karaktertræk.” (A64)
Anika pointerer, at der er langt flere normer lagt ned over, hvordan kvinder skal være,
end hvordan mænd skal opføre sig. Kvinder forsøger konstant at balancere deres
opførsel, så de ikke bliver opfattet negativt. Denne opfattelse deler Freja, der blandt
andet beskriver luder/Madonna-komplekset om, at kvinder skal være sexede, men ikke
for sexede, at de skal være afholdende men ikke skinhellige (F20). Både Anika og Freja
mener derfor, at kvinder konstant skal modificere i deres udseende eller opførsel, så de
tilpasser sig samfundets normer og ikke stikker for meget ud fra mængden.
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Samlet oplever respondenterne fremstillingen af den klassiske kvinde i fiktionsmedierne
karakteriseret som ung, smuk og tynd af udseende. Kvinden er underlagt manden,
endimensionel af karakter og ligger i konstant kamp med andre kvinder særligt de
ældre. Derudover besidder hun bløde værdier og varetager ofte omsorgsjob eller er
sekretær. Denne betegnelse beskriver det kvindebillede vores respondenter oftest
præsenteres for i film og serier. Respondenterne oplever at skønhedsmyten spiller en
betydelig rolle i fiktionsmedierne og afspejles gennem det typiske kvindebillede. Dog er
Line og Sofie af den holdning, at skønhedsidealet udelukkende begrænser sig til fiktion,
og derved ikke påvirker deres følelse af mere eller mindre værd, hvorimod flertallet af
respondenterne ser en direkte kobling mellem kravet om skønhed og deres egen
selvopfattelse.
Til trods for denne klassiske fremstilling af kvinder er alle respondenterne enige
om, at der er ved at ske noget. De beskriver, at der kommer flere film og serier, som
portrætterer mere komplekse og seksuelt frigjorte kvinder. Dette vil vi beskæftige os
med i afsnit 8.2.4, der identificerer en mulig ny bølge, som er ved at opstå inden for
fiktionsmedierne. Repræsentation af køn i dag er mere kompleks og mindre stereotypisk
end førhen ifølge vores respondenter, men alligevel tegnede der sig op til flere
stereotypiske kvindebilleder under vores interviews. Ud over den klassiske kvinde
identificerede respondenterne en anden type kvinde, vi har valgt at betegne som
sidekick-kvinder, hvilket vil blive behandlet nærmere i næste afsnit.
8.2.1.1 Sidekick-kvinder
Vores respondenter var, som gennemgået ovenfor, meget enige om det faktum, at
skønhedsmyten stadig eksisterer inden for fiktionsfilm og serier, når det kommer til
portrætteringen af kvinder, hvilket de anser som en ekskluderende tendens. Ydermere
fornemmer de en stereotypisk tendens, når det kommer til at besætte diverse biroller.
Ifølge respondenterne bliver disse roller ofte tildelt skuespillere, der ikke passer ind i
det dominerende skønhedsideal, hvilket ligeledes ender med at skabe en ny kliché i
fremstillingen af kvinder.
“Et godt eksempel er jo Fat Amy, hele hendes karriere er jo bygget op omkring,
at hun er fed. Og ja, hun har da noget på sidebenene, men jeg ville ikke sige, at
hun er fed. Men det er ligesom blevet hendes brand. Jo, der er plads til du godt
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kan skille dig ud fra mængden, men så bliver det også det, dit label er. Så den
måde du fremstår på rent fysisk, bliver et vigtigt element.” (F36)
Freja mener således, at kvinders fysiske fremtræden kan være med til at brande dem, og
dette er særligt karakteren Fat Amy fra Pitch Perfect-trilogien et eksempel på. Ifølge
Freja er hele karakteren bygget op omkring hendes overvægt, og hermed bliver det
hendes label, hvilket er svært at bryde ud af. For Freja bliver hele Fat Amy-karakteren
derfor bygget op omkring hendes vægt, hvilket er en ensidig fremstilling af kvinder, der
har en anden fysisk fremtoning end skønhedsmyten foreskriver. Vores respondent Sofie
mener til gengæld, at Fat Amy-karakteren også rummer andre kvaliteter.
“[...] Hun er sjov, hun står ved, hvem hun er. Hun er pisse kikset, hun er pisse
grim. Undskyld mig, men… Hun står ved hvem hun er, og det synes jeg da helt
sikkert er fedt, at man også bruger sådan nogle som hende.” (S36)
Selvom Sofie synes at Fat Amy er “pisse grim”, så mener hun stadig, at det er
beundringsværdigt at karakteren står ved, hvem hun er. Hun synes ligeledes, at Fat
Amys sjove persona er med til at gøre karakteren underholdende at se på. I modsætning
til Freja mener Sofie ikke, at der er tale om en ensformig karakter, men derimod en
mangesidet fremstilling.
Forskningsmæssigt kunne det dog have været interessant at spørge nærmere ind
til, hvorfor Sofie var så hurtigt til at beskrive karakteren som værende grim, samt hvad
hun helt konkret tillagde denne betegnelse, selvom det ikke er givet, at hun ville kunne
svare på det. Teoretisk set kunne man formode, at denne udtalelse potentielt kunne være
et udtryk for, at Sofie kontinuerligt er blevet eksponeret for et bestemt kvindeideal i
fiktionsmedierne, hvilket gør, at hun per automatik afskriver kvinder, der ikke passer i
dette ideal, som smukke. På samme måde hæfter vi os ved, at hun sprogligt skaber en
slags relationsmæssig afstand fra Fat Amy gennem hendes udtalelse om “sådan nogle
som hende”. Vi kan dog kun gisne om de bagvedliggende årsager til dette udsagn, da vi
ikke spurgte ind til dette i interviewsituationen.
En anden respondent, der på samme måde anvendte Fat Amy som eksempel, var
Kisser. Ifølge hende passer fiktive karakterer generelt ind under skønhedsmyten som
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smukke og tynde, og her er Pitch Perfect igen undtagelsen, der bekræfter reglen.
“[...] Så er der måske den der Pitch Perfect, men hun er sådan lidt en
sidekarakter. Altså, der er altid en sidekarakter, som måske lidt mere er den
sjove tit.” (KI154)
Kisser går videre til at beskrive, hvordan karakterer, der ikke passer ind i den givne
skønhedsnorm, på sin vis ikke har ret til den samme personlighed som hovedpersonen,
der ofte ser ud på den acceptable måde (KI156). Fat Amy er således et empirisk
frembragt eksempel på en karakter, der grundet sin fysiske fremtræden bliver degraderet
til en sjov birolle. Netop dette fænomen med at tildele kvinder, der ikke passer ind i det
klassiske kropsideal, sjove karaktertræk, er også noget flere af de andre respondenter
hæfter sig ved.
Modsat deres mandlige kollegaer, synes Patricia ikke at kvindelige skuespillere
på samme måde fremstilles med kroppe, der er almindelige af bygning. Hun anvender
termen “dad-bod” til at beskrive det kropsbillede, hun ofte møder, når det kommer til
mandlige karakterer, men hun mener ikke, der eksisterer noget lignende, når det
kommer til kvindelige karakter, foruden Melissa McCarthys karakter i serien Gilmore
Girls (P143).
“Nej, så der er ikke så mange kvinder, der har noget, der minder om dad-bods,
medmindre det er sådan nogle sjove roller, som man ikke skal betragte som
sexede. De der tykke kvinder.” (P145).
Patricia mener altså, at kvinder der ikke passer ind i den kropslige norm, der bliver
fremsat af fiktionsmedierne, ofte bliver skildret som sjove og endvidere ikke skal
betragtes som attraktive. Denne tendens oplever Freja også, da hun for år tilbage så den
norske ungdomsserie Skam.
“ [...] den eneste tykke pige, der er med i den her, hun er klassens klovn ik. Som
skal ende op med en total weirdo. Den måde hun bliver portrætteret på, er
overhovedet ikke fair over for piger, der ligger i den buttede ende”. (F36)

81

Som tilfældet er med Fat Amy fra Pitch Perfect bliver karakteren Chris fra Skam
ligeledes portrætteret som klovnen i vennegruppen. Freja synes ikke, dette er fair
overfor kvinder, der kropsligt kan spejle sig i Chris, og det gør heller ikke situationen
bedre, at Chris som den eneste i Skam-gruppen bliver matchet op med en “total weirdo”,
og hermed får sit kærlighedsliv latterliggjort. Ud fra disse udtalelser bliver det derfor
tydeligt, at respondenterne oplever, at fiktionsmedierne fastholder flere kropslige
klichéer, hvor kvinder, der ikke opfylder skønhedsmytens kriterier, ikke har ret til
samme komplekse persona eller et seriøst kærlighedsliv. Men for vores respondent
Karmen er der også andre klichéer, der gør sig gældende, når det kommer til kvinder,
der ikke passer ind i skønhedsmyten.
Som den eneste af vores respondenter har Karmen anden etnisk baggrund end
dansk, hvilket kan være årsag til, at hun reflekterede mere over etniske minoriteters
rolle i fiktionsfilm og serier. Ifølge Karmen, der selv er af vietnamesisk oprindelse, har
kvinder med asiatisk baggrund oftest biroller i fiktionsfilm og serier, hvilket gør indtryk
på hende. Dette bekræftes af rapporten, hvor asiater samlet blot udgør 6,3 %, hvorimod
hvide karakterer besidder hele 70,7% af rollerne (Bilag 1). Derfor er både kvindelige og
mandlige etniske minoriteter relativt underrepræsenteret, og ud fra Karmens oplevelse
besidder de få karakterer, der er, mindre betydelige biroller. Hun pointerer, at
Netflixfilmen To All The Boys I’ve Loved Before er “[...] sådan den første chick flick
pigefilm, hvor der har været asiater. Ellers har de tit en birolle.” (KA20). Endvidere
fortalte Karmen, hvordan asiatiske kvinder, i hendes optik, oftest blev tildelt en “bitchy”
persona, hvilket ikke er repræsentativt (ibid.). Karmens udtalelser vidner om, at hun
oplever, at ikke-kaukasiske kvinder, bliver henvist til sidekicks på samme måde som
overvægtige kvinder, hvilket igen kan skyldes skønhedsmytens homogene tilgang til
kvindelig repræsentation.
Ud fra vores empiriske data virker det derfor til, at Gaye Tuchmans essay om
fiktionens symbolske tilintetgørelse af kvinder stadig har en vis relevans i det nutidige
fiktive mediebillede. Jævnfør Tuchman indebærer symbolsk repræsentation social
eksistens, og hermed formidler fiktionsmedierne hvilke (køns)roller og hvilken opførsel,
der er mest accepteret og værdsat i samfundet. Helt konkret betyder dette, at
fiktionsmediernes udeladelse af en bestemt rolle eller opførsel kan anskues som en
symbolsk tilintetgørelse, og hermed indikeres det, at den givne rolle eller opførsel ikke
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er samfundsmæssig acceptabel. Blandt vores respondenter var der en bred enighed om,
at kvinder, der ikke passer på det standardiserede kropsideal, ofte får mindre eller
deciderede useriøse roller i fiktionsmedierne. Det samme gør sig, ifølge Karmen,
gældende for kvinder, der har anden etnisk ophav end hvid. Fordi asiatiske eller tykke
kvinder oftest tenderer til at agere sidekicks, minimeres deres fiktive værd og hermed
deres reelle eksistens, hvilket i Tuchmans optik kan betegnes som symbolsk
tilintetgørelse. Teoretisk set kunne man dog også argumentere imod Tuchmans pointe
ved at påpege det faktum, at kvinderne rent faktisk bliver portrætteret i
fiktionsmedierne, og hermed er symbolsk repræsenteret. Empirisk er der imidlertid flere
data, der peger i retningen af en symbolsk tilintetgørelse af bestemte kvinder, hvilket
særligt Freja er opmærksom på konsekvenserne af.
Vi ved at fiktionsmedierne er med til at spejle dominerende værdier og attituder
i samfundet, og fungerer som en form for aktører af socialisering. Fiktionsmedierne er
derfor med til at lære unge modtagere, hvordan de skal opføre sig samt hvilke roller, det
gør sig bedst at indtage eller efterleve (Carter, 2012, p. 367). Freja var meget
opmærksom på fiktionsmediernes indflydelse på unge modtagere, da hun ikke mente, at
Skams fremstilling af karakteren Chris var fair overfor piger, der kropsligt kunne spejle
sig i hende. Hun mener således, at Skam er med til at fremsætte en negativ fremstilling
af tykke kvinder, hvis persona og kærlighedsliv ikke skal tages seriøst. Ifølge Freja kan
dette have indvirkning på seerne, eftersom de muligvis opfatter dette som en generel
samfundsattitude, og hermed forsøger at efterleve andre mere fiktivt repræsenterede
normer. Ligesom Carter er Freja således af den opfattelse, at medierne stadig fejler, når
det kommer til at gengive, hvad der er acceptabelt og aktuelt i verdenssamfundet,
hvilket Skams portrættering af Chris er et eksempel på. Line har imidlertid en anden
holdning til dette, da hun synes at fiktionsmedierne har gjort det til en hovedregel altid
at repræsentere minoriteter, og stiller sig derfor i opposition til Carter og Freja, da hun
mener, at fiktionsmedierne lever op til opgaven (L112). Alligevel forekommer det i
Lines udtalelse, at hun finder repræsentationen af minoriteter, er et krav og hermed en
slags falsk repræsentation, hvilken er blevet pålagt fiktionsmedierne i forsøget på at
fremstå politisk korrekte.
I vores delkonklusion i afsnit 5.2 forklarede vi, hvordan kvinder, der ikke passer
ind i bokse som hvid, slank, smuk eller ung, ikke anerkendes som havende en social
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eksistens, ergo bliver de overset som havende en reel funktion i samfundet. Ligesom
Freja pointerer, er dette et problem, da det, vi ser i medierne, er med til at forme, hvem
vi er, samt hvordan vi opfatter os selv og andre. Hvis fiktionsfilm og serier indirekte
tillærer os, at kvinder, der ikke passer ind i deres kropslige eller etniske ramme, ikke er
værdsat i samme grad, som de kvinder, der gør, så vil dette afspejle sig i samfundet. For
unge modtageres identitetsproces kan dette betyde, at man ønsker at modificere sin
identitet, så denne tilpasses det billede, som man oftest bliver eksponeret for i
mediebilledet. Dette giver dog, som nævnt, problemer i identitetsprocessen hos
eksempelvis kvinder med anden etnisk baggrund, da de er begrænsede i deres
muligheder for modificering. På samme vis kan fiktionsmediernes tendens til at tildele
kvinder, der ikke lever op til skønhedsmytens idealer, mindre eller ubetydelige roller
være med til at fremstille disse kvinder negativt eller fejlagtigt. For at undersøge
hvorvidt dette reelt set gjorde sig gældende i praksis, måtte vi dog spørge ind til vores
respondenters opfattelser af henholdsvis positive og negative fremstillinger af kvinder i
fiktionsmedierne.
8.2.1.2 Positive og negative fremstillinger af kvinder
Før vores interviews bad vi respondenterne tænke over positive og negative
fremstillinger af kvinder i film og serier. Dette gjorde vi for at sætte gang i deres
refleksion, så interviewet kunne tage udgangspunkt i de film og serier, der dannede
grundlaget for deres refleksion. Dette resulterede i, at vi blev præsenteret for en lang
række forskellige fiktionsfilm og serier, der havde gjort indtryk på respondenterne på
den ene eller anden måde.
Sofie satte straks lighedstegn mellem positiv fremstilling og forbillede, fordi det
for hende er vigtigt, at man kan se op til de kvinder, man ser på film og serier.
“Og så kom jeg lidt i tanke om, at et godt forbillede må være nogen, der ikke
underlægger sig noget, og som er et stærkt forbillede.” (S6)
Her beskriver Sofie, at et godt forbillede er en kvinde, der ikke lader sig underkue, men
har en stærk og fremtrædende personlighed. Som tidligere beskrevet er den klassiske
fremstilling af kvinder ofte underlagt mænd. Sofie opfatter derfor et forbillede som en,
der går imod dette, og en hvis evner og mod, man kan beundre. Sofie betragtede Katniss
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Everdeen i Hunger Games, som en særlig positiv fremstilling af kvinder.
“[...] man kan sige hendes karakter, er ikke defineret af eller underlagt mænd.
Hun er jo en stærk person og en stærk hovedrolle. Hun viser, hvad man kan, som
kvinde.” (S8)
Katniss er en fiktiv heltinde i en dystopisk fremtid, der lever under trange kår og må
forsøge og beskytte sin familie. Denne heltinde karakter har derfor stort potentiale til at
blive et forbillede for unge kvinder, da hun tager kampen op mod det onde diktatur, der
forsøger at holde hende nede. Patricia oplevede også denne karakter som en positiv
fremstilling, fordi hun kæmper for sin sag også på bekostning af sit eget privatliv.
“Jeg har skrevet Hunger Games, Katniss Everdeen. Hun er bare så sej. [...] Hun
har to mænd, der er forelskede i hende på samme tid, men hun er bare sådan
‘hold nu lige kæft’ til de der to fyre. Sådan ‘Lad mig lige overleve først. Lad
være med at presse mig’.” (P10/P12)
Patricia beskriver også, at Katniss ikke er underlagt mænd eller jagter romantikken.
Katniss befinder sig derfor ikke i den stereotypiske offerrolle, men er derimod en
hårdtslående heltinde. Flere af respondenterne nævner, at denne jagt efter romantik
typisk er en måde, man fremstiller kvinder på, men som de alle oplever som
begrænsende for kvindekønnet. Den er begrænsende fordi, der ifølge respondenterne er
langt mere i livet end at finde kærligheden. Et andet eksempel på et positivt forbillede er
ifølge Line, Miranda fra Sex and the City, idet hun er karrierekvinde og ikke “smadder
romantisk” (L30). Line betragter sig selv, som en karrierekvinde, og derfor bliver hun
glad for at se en karakter, der kan håndtere karriere og socialt liv på samme tid. Det er
tilsyneladende ofte en nødvendighed, at kvinder på film ofrer karrieren frem for
kærligheden, hvilket Line ikke forstår. Lines oplevelse af fiktionsfilm og serier sætter
hun i relation til sin egen virkelighed, hvor spejling derfor bliver væsentlig. En god
fremstilling af kvinder bliver for Line ensbetydende med karakterer, der rummer nogle
af de samme karaktertræk som hende selv. En der også jonglerer flere værdier og
karaktertræk på samme måde som Miranda, er karakteren Erin Brockovich fra filmen af
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samme navn, som efter Kissers overbevisning derfor er en positiv fremstilling.
“Hun holder stadig fast i hendes kvindelige værdier, og hun har høje hæle på og
hun har make-up, og hun er pisse lækker, men hun har fandeme også nogle
meninger, der skal igennem.” (KI12)
Karakteren beviser, at man sagtens kan være feminin, stædig og stærk på samme tid.
Dette med at besidde flere, muligvis betragtet som modstridende karaktertræk, oplever
respondenterne som meget vigtigt ved en positiv fremstilling. De har en forståelse af, at
når en kvinde besidder både traditionelt feminine og maskuline værdier, så viser det en
mere positiv og realistisk skildring af kvinder, fordi man ofte selv har flere sider end
udelukkende feminine. Det er denne mere komplekse fremstilling, som respondenterne
tidligere beskrevet, har efterspurgt i film og serier. Kompleksitet kan ligeledes være, når
en karakter besidder både gode og dårlige sider, da det fremstår mere menneskeligt.
Respondenterne havde dog en tendens til at vælge heltinde karakterer, der er ensidigt
gode, fordi det er det, de forbinder med en positiv fremstilling. Problemet bliver derfor,
at respondenterne ikke vælger de mere gængse og normale karakterer, der udelukkende
bekæmper problemer og dilemmaer i det små. Det var svært for nogle af respondenterne
entydigt at vælge et positivt forbillede, da de reflekterede over, hvordan deres opfattelse
og læsning af fiktionsfilmen eller serien havde ændret sig. Metodisk kunne denne
problematik potentielt løses ved at give respondenterne eksempler på mere ordinære
roller eller have givet dem til opgave at se specifikke film inden interviewet.
Freja fortæller, hvordan hendes læsning af tegnefilmen Mulan har ændret sig og
er blevet mere nuanceret, fordi hun har fået en ny opfattelse af, hvad stærke kvinderoller
indebærer.
“Sådan en som Mulan, kom jeg hurtigt til at tænke på, som noget jeg synes var
et mega fedt forbillede som barn. Og det var mit positive kvindelige forbillede
indtil, at man sådan tænkte over det med kritiske øjne, at hun måske ikke var det
bedste kvindelige forbillede, fordi hun skulle klæde sig ud som mand for at
kunne påtage sig nogle værdier, som både burde være gældende for mænd og
kvinder.” (F4)
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Freja forklarer, at hendes syn på fiktionsforbilleder har ændret sig med tiden, fordi hun
er blevet mere kritisk, hvilket hendes syn på Disney-filmen Mulan er et eksempel på.
Mulan var nødsaget til at klæde sig ud som mand for få lov til at kæmpe for sit land. Det
er efter Frejas mening en måde hvorpå, man fastholder kvinder i de stereotypiske
kønsroller, hvor kvinder ikke går i krig eller kan være stærke og modige. Mulan er en
karakter, der bor i Kina fra før tusindtallet, og muligvis er det derfor, at Mulan er mere
begrænset af sit køn og forventes at indgå i et arrangeret ægteskab og ikke gå i krig.
Mange film tager udgangspunkt i en historisk kontekst, som gør, at de klassiske binære
kønsroller er langt mere på spil. Dette kan også være medvirkende til, at de kvindelige
karakterer indtager mere stereotypiske roller, end hvis filmen udspillede sig i dag. Der
kan derfor argumenteres for, at fiktionsfilm og serier ikke kan gå på kompromis med
historiske fakta og ændre kvindernes rolle, selvom de til tider tager andre vidtrækkende
kunstneriske friheder. Alligevel må man gå ud fra, at kvinder eksempelvis uløseligt må
have haft afgørende funktioner selv under verdenskrigene, selvom det ikke ofte
portrætteres i krigsfilm.
Freja synes generelt, at fiktionsrollerne var svære at placere som positive eller
negative.
“Jeg kom til at tænke på Hermione Granger fra Harry Potter. Fordi jeg egentlig
synes, at hun er mega cool, og jeg godt har kunne se mig selv i. Men igen, så er
det jo også et kompliceret forbillede, fordi hun er låst fast i en bestemt rolle.”
(F6)
Freja kan spejle sig i Hermione Granger, men reflekterer samtidig over, at hun er
fastlåst i sin rolle. Hun kæmper mellem at være klog og begavet samt at være smuk og
begæret. Freja mener dermed, at det kan være svært for kvinder at besidde begge
karaktertræk, da de ofte opfattes som modstridende. Skønhedsmyten bearbejder
ligeledes det faktum, at kvinder kan have svært ved at udvise intelligens og være
smukke på samme tid, hvilket stemmer overens med Frejas oplevelse af Hermione. Vi
kan dog argumentere for, at kompleksiteten i Hermiones personlighed måske netop er
det, der gør hende interessant. Hun fremstår selvsikker og til tider kommanderende, men
nedenunder det, er hun meget sårbar og usikker. Hun virker til at kæmpe med en følelse
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af utilstrækkelighed, hvilket mange unge piger formentlig kan genkende følelsen af. Så
til trods for, at Hermione har svært ved at være begæret og intelligent på samme tid,
som skønhedsmyten foreskriver, kan hun argumenteres for at fremstå meget
menneskelig og relaterbar. Respondenterne har en tendens til at vælge entydige positive
fremstillinger, selvom de ligeledes efterspørger mere komplekse roller, som må
forventes at besidde både gode og mindre gode karaktertræk. De tager derfor opgaven
meget bogstaveligt og udvælger udelukkende karakterer, som de mener, besidder gode
personlighedstræk, og dermed bliver deres eksempler på positive fremstillinger ofte
ensidige og simplificerede roller, hvilket er i modstrid med deres egentlige
repræsentationsønsker.
Overordnet beskrev alle respondenterne, at en positiv fremstilling er, når kvinderne kan
besidde mange forskellige karaktertræk og ser forskellige ud.
“Jeg tror bare, jeg synes, at et godt kvindeligt forbillede er en mangfoldig
fremstilling. Fordi jeg nok bliver provokeret lidt af en stereotyp. Så derfor synes
jeg, det er fedt, når det i en film bliver fremstillet på den her måde og i en anden
serie bliver fremstillet sådan her, fordi jeg synes, det er mere realistisk.” (A10)
Anika er bevidst om, at film og serier viser et samlet billede af kvinder, og derfor kan
man ikke udelukkende se på én film eller én serie. Hun er af den holdning, at det er
befriende at se, når kvinder er forskellige og viser diverse sider. Det giver også større
mulighed for, at hun kan identificere sig med forskellige karaktertræk, som hun tidligere
har beskrevet, at hun gør.
For Ingrid var der til gengæld to helt specifikke fiktive eksempler på
henholdsvis en positiv og negativ fremstilling af kvinder, komedieserierne The Office
og Friends, hvilke tydeligt differentierer sig i måden, hvorpå de skildrer kvindekroppen
ifølge Ingrid. Ingrid beskrev i hendes interview, hvordan den kropslige fremstilling
betød meget for hendes perception af karaktererne og fortællingen generelt, hvorfor hun
synes, at fiktionsserien The Office var et positivt eksempel.
“Fornylig har jeg set The Office, og der er folk så normale. That’s amazing. [...]
Der er... Altså... Det er en broget flok. Der er nogen der er tynde, Angela, og så
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er Pam meget normal... Alle er repræsenteret. Kropstyper. Mennesker.” (I1214).
For Ingrid er det således den ordinære portrættering af menneskekroppen, der gør, at
netop denne serie for hende er et positivt eksempel på kvindelig fremstilling. Hun
betegner endda karakterkataloget som “broget”, da hun mener, at serien gør op med den
meget normative fremstilling af kvindekroppen (billede 1). For Ingrid betyder den
kropslige fremstilling meget for hendes eget selvbillede, og derfor har tv-serien Friends
været med til at influere hende negativt, fordi kvinderne alle sammen er tynde og
smukke (I8, billede 2).

Billede 2: Castet fra The Office.

Billede 1: Castet fra Friends.

Ingrid forklarer yderligere, at serien har været med til at diktere, hvordan man skal se
ud, hvilket ifølge hende er “feminin, lille og tynd” (I26). Hun mener dog, at denne
fremstilling er noget, der givetvis hører fortiden til, da hun i samme ombæring giver
udtryk for, at tilgangen til kvindelig fremstilling er under forandring. Denne pointe kom
flere af vores respondenter med, hvorfor vi vil diskutere den nærmere i afsnit 8.2.4.
Ligesom Ingrid blev de resterende respondenter også bedt om at tænke over en
negativ fremstilling af kvinder i film og serier. Alle respondenterne beskrev
stereotypiske fremstillinger af kvinder, hvor der særligt er fokus på de feminine sider,
kunne betragtes som dårlige. Karmen valgte hovedpersonen i Legally Blonde, da hun er
meget “piget” (KA8). Anika beskriver karakterene i Gossip Girl således:
“[...] de blev fremstillet meget overfladiske og med meget makeup og tøj og det
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er også en del af det, at være kvinde. Men jeg synes også bare, der manglede
noget.” (A10)
Anika anerkender her, at de feminine sider er en vigtig og ofte central del af det at være
kvinde, men at der også er mere i det, end det. Hun beskriver, at der mangler noget i
Gossip Girl, og dette noget, er muligvis det uperfekte og de mere maskuline
karaktertræk. Grænserne mellem det feminine og maskuline skal så at sige være mere
flydende, så en karakter både kan være rationel og emotionel på samme tid, dog fortsat
med en forståelse om, at kønnene er forskellige.
Kisser forklarede, at alle kvindelige roller i samtlige “chick flicks”, hun har set,
fremstilles negativt, fordi de udelukkende stræber efter at få en mand. Denne meget
klichéfyldte fremstilling strider imod respondenternes opfattelse af virkeligheden.
Fremstillingen af kvinder i romantiske-komedier, vil vi analysere nærmere i afsnit 8.2.3,
da dette er en genre, alle vores respondenter omtaler. Patricia tager fat i Bella fra
ungdomsfilmen Twilight og beskriver hende således:
“Hun bliver virkelig gjort til den der underdanige tuttenutte-pige, der bare gerne
vil have opmærksomhed.” (P12)
Patricia mener, at Bella går alt for meget op i kærlighed og synes, det er overdrevet, at
hun vil ofre sit liv for vampyren Edward Cullen. Dette behov for at have en mand og
stræbe efter at opnå kærlighed, er efter respondenternes overbevisning en negativ måde
at fremstille kvinder på, da de mener, at kvinder har langt flere drømme og forhåbninger
for fremtiden end blot det. Så selvom teenagefilmen og de romantiske komediers
hovedfokus er at skabe genkendelighed hos seeren, udtrykker vores respondenter, at
denne identifikation ikke opstår, fordi det bliver overdrevet og i strid med deres egne
forestillinger om kærlighed.
Som tidligere beskrevet kan celebrity kulturen have en betydelig indvirkning på
identitetsdannelsen, da kendisser kan opfattes som forbilleder, vi spejler os i. Sofie
vælger at tage fat i skuespillerinden frem for karakteren, da hun skal beskrive en negativ
fremstilling.
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“Jeg tænkte jo, at det kunne være nogen, man havde set op til, men ikke gør
mere. Så tænkte jeg faktisk på Miley Cyrus. Som Hannah Montana. [...] Hun er
blevet alt det, som man ikke vil have ens børn bliver.” (S14)
Sofie betragter Miley Cyrus som et negativt forbillede, efter Miley, ifølge Sofie, har
ændret udseende og personlighed. Hun er gået fra at være et forbillede for børn og unge
til at være et skræmmebillede ifølge Sofie. Sofie er som tidligere nævnt af den
overbevisning, at kendisserne har en større indvirkning på hendes identifikation, end de
fiktive karakterer har. Hendes oplevelse af fiktionsfilm og serier er derfor meget betonet
af den viden om skuespillerinderne, hun har i forvejen.
Selve manglen på kvindelige forbilleder i film og serier kan også betragtes som
en negativ fremstilling, “Så skrev jeg også, at tit så er det også selve manglen på
kvinder i film”(KI14). Kisser hævder, at der er få kvindelige roller i film, og derfor kan
det opfattes negativt, at der slet ikke er nogen kvinder at spejle sig i. Hun er den eneste
af respondenterne, der udtrykker, at der er for få kvindelige roller i fiktionsmedierne.
Som tidligere beskrevet viser rapporten fra 2007-2017, at der var 31,8 % kvindelige
roller med replikker, hvilket viser en stor overvægt af mandlige roller med replikker
(Bilag 1). Denne undersøgelse underbygger Kissers observation og holdning og viser, at
der ikke er sket en betydelig ændring de sidste 11 år. I løbet af disse år har der kun
været en fremgang på knap to procentpoints i forhold til kvindelige roller med replikker
(ibid.). Så antallet af kvinderoller, da respondenterne var teenagere, har ikke ændret sig
væsentligt til i dag.
Manglen på kvindelige forbilleder eller de meget stereotypiske fremstillinger i
film og serier kan teoretisk betragtes som en symbolsk tilintetgørelse af det kvindelige
køn, fordi fremstillingerne ikke stemmer overens med måden hvorpå, kvinderne i
realiteten lever deres liv. Men som etableret i de foregående afsnit, er der kvindelige
roller, som respondenterne kan spejle sig i og identificere sig med, hvilket medvirker til
at bekræfte deres sociale eksistens. Hvorvidt respondenterne føler sig repræsenteret i
fiktionsmedierne er derfor interessant at undersøge, for at kunne afdække, hvorvidt
Tuchmans teori om symbolsk repræsentation stadig kan siges at have en relevans i dag.
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8.2.2 Symbolsk repræsentation - betyder det noget?
Fordi vi teoretisk set var af den opfattelse, at symbolsk repræsentation var et vigtigt
element for identitetsprocessen og spejling, valgte vi at spørge ind til, hvorvidt vores
respondenter reelt følte sig repræsenteret i fiktionsmedierne. Mange af vores
respondenter fandt, at dette var et kompliceret spørgsmål, da det ikke er noget, de
tænker over til dagligt, hvilket kan være med til at indikere, at fiktionsmediernes
identitetspåvirkning sker ubevidst. Som forklaret i kapitel 3.0 tager mange af os
identitet for givet, da vi er overbeviste om, at fænomenet er statisk og hermed
upåvirkeligt efter en given alder. Derfor kunne man formode, at vores respondenter ville
finde, at symbolsk repræsentation ikke havde indflydelse på deres identitetsforståelse,
da denne personlige proces ikke længere var aktuel for dem. Der var dog alligevel delte
meninger til fiktionsmediernes symbolske repræsentation og relaterbarhed blandt vores
respondenter, men samtlige kvinder gav udtryk for, at de gennemgik en slags
puslespilsforhandling i forbindelse med spejlingen i fiktive kvinder. Dette var særligt
Patricia meget reflekterende over, da hun blev spurgt om, hendes følelse af
repræsentation i fiktionsmedierne.
“Det har jeg aldrig tænkt på. [Kort tænkepause]. Det tror jeg bestemt ikke, jeg
gør. Men hvis man tænker over det, jeg egentlig ser, så synes jeg, man kan
trække paralleller fra forskellige ting og samle det sammen til mig. Fordi jeg er
jo mig, der er ingen andre end mig, der er ingen, der kan portrættere, hvem jeg
er som person. Men mange af de kvaliteter jeg har, mange af de kvaliteter jeg
gerne vil have, de bliver jo så selvfølgelig portrætteret i film og serier. Så jeg
drager paralleller ind.” (P155)
Overordnet set føler Patricia sig ikke repræsenteret, men alligevel udvælger hun
specifikke karakteristika i forbindelse med seningen af fiktivt indhold, hvilke hun
sammensætter til at matche hendes egen identitet. Fordi Patricia er meget bevidst om, at
hendes identitet netop er hendes egen, så indgår hun en slags spejlingskompromis med
fiktionsmedierne. Fra et teoretisk standpunkt ved vi, at spejling handler om
identifikationer, da vi ikke kun ser os selv som én ting, hvilket Patricia er meget
opmærksom på, og derfor drager paralleller til flere forskellige ting. Freja er dog også
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meget optaget af fiktionsmediernes begrænsede muligheder, når det kommer til at
fremstille kompleksitet. Hun føler sig derfor ikke repræsenteret, fordi hun “bare er
normal” (F56). I hendes optik tyer fiktionsfilm og serier derfor til en slags ekstreme
kategoriseringer, hvor det ordinære ikke portrætteres. Dette gør, at Freja sjældent føler
sig fremstillet (ibid.). Netop fiktionsmediernes tendens til at portrættere individer i
ekstremer gør ligeledes, at især Anika har svært ved at spejle sig i det, hun ser.
“[...] Men det er måske også, så bliver det også meget personligt. Jeg har nogle
psykiske udfordringer, og det bliver måske også nogle gange præsenteret på tv.
Men så bliver det tit også portrætteret som usikker eller crazy. Som om man er
lidt psyko. Det føler jeg ikke, er et nuanceret billede.” (A64)
Anika savner derfor et mere nuanceret og normaliseret billede af personer med psykiske
udfordringer, da hun ofte synes, at dette bliver skildret misvisende i fiktionsfilm og
serier. Der er således endnu en klichépræget tendens på spil ifølge Anika, som gør, at
hun føler en slags symbolsk tilintetgørelse frem for en symbolsk repræsentation, når det
kommer til psykiske sygdomme. Det er derfor ikke kun symbolsk repræsentation af
køn, som optager vores respondenter, men også andre parametre, som de kan drage
paralleller til i deres privatliv.
I modsætning til Anika er Line langt mere tilfreds, og finder at fiktionsmedierne
er repræsentative i deres kvindebillede, da de afspejler, hvordan det er at være
karrierekvinde ligesom hende selv. Ifølge Line er den symbolske tilintetgørelse af
kvinder, som Tuchman præsenterede, ikke længere relevant, da der i dag er positive
skildringer i forbindelse med arbejdende kvinder. Det vises hermed, at kvinder kan have
et succesfuldt arbejdsliv, hvilket ifølge Line stemmer overens med virkeligheden.
Selvom Line mener, at de fiktive karrierekvinders succes ofte bliver på bekostning af
deres privatliv, så synes hun stadig, at der er tale om en meget realistisk fremstilling og
hermed en god symbolsk repræsentation (L146). Lines oplevelse adskiller sig derfor en
smule fra de andres, idet hun føler sig repræsenteret i fiktionsmedierne, og hendes
læsning er derimod oftere præget af en positiv tolkning af de kvindelige karakterer.
Et andet parameter, der blev tydeligt, da vi spurgte ind til respondenternes
oplevelse af repræsentation i fiktionsmedierne, var deres følelse af udseendemæssig
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utilstrækkelighed. Da vi spurgte Kisser, hvorfor hun ikke følte sig udseendemæssigt
repræsenteret, svarede hun følgende:
“Jamen, fordi jeg ikke synes, jeg ligner dem. Jeg tror også meget af det, man
spejler sig i, er jo også det, at man ligner dem. Nu er der… Selvfølgelig… Man
kan sige, nu er jeg hvid, og der er mange skuespillere, som også er lyse i huden,
så på den måde tror jeg mere, at jeg kan spejle mig i deres udseende, end andre
kan. Men jeg har aldrig følt, at jeg var sådan… repræsenteret. ” (KI128)
På trods af hendes etniske mulighed for spejling, så føler Kisser alligevel ikke, at det
fiktive kvindebillede, hun oftest møder, ligner hende. Dette stemmer Anika sig enig i,
da hun er “super træt af at se kvinder i film og serier, der kun vejer 50 kilo og altid har
barberede ben. Det kan godt få mig til at føle mig forkert. Som om jeg ikke er en rigtig
kvinde” (A22). Modsat Anika, der, som eksemplificeret, oplever at blive påvirket af
ikke at se sig selv i film og serier, så bliver Patricia ikke berørt af dette. Vi får derved et
indblik i vores respondenters forskellige oplevelsesverdener, hvor graden af hvor meget
de påvirkes varierer, og hermed differentierer deres opfattelser af, hvorvidt den
kvindelige repræsentation er mangelfuld eller tilfredsstillende.
“Altså jeg bliver jo heldigvis ikke så berørt af, hvordan de ser ud i film og serier.
Det påvirker mig heldigvis ikke så meget igen, for jeg kan godt se bort fra det.
Men hvis der var nogen, der blev portrætteret mere som mig, så tror jeg det ville
gøre mig mere positiv i stedet for så pessimistisk, som jeg godt kan være. Jeg
kan godt tænke ‘lorte serie’, men det siger jeg jo, fordi jeg gerne vil være
ligesom dem. Jeg vil gerne have ligeså mange penge som dem, jeg vil gerne
have ligeså pænt tøj som dem, jeg vil gerne have ligeså pæn hud som dem. Men
det skubber jeg jo bare til side, og så siger jeg, at de er bare irriterende.” (P157)
Selvom Patricia giver udtryk for at være uberørt af en manglende symbolsk
repræsentation, så giver hendes reelle udtalelse indtryk af noget andet. Hun forklarer,
hvordan hun gerne vil være ligesom dem, hun ser i fiktionsfilm og serier, og hvorledes
hun finder det irriterende, når hun ikke kan relatere til de kvaliteter, de besidder. Der er
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altså to sider af samme sag, når det kommer til Patricias holdning til af
repræsentationsproblematikken. På den ene side foretager hun en forhandling, hvor hun
fokuserer på de personlighedstræk, som hun kan relatere til, hvilke hun kombinerer til et
samlet hele for at skabe en spejling – denne såkaldte puslespilsforståelse. På den anden
side fokuserer Patricia også på de ting, hun ikke kan spejle sig i, hvilket ifølge hende
selv, kan få hende til at blive vred på det fiktive indhold, hun ser, fordi hun i sidste ende
misunder de fiktive kvinder og er irriteret over egne mangler.
Det virker således til, at det er nemmest for respondenterne at relatere sig til
fiktive kvinders personlighedstræk end udseende, da der er en gennemgående tendens til
at vores respondenter føler sig udseendemæssigt utilstrækkelige i forhold til det fysiske
kvindebillede, der fremstilles mest i fiktionsmedierne. Dette kan potentielt skyldes, at
skønhedsmyten i både teoretisk og empirisk øjemed virker til at leve i bedste velgående,
og hermed er der stadig tale om, at et bestemt kvindeideal sætter standarden i
fiktionsmedierne. Ud fra vores gennemgåede empiri kan vi således underbygge vores
argument om, at skønhedsmyten og hermed den symbolske tilintetgørelse af kvinder,
der ikke lever op til mytens krav, stadig er relevant i dag. Dette forvrængede
kvindebillede i fiktionsmedierne kan empirisk set give sociale problemer, fordi
repræsentation har stor indflydelse på identitetsprocessen hos vores respondenter. Dette
er alle respondenterne eksempler på, eftersom alle kvinderne svarede ja til, at medierne
havde indflydelse på deres selvværd (afsnit 8.1.1). Vi kan dog ikke konkludere noget på
basis af otte kvalitative interviews, hvorfor det ville være nødvendigt med en større
undersøgelse, hvis man ville be- eller afkræfte skønhedsmyten samt den symbolske
tilintetgørelse af kvinder.

8.2.3 Romantiske-komedier og kønnede genre
Et parameter som vi diskuterede meget og slutteligt ikke inddrog i vores teoretiske
analyse, var spørgsmålet om genre og dennes tilgang til kønnethed. I forbindelse med
vores kvalitative interviews blev vi dog hurtigt opmærksomme på, at særligt
romantiske-komedier var noget af det første, vores respondenter tænkte på, når vi
spurgte ind til portrætteringen af kvinder i fiktionsfilm og serier. Hermed må vi se os
kritiske på vores egen tilgang til undersøgelsen, da der således tegnede sig et andet
mønster i de empiriske data end forventet. Kisser er eksempelvis allerede fra
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interviewets begyndelse inde på, hvordan romantiske komedier ifølge hende opstiller et
negativt kvindebillede, hvilket bibeholder nogle stereotypiske forventninger til både det
sociale og biologiske køn.
“[...] Så var der et negativt kvindeligt forbillede. Ha ha. Der havde jeg sådan…
Der skrev jeg lidt næsten alle chick flicks, som er det, jeg har set, da jeg var lille.
Jeg føler lidt, at de altid bliver fremstillet som om, at man skal finde en mand for
at få det godt. Det er det, det tit går ud på – det der med at finde kærligheden.”
(KI14)
Kisser tænker altså med det samme i genre, da hun i hjemmeøvelsen bliver stillet
opgaven at finde et negativt kvindeligt forbillede i fiktionsmedierne. Det er dog ikke
kun Kisser, der sammenholder romantiske komedier med en dårlig eller negativ
skildring af kvinder og kvindelig seksualitet. Faktisk er dette et gennemgående element
hos samtlige respondenter i interviewene. Både Patricia og Karmen nævner Bridget
Jones, som de mener har for meget fokus på, at kvinder har behov for en mand for at
opnå en tilstrækkelig tilværelse og seksualitet (P34; KA98). På samme måde er både
Sofie og Freja optagede af filmen Pretty Woman, men her bliver det empirisk
interessant, da de differentierer sig i måden hvorpå, de opfatter portrætteringen af
kvindelig seksualitet i filmen. Freja køber ikke ind på filmens romantiske præmis, men
mener i stedet, at den skildrer kvindelig seksualitet i en ekstrem yderlighed, og i sidste
ende er et tegn på patriarkatet og kapitalisme (F20).
“[...] Der er bare så mange elementer af det, som er forkert. Både det her med at
købesex bliver så forkert og en meget entydig fremstilling af kvindelig
seksualitet i forhold til det. Det viser jo sådan den helt ydre ende af
luder/Madonna komplekset.” (ibid.)
Som hendes diametrale modsætning findes Sofie, som læser medieteksten på helt anden
vis.
“[...] man kan sige, der er hun jo bare en luder, han samler op på gaden. Men i
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sidste ende ser man jo, at man godt kan være noget værd, selvom man er en
luder. Ham milliardæren ender jo med at blive forelsket.” (S22)
Sofie er altså mere modtagelig over for den overordnede romantiske præmis, og er ikke
lige så kritisk i sin læsning af teksten som Freja. Ifølge Sofie skildrer filmen kvindelig
seksualitet godt, da den, på trods af protagonistens erhverv som prostitueret, viser “at
man stadig kan være noget værd, selvom man kommer fra dårlige kår.” (ibid.). Den
romantiske-komedie danner altså referencerammen for samtlige otte respondenters syn
på kvinder og kvindelig seksualitet, hvad enten denne genre er i film eller serieformat,
hvor særligt serien Sex and The City går igen hos mange af dem. Men ligesom der
nævnes romantiske komedier hos respondenterne, når det kommer til at give eksempler
på fremstilling af kvinder og kvindelig seksualitet, så er det også genrebestemt, når der
skal gives eksempler på mandlig repræsentation. Karmen nævner eksempelvis James
Bond-film og action/superheltefilm som fiktionsgenre, der underbygger “toxic
masculinity” (KA24), hvor mænd bliver afbilledet som hårdføre og følelsesløse
individer.
Der er altså tydeligvis to genremæssige yderpoler på spil blandt vores
respondenter, når det kommer til fiktionsfilm og seriers gengivelse af henholdsvis
mænd og kvinder, hvilket er en interessant empirisk pointe. Fordi denne pointe blev så
tydelig i receptionen, finder vi, at der alligevel er anlæg for at berøre dette fænomen ud
fra et teoretisk perspektiv.
Ser man overordnet på de medier, der udbyder fiktionsindhold, har særligt tvmediet været kønnet fra dets spæde begyndelse (Anikó Imre, 2009, p. 392). Dette gør
sig dog særligt gældende for det amerikanske mediemarked, da tv-programmer i starten
henvendte sig de mange hjemmegående husmødre i efterkrigstiden og hermed
appellerede til et feminint publikum (ibid.). Samme argument kan dog ikke anvendes
omkring det europæiske mediemarked, da tv-mediet her associeredes med public
service-broadcasting, og derfor fungerede som kilde til almen dannelse for alle borgere
ligegyldigt køn (ibid., p. 395). På trods af dette hersker der alligevel en kønnet retorik
inden for fiktionsmedierne, hvilken vores respondenter enten bevidst eller ubevidst har
bemærket gennem deres konsumering af fiktionsindhold. Her kan eksempelvis HBO’s
brandimage “It’s not TV. It’s HBO” anses som et forsøg på at distancere sig fra den
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feminine konnotation, som tv-mediet har. Sloganet indikerer ikke desto mindre et
negativt syn på den regulære sendeflade, som hermed må være af ringere kvalitet
(Boisvert, 2018, p. 34). Netop kvalitetsspørgsmålet er essentielt, når det kommer til
kønnede medier, da det vi kalder kvalitets-tv er sociokulturelt konstrueret og hermed en
diskurs, der legitimerer nogle tv-produktioner på bekostning af andre (ibid. p. 36). Her
kan HBO igen inddrages, da selskabet ofte har forsøgt at differentiere deres brand, ved
at producere mange originale serier, der centrerer sig omkring en heteroseksuel mandlig
protagonist (ibid. p. 34). Dette fokus på mænd underbygger således tesen om, at det
maskuline køn anses som mere interessant, mere berettiget til at være i fokus og hermed
mere kvalitetsmateriale end det feminine køn (ibid., p. 35). Eksempelvis får tv-serien
Sex and The City, som mange af vores respondenter nævner, ikke det samme
kvalitetsstempel som The Sopranos, og dette på trods af at serien berører politiske
emner som abort og økonomisk ligestilling (Sayeau, 2007, p. 59 f.). Årsagen til dette
kan måske også findes i genrerne, da der er en tendens til at kategorisere eller fremvise
kvinder og kvindelige problematikker fra et humoristisk perspektiv, hvorimod mænds
tilværelse ofte skildres i et actionpræget eller dramatisk øjemed (ibid.).
Dette perspektiv leder os tilbage til vores kvalitative udgangspunkt, hvor flere af
vores respondenter observerede samme tendens. Ifølge vores respondenter er dette med
til at fremprovokere nogle stereotypiske forestillinger om, hvordan man skal være og
agere ud fra sit køn. Den klassiske romantiske komedie, som eksempelvis Bridget
Jones, er således med til at bibeholde en stereotypisk fremstilling af kvinden, som
værende decideret ukomplet uden en mandlig partner, hvilket Patricia og Karmen begge
oplever som et misvisende billede (P34; KA98). På samme måde giver action-genren,
som eksempelvis James Bond-universet, et billede af at mænd skal være fysisk samt
mentalt stærke og uden følelser for deres omverden, hvilket ligeledes er med til at
fastholde et unuanceret billede af det mandlige køn.
“For sådan nogle film som James Bond film, actionfilm og Supermanfilm. De
viser også bare en version af manden, der skal være tough. Og det er ikke fordi,
de er sådan. Eller skal føle… Men det kan godt give unge drenge et pres… Det
er jo ikke menneskeligt.” (KA24).
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Karmen og de resterende respondenter er i deres udtalelser derfor meget bevidste om de
forskellige genrers homogene portrættering af mænd og kvinder, samt hvilken
betydning dette potentielt kan have for modtageren. Teoretisk set har respondenterne ret
i deres observationer, da der altså findes en tendens til at skildre mænd og kvinder på
bestemte måder alt afhængig af genre. Kissers brug af termen “chick flicks” til at
beskrive romantiske komedier, indikerer muligvis også den kvalitetsproblematik, der
eksisterer i forbindelse med genre og kønnede konnotationer. Ud fra et teoretisk
perspektiv kan vi ikke desto mindre udlede, at der findes et kønsbaseret hierarki, hvor
kvalitet og kunst anses som maskulint, mens massekultur er af lavkulturel og feminin
karakter. De fleste respondenter gav dog udtryk for, at de fornemmede et igangværende
opbrud med de binære kønsroller og den homogene fremstilling af kvinder i
fiktionsmedierne.

8.2.4 Den nye bølge
Et andet element der ligeledes gik igen blandt vores respondenter var fornemmelsen af
‘en ny bølge’ eller en ny tilgang til fiktionsmediernes fremstilling af kønnene. Selvom
vores respondenter havde svært ved at sætte ord på bølgen, så var mange af den
holdning, at der i de nutidige fiktionsmedier sker et opbrud med nogle ældre eller mere
traditionelle portrætteringer af mænd og kvinder, men også minoriteter.
“[...] Jeg synes jo, at det bliver bedre og bedre, fordi vores generation kommer
højere og højere op. De prøver at gøre noget ved den her problematik, der har
været i mange år, før vores generation ligesom kom til.” (P36)
Patricia mener altså at denne ændring eller tendens skyldes et generationsskifte indenfor
filmbranchen. For hende kan man tydeligt se denne udvikling i James Bond-universet,
og hun fortæller yderligere, at hun ligefrem måtte grine over den herskende
mandschauvinisme i de tidlige James Bond-film. Ifølge hende er der i disse film heller
ikke tale om seksuelt samtykke eller seksuel ligestilling, men nærmere decideret
voldtægt, hvilket hun finder “fucking latterligt” (P38).
“Men det er en hel anden tid, og nu kan jeg mærke, at der er en anden tid, der er
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ved at tage over. Der er stadig nogle problematikker, det er der helt sikkert, men
jeg synes bare ikke, at jeg ser det lige så meget end førhen. Der er meget mere
fokus på, at kvinder også skal have deres ret fordi, uha, #metoo og alle de her
ting og sager. Jeg synes faktisk, det begynder at blive bedre nu, og
homoseksualitet kommer til at få en større rolle og sådan noget.” (P38)
Patricia mener således at den nye bølge, herunder #metoo-bevægelsen, er skabt som en
modreaktion til det meget ensformige billede, der skabes af både mænd og kvinder, men
også seksuelle minoriteter i fiktionsmedierne. Karmen har ligeledes bemærket #metoobevægelsens indtog i underholdningsbranchen (K20), og håber at denne kan have en
positiv indvirkning på de ellers meget endimensionelle kvinderoller, som hun mener,
man oftest bliver konfronteret med.
“Jeg ved ikke om... Jeg tror, det ville være fedt, hvis der var flere komplekse
kvinderoller og ikke bare sådan et sidekick. Men det bevæger vi os imod.” (K26)
Ingrid stemmer sig enig i koret, og mener ligeledes at der er ved at ske et opbrud med
nogle ældre normer – særligt i forhold til karakterernes udseende. Ingrid var af den
overbevisning, at der tidligere fandtes en slags grundformel eller ramme i
fiktionsmedierne, når det kom til kvinder og deres generelle udseende (I26). Hun mente
dog ikke, at denne ramme gjorde sig gældende på samme måde i dag, og forklarede at
“[...] det er jo også fordi, der er hele den her kæmpe bølge, hvor alle skal have lov til at
være sig selv, lige meget hvordan man er eller ser ud” (I28). Ifølge Ingrid er bølgens
essens således også at ændre på det fysiske kropsbillede fiktionsmedierne fremstiller, og
hermed springe de rammer, der eksisterede førhen. Både Freja og Line er også inde på
en igangværende kulturel forandring, og selvom Freja mener, at der stadig eksisterer
klassiske kønsroller, så synes hun, at disse er blevet mere nuanceret med tiden (F32).
Hun synes eksempelvis ikke længere, der er en sondring mellem at være klog og smuk i
fiktionsmedierne, hvilket hun fandt, der var tidligere. Fiktionsmedierne havde, i hendes
optik, en tendens til at opstille kvinder således, at man ikke kunne rumme både
intelligens og skønhed på samme tid, hvilket er en problematik, som hun mener er på
tilbagegang (F37-38). Line hæfter sig dog i højere grad ved ændringer inden for synet

100

på og fremstilling af kvindelig seksualitet, og mener at “det bevæger sig jo hen imod
[...] at flere seksuelle partnere stadigvæk er okay” (L153). Line pointerer dog, at
medierne, ifølge hendes overbevisning, er stærkt påvirket og influeret af samfundet og
de kulturelle normer, der opstilles og udfordres her (ibid.). Omvendt mener hun også, at
fiktionsmediernes øgede inklusion af seksuelle minoriteter og mangfoldige fremstilling
af sex, kan være med til at ændre på sociokulturelle forestillinger, hvilket i sidste ende
vil skabe en mere realistisk tilgang til seksualitet og accept af alle seksuelle
orienteringer.
Fælles for vores otte respondenter er den positive indstilling til denne
forandrende bølge, der hersker i fiktionsmedierne og i samfundet generelt. Sofie er
ligeledes inde på, hvordan den nuværende bølge er med til at skabe ligestilling mellem
kønnene.
“Man ser mere, at det er kvinder, der er underlagt mænd. Man kan sige nok mere
også med de lidt ældre film. Det var jo sådan dengang. Men nu er der nok
kommet mere ligestilling ind. Hvor vi er i dag. Så det ændrer jo nok også på,
hvilke film vi ser i dag. Kvinder er nok lidt stærkere repræsenteret i dag end for
f.eks. 50 år siden.” (S40)
Ligesom Sofie skelner de andre respondenter også fiktionsmedierne i ‘dengang’ og
‘nu’, hvilket er med til at understøtte, at de alle har en kritisk bevidsthed omkring det
fiktionsindhold, de konsumerer. De tager altså i en eller anden grad afstand fra det
fiktionsindhold, der ikke repræsenterer en moderne holdning til køn og seksualitet, og
stiller sig kritiske over for de traditionelle måder at portrættere både mænd og kvinder
på, da disse langt hen ad vejen er et levn fra fortiden. Denne skelnen mellem fortid og
nutid indikerer altså, at der for vores respondenter er sket en forandring i
fiktionsmedierne, hvilken kun tydeliggøres af deres bølge-oplevelse.
Som præsenteret i vores teoretiske afsæt i afsnit 3.1 findes der historisk set fire
feministiske bølger, hvoraf den fjerde og sidstes reelle eksistens stadig diskuteres. Dette
skyldes, at den ikke adskiller sig nok fra den forgangne tredje bølge feminisme, og
derfor ofte anses som en forlængelse heraf.
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Ud fra vores respondenters udtalelser kunne det dog virke til, at billedet empirisk set er
et andet end det, der er blevet opstillet teoretisk. I hvert fald bliver der i de kvalitative
interviews ofte nævnt en samfundsmæssig rumsteren i forbindelse med
repræsentationen af kvinder og kvindelig seksualitet i fiktionsmedierne, som er svær at
navigere udenom i et forskningsmæssigt perspektiv. Den fjerde bølge beskæftiger sig
som nævnt med anti-materialisme og klima, og anvender ofte teknologi og sociale
medier til aktivisme. Alle vores respondenter kan, grundet deres alder, betegnes som
digitalt indfødte, hvilket kan være årsag til deres enstemmige observation af ændringer i
samfundsnormerne, særligt når det kommer til forandringer i måden, hvorpå kvinder
portrætteres i fiktionsmedierne. Eksempelvis er hele #metoo-bevægelsen startet som
cyberaktivisme, hvor sociale medier og digitale platforme blev den primære arena til at
opnå politisk bevågenhed. Det samme kan siges om det stigende fokus på kvinders
kropspositivisme, hvilket ligeledes er et fokus, der primært udspiller sig på sociale
medier som Instagram. Kropspositivismen har her til hensigt at bryde med den
stigmatisering, der eksisterer, når det kommer til kropstyper, der ikke passer ind i det
dominerende kropsideal, hvilket uddybes nærmere i afsnit 8.3.3.
På baggrund af at flere af kvinderne nævner #metoo, må vi formode, at de fleste
af vores respondenter er opmærksomme på disse tendenser, der udspiller sig på sociale
medier, hvilket potentielt kan være årsagen til, at de alle fornemmer en igangværende
bølge samt et opbrud med forældede normer. Dette underbygger pointen vedrørende
den feministiske bølges anvendelse af sociale medier som et redskab til at ændre på den
politiske agenda. Samtidig er respondenternes udtalelser også med til at understrege en
ny anti-materialistisk tilgang, hvor fysiske goder – herunder udseende – ikke vægtes
højere end reelle værdier. Selvom den fjerde feministiske bølges eksistens stadig
diskuteres, virker det imidlertid til at den rent empirisk findes og influerer vores
respondenters syn på spørgsmål vedrørende repræsentationen af kvinder og kvindelig
seksualitet.
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8.2.5 Opsamling
Ud fra ovenstående analyse kan vi konkludere, at vores respondenter oplever, at der
stadig er tale om en stereotypisk og traditionel fremstilling af kvinder i
fiktionsmedierne, men respondenterne adskiller sig fra hinanden i deres holdning til
dette. Vi har derfor visualiseret respondenternes positioner ud fra graden af deres accept
af fiktionsmediernes fremstilling af kvinder samt ud fra deres læsning af
skønhedsidealet og symbolsk tilintetgørelse af kvinder. Vi har inddelt respondenterne
som følger:

Anika og Patricia var vanskelige at placere, hvorfor de fremgår mellem to forskellige
læserpositioner i visualiseringen. Dette skyldes, at de delvist observerer en symbolsk
tilintetgørelse af en bestemt type kvinder, men alligevel trækker kvinderne på en
puslespilsforståelse, når det kommer til repræsentation og identifikation, hvilken Freja
og Kisser ikke køber ind på.
Den kvinde, der oftest bliver portrætteret i fiktionsmedierne, er ifølge
respondenterne: ung, smuk, tynd og underlagt deres mandlige modparter. Freja, Kisser,
Karmen og Patricia oplevede en form for typecasting af kvinder, der ikke passede ind i
dette ideal som sidekicks. Dette var ofte kvinder med anden etnisk baggrund samt
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kvinder, der ikke passede ind i det standardiserede tynde kropsideal. Derfor
argumenterede vi for, hvordan Tuchmans teori om symbolsk tilintetgørelse af kvinder
stadig er relevant – særligt når det kommer til en bestemt type af kvinder, da dette
afspejlede sig i Freja og Kissers forståelse heraf.
Vores respondenter kunne bedst relatere sig til fiktive kvinders personlighed, da
de følte sig utilstrækkelige i forhold til det fysiske kvindebillede, der fremstilles. Det
argumenterede vi for, kunne skyldes at skønhedsmyten både teoretisk og empirisk lever
i bedste velgående, og at respondenterne oplever, at der opsættes et bestemt kvindeideal
i fiktionsmedierne og hermed er symbolsk repræsentation vigtig i forbindelse med
modtagerens identitetsproces og forståelse.
På samme måde er der tale om kønnede genrer i fiktionsmedierne, eftersom
romantiske komedier kan anses som værende feminine og action samt superheltefilm
som maskuline. Disse kønnede genrer er med til at underbygge en stereotypisk
fremstilling af begge køn, og herved bibeholdes den sociale konstruktion af, hvordan
man skal ‘perfome’ som henholdsvis mand og kvinde (jf. Butler).
Afslutningsvist kunne vi præsentere, hvordan vores respondenter oplever en
igangværende bølge inden for fiktionsmedierne, hvor fremstilling af kvinder bliver langt
mere repræsentativ og nuanceret end førhen. Dette kan være med til at indikere, at den
fjerde feministiske bølge ikke blot er en forlængelse af den forgangne bølge, men en ny
bølge, der sætter spørgsmålstegn ved fiktionsmediernes reproduktion af skønhedsmyten.
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8.3 Fiktionsmedier og seksualitet
Ligesom i foregående afsnit vil vi i det følgende ligeledes bearbejde et deduktivt tema,
hvilket vi har valgt at kalde fiktionsmedier og seksualitet. Vi vil analysere på de
empiriske data, som vi fandt i forbindelse med de kvalitative interviews og
sammenholde disse med vores teoretiske viden for at undersøge, hvilken læserposition
vores respondenter indtager, når det kommer til skildringen af kvindelig seksualitet i
fiktionsmedierne. Afsnittet er opstillet induktivt ud fra de tendenser, der viste sig
empirisk, og vi arbejder ud fra følgende forskningsspørgsmål:

8.3.1 God og dårlig fremstilling af kvindelig seksualitet
På samme vis som vi bad vores respondenter om at give os eksempler på henholdsvis en
positiv og negativ skildring af kvindekønnet, gav vi dem ligeledes til opgave at finde
eksempler på gode og dårlige fremstillinger af kvindelig seksualitet. Hjemmeøvelsen
skulle kickstarte respondenternes egne refleksioner vedrørende kvindelig seksualitet i
fiktion, hvilke de fik mulighed for at bearbejde under interviewet. Dette gjorde sig dog
ikke gældende for Ingrid, der derfor er den eneste af vores respondenter, der ikke gav os
sit besyv vedrørende gode og dårlige fremstillinger af kvindelig seksualitet, hvorfor hun
ikke vil fremgå i dette afsnit.
De fleste af vores respondenter havde svært ved at præcisere, hvad de forstod
som seksualitet, hvorfor nogen også fandt øvelsen, med at finde eksempler herpå, svær.
Vi ved, at Foucault anså sex og seksualitet for at være i direkte kobling med
spørgsmålet om, hvem vi er som individer, fordi sex er forklaringen på alt (Foucault,
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1978, p. 78). Derfor kunne man undres over, hvorfor spørgsmålet vedrørende seksualitet
var så svært at forklare for vores respondenter, da de var meget stålfaste i deres syn på
deres egen identitet, hvilken de mente var komplet og upåvirkelig. Når det kommer til
seksualitet, er det dog svært at se bort fra fænomenets mangeårige undertrykkelse,
hvilket kan være en mulig årsag til, at vores respondenter havde svært ved at præsentere
deres syn på fænomenet. Selvom seksualitet er blevet mindre tabubelagt med tiden, så
argumenterede Foucault for, at mennesket stadig er påvirket af tidligere opfattelser af
sex og seksualitet (Foucault, 1978 p. 19). Dette kan derfor være en mulig årsag til vores
respondenters manglende evne til at håndgribeliggøre fænomenet. Anika er et
overbevisende eksempel herpå, da hun forklarer, hvordan hun kommer fra en familie og
en vennegruppe, hvor der stadig eksisterer en form for berøringsangst, når det kommer
til at snakke om seksualitet. Ifølge hende har hendes familie ikke kollektivt besluttet at
undgå emnet sex og seksualitet, det er bare noget, de ikke snakker om (A16). Derfor var
det for Anika nemt at komme med et eksempel på en god fremstilling af kvindelig
seksualitet, da hun fandt karakteren Samantha fra Sex and the City befriende.
“Ja, der har jeg tænkt på Samantha fra Sex and the City. [...] Jeg synes, det var
fedt, men kunne heller ikke finde ud af, om jeg skulle synes, det var for vulgært.
For sammensat med, hvor jeg kom fra, så var det for vulgært. Men alligevel var
det også befriende, og viste, at det kunne man godt tale om. [...] Det var noget,
der gjorde indtryk på mig, fordi jeg kommer fra det, jeg kommer fra. Og så
synes jeg også... Jeg har ikke selv set Girls. Men at der er kommet en mere
realistisk portrættering af sex, hvor jeg synes tendensen har tit været, at
kvinderne har matchende undertøj på og tager tøjet af på en sexet måde. [...] Det
jeg har set fra Girls er, at det er mere realistisk og mere kluntet og akavet. Det
synes jeg, er mega fedt, at det bryder med den der illusion om, at det skal være
mega elegant, mega sexet og mega romantisk. Det synes jeg nemlig måske bare
ikke, at det 9 ud af 10 gange er.” (A16)
Selvom Anika mener, at portrætteringen af kvindelig seksualitet gennem karakteren
Samantha tilnærmelsesvist kan betegnes som vulgær, så har den alligevel gjort indtryk
på hende netop på grund af denne provokerende tilgang til seksualitet. På samme måde
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finder Anika, at tv-serien Girls er med til at fremme et mere realistisk billede af sex,
fordi det vises som kluntet og akavet i modsætning til fiktionsmediernes mere
glamouriserede elegante tilgang til den seksuelle akt. Denne oplevelse deler Freja, og
hun forklarer hvordan det for hende, handler rigtig meget om normalisering (F10).
Uddybende mener Freja, at en god fremstilling af kvindelig seksualitet handler om at
gøre fænomenet seksualitet normalt uanset hvilken slags seksualitet eller seksuel
orientering, der er tale om. Ligesom Anika mener hun, at Girls er eksemplarisk i denne
henseende, og særligt seriens hovedperson har gjort indtryk på Freja.
“Det er jo specielt Hannah, som virkelig omfavner sin egen krop og sin egen
seksualitet, og den måde hun er åben på, er inspirerende. Der er jo selvfølgelig
også nogle karakterer, som har nogle mindre positive træk. Sådan en som
Marnie, der er meget afhængig. Altså afhængig af patriarkatet og de meget
klassiske skønhedsidealer i forhold til at få bekræftelse og føle sig god nok, men
så det er mest Hannah og de værdier, hun står for.” (F12)
Selvom Freja finder protagonisten Hannahs holdning til sex og seksualitet
beundringsværdig, så er det ligeså vigtigt for hende at se karakterer, der ikke deler
denne holdning. For Freja er Girls derfor et godt eksempel, fordi serien har en meget
nuanceret fremstilling af kvindelig seksualitet, da karaktererne differentierer sig i deres
tilgang til sex. Hvis alle karaktererne i Girls-universet blev skildret med samme
holdning til sex som Hannah, så ville det virke unaturligt for Freja, og hun mener
yderligere, at nogle af seriens modtagere ville have svært ved at identificere sig med
karakteren, hvorfor hun synes, at deres mangfoldige fremstilling af seksualitet er
velafbalanceret (F14).
Line oplever på samme måde som Anika at Sex and The City er nuanceret i
skildringen af kvindelig seksualitet, hvilket er årsagen til at hun valgte serien som
eksempel.
“Jeg var ude i sådan, lidt kliché-agtigt, men sådan noget Sex and The City.
Samantha. [...] Det vigtigste i forhold til de forbilleder, der kan være i Sex and
The City, det er det der med at stå ved sin seksualitet. Om det så går ud på, at
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man er meget seksuelt aktiv, har sex med mange forskellige partnere eller om
det går ud på, at man foretrækker at have få seksuelle partnere. Så der er jo et
eller andet med at stå ved sin egen seksualitet, som er i Sex and The City.” (L16)
Selvom Line indledningsvist nævner karakteren Samantha som en god fremstilling af
kvindelig seksualitet, så synes hun alligevel, at rollen er for karikeret. Efter lidt
refleksion vælger hun derfor karakteren Miranda som eksempel i stedet, da Line mener,
at hun har et mere afslappet og naturligt forhold til seksualitet, og hermed repræsenterer
en bredere gruppe af kvinder (L20-22). Selvom Line finder Samantha befriende, så er
hun af den opfattelse, at karakteren nok ikke er, som kvinder er flest. I hendes optik er
der nok mange kvinder, der ønsker samme seksuelle frigørelse og nydelse som
Samantha, men i sidste ende ønsker de fleste dog at finde en partner eller en romantisk
relation, hvilket Line mener, at karakteren Miranda legemliggør (L24).
Patricia er ligesom Line hurtig til at udvælge Samantha som et godt eksempel,
da “hun er en mega stærk figur [...] Hun går ikke på kompromis med sig selv” (P28). I
modsætning til Line virker Patricia således til at hæfte sig meget mere ved karakterens
selvstændighed og kompromisløse tilgang til seksualitet, hvilket hun finder
appellerende. For Line handler spørgsmålet om fremstilling af seksualitet dog ikke
udelukkende om den seksuelle akt, men i langt højere grad om den relation, der opstår
mellem de deltagende parter. Netop denne relationsdannelse skaber også grundlaget for
Kissers valg af eksempel, da hun som den eneste har valgt et eksempel fra filmen Crazy
Stupid Love, hvor den seksuelle akt egentlig ikke udspilles.
“Nej. Men der synes jeg, at der er en rigtig fin scene, hvor de tager hjem for at
have sex, og så ender de bare med at snakke. Det der med at, ja... Ej, det ved jeg
ikke, det var jo bare en filmscene.” (KI30)
På trods af en manglende seksuel akt, så er der alligevel et element af seksuel
fremstilling ifølge Kisser. Hun forklarer yderligere, at hun har valgt dette fiktive
eksempel, da det var tydeligt, at begge parter i scenen havde en god følelse med det, der
skete (K32). Kissers observation står derfor alene i og med, at god fremstilling af
kvindelig seksualitet ligeledes kan handle om at skildre, når akten ikke sker. For Kisser
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gjorde scenen indtryk, fordi den brød med en forventning om at skulle se en seksuel akt
mellem to fiktive karakterer. I stedet portrætteres det, at den seksuelle tiltrækning også
kan udmunde i andet end egentlig sex.
Sofie tænkte ligeledes ud af boksen, da det kom til at give os eksempler på en
god fremstilling af kvindelig seksualitet. Hun forklarede, hvordan hun hurtigt kom til at
tænke på det kropslige, men senere begyndte at tænke mere over den psykiske
fremstilling heraf (S18). Ifølge hende er den danske film En frygtelig kvinde et godt
eksempel på en omvendt skildring af henholdsvis mænd og kvinders tilgang til sex.
Sofie forklarer, at filmen portrætterer, hvordan kvinder ikke er underlagt mænd, men
kan være dominerende og tage initiativ (S20). I modsætning til de andre respondenter
handlede det derfor for både Sofie og Kisser om at fremstille kvindelig seksualitet på en
mere abstrakt facon. De hæfter sig ikke så meget ved den egentlige fysiske akt, men
mere ved når seksualiteten kommer til udtryk på andre måder og med andre udfald end
sex. Fælles for de fleste respondenter var dog oplevelsen, at en god fremstilling af
kvindelig seksualitet i høj grad handler om en nuancering af seksualitet og sex. Jævnfør
vores teoretiske analyse ved vi, at fiktionsmedierne har en tendens til at underminere
kvindelig seksualitet, og dette kan ligeledes være en potentiel årsag til, at
respondenterne havde besvær med at finde eksempler på fænomenet.
Vi bad dog også alle respondenterne om at finde eksempler på dårlig
fremstilling af kvindelig seksualitet, hvor særligt Karmen hæftede sig ved de mange
James Bond-film (KA14). Ifølge hende er den kvindelige seksualitet nærmest
ikkeeksisterende i disse film, da kvinden i stedet objektiviseres og hermed bliver
seksuelt umyndiggjort. Samme tendens er Sofie inde på i hendes eksemplificering.
“[...] Men... det første man tænker er alle de biroller i film. Man ser folk... De
der sexy ass girls, der sidder derovre. De bruger måske sex og deres krop til at
få, hvad de vil have. Jeg har ikke lige noget mere specifikt på det. Men det var
sådan det første, jeg tænkte.” (S24)
Sofie tænker således straks på den seksuelle undertone, der tillægges kvinder i
fiktionsmedierne, som kvinderne kan vælge at udnytte. Det interessante er dog
imidlertid, hvorledes Sofie kobler disse kvinder med at have en mindre narrativ
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funktion, da hun betegner dem som havende birolle-status. Som nævnt i den teoretiske
analyse i afsnit 5.3.3 fremstiller filmkritikeren Laura Mulvey i sit værk en væsentlig
pointe om, hvordan kvindekroppen i klassiske filmgenrer ofte er lig med sex samt
erotik, og på denne måde begrænses kvindens egentlige narrative funktion, da hendes
primære funktion er at give den mandlige seer visuel nydelse (Mulvey, 1975, p. 833 ff.).
Dette synes Sofies udtalelse at understøtte, eftersom hun er af den overbevisning, at
kvindelige biroller oftest overseksualiseres qua deres manglende narrative funktion, og
hermed er deres eneste rolle så at sige deres seksualitet og ydre. Ifølge Mulvey skyldes
denne tendens det dominerende mandlige blik indenfor filmbranchen, hvilket ifølge
hende er en negativ tendens. Dette virker Sofie dog ikke til at være fuldkommen enig i,
da hun ligeledes forklarer, hvorledes der i realiteten kan ligge en magt hos de
objektiviserede kvinder, da de kan anvende deres seksualitet til at opnå, hvad de ønsker.
Sofie modsætter sig derfor Mulvey på dette punkt, da hun ikke alene tænker kvinderne
som objektiviserede genstande, men som bærere på en seksuel magt. Denne idé
omkring kvindelig seksualitet samt forførelse som værende en reel magtfaktor (jf.
Baudrillard) vil vi diskutere nærmere i afsnit 8.3.4, da dette var noget, flere
respondenter pointerede i forbindelse med de kvalitative interviews.
De fleste respondenter oplevede dog, at en dårlig fremstilling af kvindelig
seksualitet i sidste ende handlede om en manglende eller underdanig kvindelig
seksualitet. Kisser nævnte således filmen Fifty Shades of Grey, da hun mener, filmen
handler om en kvinde, der ufortrødent går ind i en mands seksuelle univers.
“Ja, jeg føler bare ikke, at det er hendes egen seksualitet, hun udforsker, men
mere at hun bliver lukket ind i hans.” (KI20)
Anika nævner den samme film, men reflekterer dog knap så meget over, hvorvidt hun
indtræder i hans seksuelle verden eller udforsker sin egen. I stedet finder hun de
æstetiske parametre som matchende undertøj samt en overflod af tændte stearinlys for
urealistisk og på grænsen til komisk (A18). Anika forklarer senere, hvordan denne
fremstilling kan gå hen og blive problematisk, da den er svær at spejle sig i. Ifølge
hende kan nogle seere potentielt foranlediges til at tro, at den måde hvorpå de udforsker
og udøver deres seksualitet, er forkert, hvis ikke den matcher den i Fifty Shades of Grey
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(A20). Patricia mener på samme måde, at der sker en forvrængning i fremstillingen af
kvindelig seksualitet i den romantiske komedie Bridget Jones, da hele fortællingen er
bygget op omkring hendes behov for at finde en mandlig partner. Patricia mener, at
hovedpersonen Bridget Jones går med på sine mandlige partneres seksualitet, hvilket er
misvisende (P32-34). Line fandt som den eneste begge sine eksempler i samme fiktive
univers, nemlig Sex and The City, da hun mente at karakteren Charlotte var
problematisk grundet hendes holdning til kvindelig seksualitet.
“Charlotte. Hun kan jo i virkeligheden godt have lidt af det der med at
fordømme i forhold til Samanthas seksualitet. Man kan sige, der er ikke noget
galt i nogen af deres seksualiteter, man skal bare acceptere, at det er to
forskellige seksualiteter. På den måde kan hun godt være et negativt forbillede i
forhold til, hvordan hun kigger på andre kvinders seksualitet.” (L38)
Line oplever således den dårlige fremstilling af kvindelig seksualitet som værende lig
med en fordømmende attitude til emnet, særligt når kvinder dømmer andre kvinder. For
Line er det derfor vigtigt med accept i forbindelse med seksualitet, da dette ifølge hende
er ensbetydende med en god portrættering. Freja nævner derimod en film, som hun har
set flere gange med positive øjne, men som hun i løbet af årene er blevet mere kritisk
over for.
“Ja, der tænkte jeg lidt over en film, jeg har set rigtig meget med min mormor.
Hendes yndlingsfilm. Det var Pretty Woman, og den har jeg ligesom fået ind
med modermælken, og det er derfor, den fremstår i mit hovede som en super
dårlig måde at portrættere kvindelig seksualitet på. Der er bare så mange
elementer af det, som er forkert. Både det her med at købesex bliver så forkert
og en meget entydig fremstilling af kvindelig seksualitet i forhold til det.” (F20)
Pretty Woman er, ifølge Freja, derfor et førsteklasseseksempel på, når kvindelig
seksualitet misvises i fiktionsmedierne. Freja er både inde på filmens portrættering af
prostitution samt den generelt meget entydige fremstilling af kvindelig seksualitet.
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Ligesom de resterende respondenter oplever Freja således, at det er vigtigt med en
realistisk og flerdimensionel portrættering af fænomenet.
Jævnfør vores teoretiske analyse har vi argumenteret for, hvordan
fiktionsmedierne stadig ligger under for både en patriarkalsk samt religiøs kulturarv,
hvor kvindelig seksualitet har været nedprioriteret og decideret tabubelagt. Denne
påstand har flere af vores respondenter underbygget ud fra deres oplevelser, men vi må
alligevel undersøge fænomenet nærmere, da vi ikke udelukkende, på basis af de
præsenterede resultater i forbindelse med hjemmeøvelsen, kan drage nogle endegyldige
konklusioner.

8.3.2 En seksuel stereotyp
Fælles sociale repræsentationer er måden, hvorpå mennesker kategoriserer og giver
mening til deres verden (Jenkins, 2014, p. 12 f.). Disse kategoriseringer kan nogle
gange være meget simplificerede, overdrevne, negative og et udtryk for fordomme. En
stereotyp beskriver særlige træk og egenskaber, der tilhører en bestemte gruppe og giver
kun ét billede af, hvad for eksempel kvindelig seksualitet er. I afsnit 8.2.1 behandlede vi
den klassiske fremstilling af kvinder i film og serier, og i tråd med det, oplevede vores
respondenter ligeledes, at de ofte blev mødt med en kvindelig seksuel stereotyp i film
og serier.
Et gennemgående træk ved denne stereotyp er, at kvinder ofte befinder sig i
heteroseksuelle parforhold. Som tidligere beskrevet stræber kvinder i film og serier ofte
efter at finde kærligheden, men ikke en hvilken som helst kærlighed – et heteroseksuelt
monogamt parforhold. Kisser beskrev blandt andre, at kvinder skal finde en mand for at
få det godt (KI14). Før kvinden finder en mand, er hun desperat, ensom og har ikke styr
på sit liv. Manden er derfor det faste holdepunkt for kvinden. Dette oplever vores
respondenter som meget begrænsende for deres køn, da de er overbevist om, at der er
andet i livet end at finde en mand.
“Hvor mænd de kan sagtens være sådan mega single og bachelor, men kvinder,
de skal bare være i forhold” (KA98).
Karmen oplever, at mænd modsat kvinder ikke behøver at være i parforhold for at få
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succes. Behovet for at finde en mand, kan muligvis være et udtryk for gamle
forestillinger, hvor kvinden har brug for en mand til at beskytte, forsørge og reproducere
sig med. Denne skildring kan derfor være medvirkende til at vise kvinder, at de ikke kan
klare sig i livet uden en mand.
Her er det særligt homoseksuelle kvinder, der vil få svært ved at finde fiktive
kvinder at spejle sig i, fordi homoseksualitet er relativt sparsomt repræsenteret i
fiktionsmedierne. Patricia, der selv er homoseksuel, oplever blandt andet, “der er sgu
ikke så mange gays i film og serier” (P119). I rapporten havde blot seks ud af 100 film i
2017 en lesbisk karakter (Bilag 1). Hvilken rolle disse seks lesbiske karakterer havde i
filmene vides ikke, heller ikke hvorvidt deres tilstedeværelse har været væsentlig for
filmen. Ud af 4.403 karakterer med replikker var blot ni af karaktererne lesbiske, hvilket
svarer til 0,2 % af karaktererne (ibid.). Ifølge Landsforeningen for LGBT udgør
homoseksuelle cirka 10 procent af befolkningen på verdensplan, og derfor bliver det
tydeligt, at homoseksualitet er stærkt underrepræsenteret på film. Det er derfor ikke
overraskende, at Patricia ikke oplever, hun er seksuelt repræsenteret nok i film og serier
(P167-169). Patricia oplever også, at når der endelig er lesbiske karakterer med i film og
serier, er fremstillingen meget stereotypisk, idet den ene af kvinderne er mere maskulin
og den anden er feminin. Ifølge hende er det sjældent to feminine kvinder, der indgår i
et lesbisk forhold på film og i serier (P121). Denne portrættering af homoseksualitet
trækker muligvis på de klassiske heteroseksuelle værdier, hvor den ene part i
parforholdet er henholdsvis mere maskulin og mere feminin end den anden, fordi man
er af den overbevisning, at vi tiltrækkes af det modsatte af os selv.
Under ordøvelsen valgte Patricia, Ingrid og Line ordet heteroseksuel til at
beskrive den fremstilling af kvinder, de oftest møder.
“Heteroseksuel har jeg nærmest lyst til at tage, for jeg tror ikke, jeg har set en
film, hvor der var en kvinde, som var homoseksuel” (I98).
Ingrid mindes ikke at have set en film med en lesbisk karakter. Denne manglende
tilstedeværelse af bestemte seksualiteter kan derfor være medvirkende til symbolsk
tilintetgørelse af homoseksuelle. Homoseksualitet får hermed ikke en anerkendt og
værdsat plads i samfundet, hvilket muligvis kan være medvirkende til, at kvinder og
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mænd får svært ved at dele med andre, at de er homoseksuelle. Fiktionsmediernes
repræsentation af seksualitet kan derfor muligvis have konsekvenser for unge
menneskers identitetsdannelse og selvrespekt. Film kan ikke blot ses som passive
fremstillinger af verden, men er derimod en del af vores verden, hvor de er med til at
forme den (Grodal, 2003, p. 10). Hvorvidt seeren påvirkes af filmene, afhænger af
seerens baggrund, selvforståelse og miljø (ibid., p. 307). Patricia hævder, at hun er
selvsikker nok til ikke at lade underrepræsentationen påvirke hende negativt, men dette
udelukker dog ikke, at andre kan opleve mindre værd og identitetskriser på baggrund af
fremstillingen og manglen herpå.
I en specialeafhandling skrevet af Jenny Lund Madsen efterlyser hun en større
repræsentation af lesbiske i danske film. Hun argumenterer blandt andet for, at der sker
en langsom diskrimination, hvor lesbiske sjældent bliver nævnt eller taget seriøst, og
film ikke forholder sig tematisk til homoseksualitet blandt kvinder (Madsen, 2010, p. 22
ff.). I afhandlingen viste der sig samme mønster, hvor den lesbiske karakter spiller en
meget begrænset rolle, på trods af at denne ofte er karakterernes eksistensgrundlag og
eneste skildring af privatlivet. Ifølge Madsen er de lesbiske karakterers skæbne i film og
serier ofte forbundet med tragedie, og de tildeles ofte en mindre birolle sammenlignet
med homoseksuelle mænd (ibid.). Denne begrænsende portrættering af lesbiske i særligt
danske film og serier giver unge kvinder få forbilleder at spejle sig i, som ellers kan
medvirke til at bekræfte deres identitet og fjerne følelsen af at være anderledes. Som
beskrevet tidligere er det vigtigt for mennesker at kunne spejle sig i andre og opnå
anerkendelse af selvet, hvorfor Patricia, grundet manglen på lesbiske karakterer i
fiktionsmedierne, i stedet forsøger at spejle sig i de mange heteroseksuelle karakterer.
Et andet stereotypisk træk ved kvinders seksualitet er ifølge respondenterne, at
kvinder i film og serier ingen seksuel lyst har. Seksualitet og sex har traditionelt været
mandens ret og kvindens pligt, hvilket har resulteret i, at kvinder ikke skal udtrykke
seksuelt begær, men derimod føde mandens børn (Dyer, 1993, pp. 20-22). Denne
traditionelle forståelse af kvinders lyst lever muligvis i bedste velgående i nutidens
fiktionsmedier. Line oplever blandt andre, “[...] kvinden skal nogle gange gemme, at
hun overhovedet har en seksuel lyst” (L60). Seksuel lyst er ifølge Line ofte forbundet
med maskulinitet, og derfor kan kvinder ikke i samme omfang som mænd udtrykke, at
de har lyst til sex. Karmen er ligeledes af den holdning, at “det bliver lidt portrætteret
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som om, det er forkert for kvinder at have en lyst” (KA88). Kvinden er ofte passiv i den
seksuelle akt, og derfor er det op til manden at tage initiativ til sex. Patricia beskriver
for eksempel, “Jamen altså helt overordnet så synes jeg, at det handler om mandens
seksuelle lyst” (P157), og Kisser siger ligeledes “det er tit manden, der skal tage første
skridt og være den, der tager initiativ til det” (KI132). Denne manglende skildring af
kvinders lyst har muligvis rod i forgangne religiøse og kulturelle opfattelser af kvinders
seksualitet, hvor åben kvindelig seksualitet har været forbundet med bekymring og blev
opfattet som unaturlig (jf. Foucault, 1978, p. 23). Foucault mente, at kristendommen og
victorianismens underkuelse af kvindelig seksualitet stadig viser sig i, hvordan den
moderne kultur fremstiller fænomenet – herunder fiktionsmedierne. Romantisk
kærlighed, seksuel nydelse og ligestilling mellem kønnene på disse områder, er derfor
en meget nylig betragtning i menneskets historie, hvilket muligvis er derfor, kvinder
ikke fremstår seksuelt frigjorte i størstedelen af film og serier (jf. Gjelsvik & Schubart,
2016, p. 19). Freja oplever ligeledes, hvorledes det er mandens lyst, der er styrende.
“Hvor seksualiteten bliver drevet af manden, hvornår han har lyst, og det er
ham, der skal tage sin kvinde, når han har lyst, og hvor han har lyst.” (F40)
I modsætning til mandlig seksualitet er kvindelig seksualitet historisk set hurtigt blevet
anerkendt, nedskudt og behandlet som kilden til hysteri, og dermed blev fænomenet
gjort til samfundsmæssig syndebuk (Foucault, 1978, p. 21). Denne undertrykkende
konstruktion af kvindelig seksualitet kan derfor i en vis grad siges stadig at eksistere i
dag, hvis man ser på respondenternes oplevelser. Seksualitet er teoretisk set det aspekt
af det menneskelige liv, der er mest modtagelig over for udøvelsen af magt. I forhold til
seksualitet bliver vi kontrolleret gennem regulation af vores kroppe (Dyer, 1993, pp. 2022). Fiktionsmedierne kan derfor argumenteres for at have en magt over, hvordan
kvinders seksualitet bør være. De opstiller et ideal for, hvordan kvinder bør konstruere
deres seksualitet.
“Idealet er, at de er lidt mere uskyldige og ikke har lige så mange seksuelle
partnere. [...] Hvis man er dominant, så kan det godt være, at det er et maskulint
karaktertræk, og derfor forbundet med noget negativt.” (L146)
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Fremstillingen af kvinders seksualitet på film og i serier er derfor ifølge vores
respondenter, præget af en stereotyp, der foreskriver, at kvinder ingen seksuel lyst har
og skal stræbe efter et heteroseksuelt parforhold for at opnå tilfredshed i livet. Kvinden
bør ikke dominere den seksuelle akt, men derimod fremstå uskyldig og dydig. Mandens
seksualitet styrer, hvornår og hvordan man skal have sex. Kisser beskriver for eksempel,
at det ofte er penetrationssex, der er den eneste type sex, der vises, og hun uddyber:
“[...] der er også meget den her fremstilling af, at kvinden hun virkelig bliver
tilfredsstillet af penetrationssex, hvilket er sådan lidt unuanceret billede af
kvindens seksualitet.” (KI140)
Kisser hentyder således til, at kvinder kan tilfredsstilles på mange andre måder end
penetration, og derfor er det misvisende, at det er denne type sex, man oftest bliver
præsenteret for.
Disse stereotype fremstillinger af kvinders seksualitet er derfor gennemgående for de
fleste fiktionsfilm og serier, og vores respondenter oplever, at fremstillingen er meget
mandsdomineret og ikke tager højde for, hvad kvinder har lyst til. Måden hvorpå disse
bestemte stereotyper og måder at have seksuelle forhold på, styrer mænd og kvinders
opfattelse af seksualitet og sex, kan beskrives gennem teorien om et seksuelt script.
Seksualitet betragtes her som kulturelt, historisk og socialt bestemt, hvilket derfor giver
fiktionsmedierne en vis magt i indvirkningen på kvinders seksuelle identitet. Dette vil vi
bearbejde i følgende afsnit.

8.3.3 Et seksuelt script
Teorien om et seksuelt script, der første gang blev introduceret af sociologerne John H.
Gagnon og William Simon i 1973 i bogen Sexual Conduct, bidrager med forskning og
analyse til at forstå seksualitet som mindre biologisk og mere kulturelt, historisk og
socialt. Gagnon og Simon beskriver, at scripter kan være lagdelt gennem tre
dimensioner: det intrapsykiske, det interpersonelle og som et kulturelt scenarie. Seksuel
følelse sker altså ikke blot inde i kroppen, men har brug for at trække på betydninger og
symboler, der giver signaler og ledetråde, som gør det muligt for seksualiteter at udvikle

116

sig (Gjelsvik & Schubart, 2016, p. 20). Seksuelle scripter er medvirkende til at give
retningslinjer for passende seksuel adfærd og seksuelle forhold, da disse læres gennem
kultur og interaktioner. Teorien er derfor kritisk over for rene biologiske aspekter af
seksualitet, da Gagnon og Simon er af den overbevisning at seksualitet formes af
kulturelle og sociale ideer (ibid.).
Tidligere beskrev vi, hvordan vores respondenter oplevede, at der var en ny
bølge på vej i forhold til kvinders frigørelse. Denne bølge er blandt andet motiveret af
#metoo-bevægelsen, der har fokus på kvinders rettigheder i særligt filmbranchen.
Bevægelsen kan beskrives som et kulturelt scenarie, der muligvis kan have en betydning
for kvinders seksualitet. Bevægelsen kan resultere i sociale ændringer, som derved er
medvirkende til at ændre de seksuelle scripter for, at kvinden skal være passiv og
underlagt manden. Anika oplever, at sex ofte er på mandens præmisser, og det kan være
svært for kvinden at sige nej.
“[...] hvis man bliver tilbudt sex af en mand, så skal man helst sige ja. Så skal
man jo være taknemlig for, at den her mand vil have sex med dig. Så er det
ligegyldigt, om du er tiltrukket af manden eller ej.” (A70)
Dette kan netop #metoo-bevægelsen muligvis være med til at rykke på, da den drejer sig
om, at kvinder bestemmer over egen krop og sætter fokus på mænd, der udnytter deres
position. Hvorvidt denne ændring i de seksuelle scripter, vi ser i film og serier, vil ske,
er svær at spå om, men respondenternes betegnelse af en mulig ny bølge kan være et
tegn derpå.
Film og serier bidrager til de seksuelle scripter kvinder og mænd navigerer deres
seksualitet ud fra. Vi vil argumentere for, at fiktionsmedierne særligt påvirker
dimensionerne kulturelt scenarie og intrapsykisk scenarie. Det kulturelle scenarie, som
#metoo-bevægelsen kan være et eksempel på, er knyttet til forskellige historiske
perioder og sociale ændringer. Scripterne blev for eksempel ændret ved ankomsten af
HIV/AIDS, da det bidrog til et andet syn på konsekvenserne ved sex og efterlod et
stigma på særligt homoseksuelle mænd (Gjelsvik & Schubart, 2016, p. 20). #metoobevægelsen kan muligvis være en reaktion på en historisk undertrykkelse af kvinder, der
også har haft en betydelig indvirkning på de seksuelle scripter kvinders seksualitet
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forstås ud fra. Denne klassiske og stereotype forståelse af kvinder og deres seksualitet
har vi bearbejdet i afsnit 8.2.1 Kvinden i fiktionsmedier og afsnit 8.3.2 En seksuel
stereotyp, og det er disse scripter vores respondenter oplever, kvinder trækker deres
forståelser af køn og seksualitet ud fra.
Et andet kulturelt scenarie, der kan have og muligvis allerede har en indvirkning
på film og seriers scripter, er kropspositivisme. Denne bevægelse har fokus på, at alle
kroppe uanset form og størrelse er smukke. Her er Lena Dunham, der spiller
hovedpersonen i Girls, blevet et symbol på netop denne bevægelse. Kropspositivisme er
særligt udbredt på medier som Instagram, hvor kvinder deler billeder af deres uperfekte
kroppe. Den første overvægtige supermodel Tess Holliday har i dag to millioner følgere
på Instagram og er blandt andet blevet kendt for sætningen: “Har I aldrig set en tyk pige
i undertøj før?” (Hoby, 31. juli 2015). Disse kvinder forsøger at gøre op med et
kvindekropsideal, som fiktionsmedierne også er medvirkende til at reproducere. Som
tidligere beskrevet er der en klar overvægt af smukke, tynde og unge kvinder i film og
serier, oplever vores respondenter. Serien Girls blev nævnt af flere af respondenterne
som et eksempel på, hvordan seksualitet kan være divers, og at sex er uperfekt.
“Jeg tror for mig, der handler det rigtig meget om normalisering. At god
kvindelig seksualitet for mig handler om at gøre det, at man har en seksualitet
meget normalt uanset, hvad den er.” (F10).
Freja oplever, at Girls er med til at normalisere forskellige typer seksualitet, og særligt
fordi karakteren Hannah omfavner sin krop og sin seksualitet. Her er denne
kropspositivisme på spil, som forsøger at udfordre de klassiske skønhedsidealer. Ifølge
Freja indeholder serien også denne kamp mellem disse skønhedsidealer og
kropspositivisme, idet karakteren Marnie i højere grad underlægger sig patriarkatet for
at opnå bekræftelse og føle sig god nok (F12). Serien behandler derfor disse
problematikker og forsøger at belyse, at Marnies evige jagt efter anerkendelse ikke gør
hende lykkelig eller tilpas i sin egen krop.
Dette kulturelle scenarie kropspositivisme kan ligeledes have en indvirkning på
en af de andre dimensioner: intrapsykisk scenarie, som angiver måderne hvorpå
personlige seksuelle 'turn ons' og billeder vokser. Det beskriver derved de personlige
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ønsker og lyster og er bundet til det sociale liv (Gjelsvik & Schubart, 2016, p. 20).
Kropspositivisme kan medvirke til at ændre hvilke typer kroppe, kvinder og mænd
tænder på og betragter som smukke. Ved at blive eksponeret for flere forskellige
kropstyper, bliver disse normaliseret og muligvis genstand for begær. Som
supermodellen Tess Holliday påpegede, hvor ofte har vi set en meget overvægtig kvinde
i sexet undertøj?
Det intrapsykiske scenarie og det kulturelle scenarie opstiller scripter for, hvad
vi tænder på, hvordan, hvornår og hvorfor vi har sex. En af vores respondenter Kisser
udtrykte særligt, hvordan film og serier har været et script for hendes seksuelle forhold.
“For jeg har jo efterlignet det tit, når jeg har haft sex med folk. Så har jeg tit
efterlignet det, som jeg har set på film, fordi hvor fanden skulle man ellers vide
det fra?” (KI144)
Kisser mener ikke, at hun kan få viden om sex og seksualitet fra andre kilder end film
og serier. Her bliver det kulturelle scenarie i det seksuelle script relevant, da vi således
lærer om sex og seksualitet gennem tilgængelige informationskilder (Gjelsvik &
Schubart, 2016, p. 20). Anika oplever ligeledes, at film og serier har lært hende om sex
og seksualitet, fordi det ikke er noget, man har snakket om i hendes familie eller
vennegruppe (A72). Patricia pointerer, at medierne påvirker, hvad hun synes er
attraktivt hos mænd og kvinder (P54). Hun er ligeledes af den holdning, at
fiktionsmedierne er med til at influere måden, hvorpå vi opfatter os selv og vores
seksualitet.
“Det er os, der er med til at farve den her verden. Det er os, der er med til at
farve, hvordan den næste generation skal have det. Vi skal hjælpe dem med at
forstå seksualitet bedre, og få dem til at forstå sig selv bedre. Det er så vigtigt, at
man fremstiller det hele i den største og bredeste palette, man overhovedet kan.
Fordi så undgår man, at folk bliver syge eller kede af det eller voldtaget.” (P173)
Patricia siger ‘vi’, hvilket indikerer, at fiktionsmedierne er påvirket af samfundet og
derved af os. Fiktionsmedierne er en del af det kulturelle scenarie og har derfor en
betydning for, hvordan vi forstår seksualitet. Enhver persons subjektive forståelse af
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hans eller hendes seksualitet bestemmer den persons valg af seksuelle handlinger og den
efterfølgende kvalitative oplevelse af det seksuelle virke (Gjelsvik & Schubart, 2016, p.
20). Konstruktionen af disse scripter har vi argumenteret for kan ske gennem seningen
af film og serier, da disse fremstillinger fungerer som informationskilder og forbilleder
for, hvordan kvinders seksualitet bør være. Vi har, i kraft af vores respondenters
udtalelser, identificeret et nuværende script i fiktionsmedierne. I dette script skal
kvinder være smukke, tynde, unge, ingen seksuel lyst have og derudover er sexakten
centreret om mandens nydelse. Et script, der muligvis er ved at udvikle sig, er præget af
#metoo og kropspositivisme, hvor særligt serien Girls ses som et forbillede. Her
omfavnes alle kropstyper, seksuel orientering og kvinders lyst kommer mere i fokus.
Hvorvidt disse kulturelle scenarier er stærke nok til at ændre måden hvorpå, køn, sex og
seksualitet portrætteres i film og serier kan dog imidlertid diskuteres. En måde hvorpå
det nuværende script ofte udspiller sig er gennem en glamourisering af sex og
seksualitet.
8.3.3.1 Glamourisering af sex og seksualitet
Fiktionsmedierne er helt bredt forstået blevet en integreret del af kultur og samfund. Der
sker forandringer i kultur og samfund på grund af mediernes påvirkning, og der dikteres
nye betingelser for samfundet (Hjarvard, 2016, pp. 28-33). Derfor kan det ikke
udelukkes at mediernes portrættering af sex og seksualitet som fænomen er influeret af
en grundlæggende samfundsattitude på området. Ifølge Foucault er vores samfund
fortsat præget af en religiøs og victoriansk bagage, hvorfor seksualitet og sex stadig
anses som skammeligt eller tabubelagt i det moderne samfund. Dette var ligeledes noget
vores respondenter kommenterede på under de kvalitative interviews, da de oplevede, at
denne samfundsholdning særligt kom til udtryk i fiktionsmediernes glamourisering af
sex og seksualitet.
“Jeg synes, det er urealistisk det der med, når det er matchende blonde undertøj i
knaldrød og stearinlys over det hele. For det er ikke sådan... Eller det tror jeg
ihvertfald ikke, at det er sådan det er. Det synes jeg, er sådan lidt komisk.” (A18)
Anika beskriver her, hvordan glamouriseringen af sex og seksualitet i film og serier
fremstår urealistisk, fordi alt skal være perfekt, helt fra undertøjet, til stemningen og til

120

elskoven. Film er, som tidligere beskrevet, ofte romantiseret, og her er særligt
romantiske-komedier præget af klichefyldt kærlighed, hvor sexakten er ukompliceret.
Kisser forklarer ligeledes, hvilken betydning glamouriseringen har for hende.
“[...] Jeg tror, det har haft en kæmpe indvirkning på mig, hvordan film har
portrætteret det. At det aldrig er blevet normaliseret, at kvinden har brug for
nogle andre ting end manden har.” (KI146)
Denne normalisering er meget vigtig for blandt andre Kisser, og hun hævder, at
fiktionsmedierne har en stor betydning for, hvorvidt noget er normalt eller ej. Ifølge
Kisser er der sjældent fokus på, hvad der tilfredsstiller kvinder udover penetration. Den
manglende fremstilling af, hvad der tænder og tilfredsstiller kvinder, kan muligvis
skyldes, at film og serier ofte ses fra mandens perspektiv og kvinderne derved betragtes
af manden. Det vil vi bearbejde i det efterfølgende afsnit om det mandlige blik.
Tidligere i undersøgelsen har vi set på, hvilken indvirkning fiktionsmedierne har
på respondenternes identitetsdannelse. En stor del af identitetsdannelse drejer sig om
identifikation og spejling. Man forsøger at finde karaktertræk, der minder om en selv,
og spejler de handlinger, der præsenteres som normale og værdsatte.
“For hvis du ikke ser noget portrætteret i mainstream medier, så kommer man til
at tænke, at det ikke er normalt. Så kommer man til at tænke, at man er en totalt
weirdo, hvis man har en høj sex drive. Men det er det jo ikke. Det er jo normalt.
Men det er bare ikke noget, der bliver portrætteret. Det er for eksempel også
stadig meget tabuiseret at tale om menstruation, selvom det er det mest
normale.” (KA96)
Karmen er som Kisser af den oplevelse, at fiktionsmedierne er med til at normalisere
bestemte handlinger og visse typer udseende, som tidligere beskrevet: ung, smuk og
tynd. Derved bliver det unormalt for en kvinde at have stor sexlyst, da det sjældent
portrætteres i film og serier, men derimod ofte er manden, der tager initiativ og
udtrykker begær. De mere naturligt biologiske dele af kvindekroppen portrætteres
ligeledes ikke i film og serier. Karmen giver et eksempel med menstruation, som stadig
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er meget tabubelagt og sjældent ses portrætteret, selvom det er en meget naturlig del af
kvinders liv. Denne observation kunne argumenteres for at underbygge Mulveys pointe
om, at fiktionsmedierne ikke kun er produceret til mandlig visuel nydelse, men også af
det mandlige blik. Dette vil altså sige at manglen på portrættering af kvindens cyklus
kan anses som en måde hvorpå, man opretholder kvinden som et udelukkende seksuelt
væsen, hvis andre biologiske funktioner ikke er væsentlige. Den perfekte skildring af
sex oplever Freja ligeledes.
“[...] altså så er det måske sådan nogle film, hvor det forventes, at det er noget
som kvinder har rigtig godt styr på. Altså sex. Øh. Så der ligger en eller anden –
og det her med, at der bliver aldrig portrætteret når de fejler, eller når det er
kikset, når det ikke altid går helt perfekt.” (F64)
Freja hævder, at det forvrænger billedet af sex, når det konstant portrætteres som om,
kvinder har styr på, hvad der skal ske, og hvad de laver. Freja mener derimod, at sex
ofte er forbundet med at prøve sig frem, og derfor kan der opstå akavede, kiksede og
kluntede situationer. I film og serier portrætteres det som om kroppene naturligt taler
sammen uden behovet for ord, og de følger et seksuelt script, der er centreret omkring
mandens nydelse. Et af de steder sex portrætteres mere realistisk er ifølge vores
respondenter i serien Girls (A16, KI54, I162, F10, P99). Dette vidner om, at serien står i
skarp kontrast til det generelle billede af fiktionsserier og film, hvor den seksuelle akt
glamouriseres eller helt undlades at blive portrætteret. Vi finder det ligeledes interessant
at de fleste af vores respondenter henviser til serien Girls, da serien havde premiere i
2012, hvilket vidner om, at der ikke er skabt lignende serier med samme tilgang til sex
og seksualitet siden da. Dette indikerer, at den mere realistiske fremstilling af såvel
kvindelig seksualitet samt den seksuelle akt potentielt stadig er en mangelvare i nyere
fiktionsfilm og serier, hvilket vores identificering af det nuværende seksuelle script er
med til at understøtte. Vores respondenter er dog opmærksomme på en mulig ændring i
fiktionsmediernes seksuelle script, hvor kvinders seksualitet ikke længere skal
nedprioriteres, og den kvindelige krop ikke længere skal objektiviseres jævnfør det
mandlige blik.
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8.3.4 Forførelse, det mandlige blik og objektivisering
Som nævnt i afsnit 8.3.1 var vores respondent Sofie ikke udelukkende negativ over for
skildringen af fiktive kvinders seksualitet. Hun forklarede, hvordan hun fandt, at de
fleste overseksualiserede kvinder ofte var biroller, hvilket vi argumenterede for, var i
direkte tråd med Mulveys pointe vedrørende fiktionsmediernes objektivisering af
kvinder qua det mandlige blik. Alligevel lænede Sofie sig i sin læsning af fænomenet op
ad Baudrillards påstand om, at den seksuelle ubalance mellem mænd og kvinder kan ses
fordelagtig for kvinder. Jævnfør Baudrillard, der ligesom Mulvey befandt sig i
feminismens anden bølge, kan kvinder anvende denne ubalance til at bruge deres
forførende evner som magtmiddel. Dette virkede Sofie delvist enig i, da hun oplever det
således:
“Man lægger nogle gange op til i film, at man kan få, hvad man vil, hvis man
bare har en lækker krop og gider sprede benene. Man bruger jo netop kvinden til
at vise, at hvis man er forførende, kan man få mændene til alt. Men der er også
nogle af kvinderne, som er nogle stærke kvinder, der ikke lader sig snyde. ”
(S24)
Sofie forklarer, at fiktive kvinder ofte bliver portrætteret som om, at de har uendelige
muligheder, hvis bare de er villige til at forføre mændene med deres seksualitet og krop.
Denne tendens med at kvindelige karakterer ofte skal forføre deres mandlige modpart,
har flere af de andre respondenter også observeret, hvor blandt andet Kisser udtaler, at
det tit er “[...] en kvinde, man har til at forføre mændene.” (KI98). Kisser mener altså, at
kvinder kan bruge deres udseende til at opnå deres mål, hvilket Karmen uddyber
yderligere, da hun siger at “[...] kvinder bruger deres seksualitet til at lure mænd, men
det er ikke som om, at kvinder har en lyst [...] det er rigtigt tit sådan, at hvis der er en
kvinde med, så er hun meget forførende.” (KA92-94). Karmens udtalelse peger således i
retning af en oplevelse af, at fiktive kvinder netop anvender forførelsen som magt, da
der ikke virker til at ligge en reel seksuel lyst bag deres handling.
Skulle man indtage Mulveys teoretiske standpunkt, ville man kunne
argumentere for, hvordan denne fremstilling af forførende kvinder ikke er et tegn på
magt, men et klassisk eksempel på, hvordan kvindens ypperste funktion er at emme af
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erotik, og hermed skabe visuel nydelse hos den mandlige seer. Dette kunne Anikas
udsagn ligeledes være med til at underbygge, da hun forklarede at “[...] jeg tænker, at
jeg ikke kan komme i tanke om en film eller serie, hvor en kvinde ikke bliver fremstillet
sexet” (A50). Anika virker således i højere grad til at indtage Mulveys position, hvor
kvinders udseende ikke skal anses som et forførende våben, men som et udelukkende
visuelt parameter. Dette understøttes af resultaterne fra rapporten (Bilag 1). Rapportens

Figur 5: Tabel over mænd og kvinders nøgenhed/sexethed i fiktionsfilm 2007-2017.

resultater viser, at når kvinder medvirker i film, er de i tre gange så mange tilfælde som
mænd iført sexet påklædning. Derudover omtales de tre gange så meget som deres
mandlige kolleger som 'attraktive' i filmene – og så viser kvinderne en grad af nøgenhed
i 25,4 procent af filmene, mens mænd gør det i blot 9,6 procent (figur 5). Vi ved dog
ikke, hvordan definitionen på sexet påklædning lyder, da dette ikke fremgår af
rapporten.
Dette indikerer derfor, at der er en oplevelse af, at der til stadighed sker en
objektivisering af kvinder i fiktionsfilm og serier, hvilken ligger under for det mandlige
blik. Dette er problematisk, da kvinder kan modtage og returnere et blik, men ikke
handle på det og hermed bliver handlingslammede erotisk visuelle objekter (jf.
Mulvey).
Ifølge Mulvey handler det mandlige blik og objektiviseringen af kvinder heller
ikke udelukkende om sex, men også om at tilintetgøre den trussel, som kvinder udgør
(Kaplan, 1983, p. 29). Gennem en objektivisering af kvinder bliver deres tilstedeværelse
i fiktionsfilm og serier derfor tom og uden egentlig funktion, hvilket er det, Sofie har
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oplevet. Fordi de fiktive kvinder ikke har anden funktion ud over visuel nydelse, bliver
de ufarlige. Dette er Sofie imidlertid, som den eneste af respondenterne, uenig i, da hun
mener, at kvinderne besidder en magt gennem deres seksualitet, hvilket kan gøre dem til
en trussel. På denne måde indtager hun ligeledes Baudrillards standpunkt om, at
kvindelig seksualitet netop er et magtvåben, der kan anvendes til deres fordel og hermed
gøre kvinder farlige samt svære at symbolsk tilintetgøre. Der virker derfor til at være
blandede feministiske standpunkter og læserpositioner på spil hos vores respondenter,
hvilket måske kan afspejle, den dualitet kvindelig seksualitet stadig besidder i både
empirisk samt teoretisk øjemed. Denne dualitet og mulige dobbeltmorale forklarer
Freja, da hun oplever, at kvinder “[...] skal være tilpas forførende uden at være en
skinhellig Madonna uden at være en luder” (F50). Hun oplever derfor, at der for
kvindelig seksualitet stadig eksisterer en række retningslinjer inden for
fiktionsmedierne, som er svære at efterleve, eftersom disse retningslinjer ofte kan være i
direkte strid med hinanden.

8.3.5 Opsamling
Vores respondenter indtager forskellige læserpositioner i forhold til deres oplevelse af
fremstillingen af kvindelig seksualitet, som kan ses herunder:
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Vi har identificeret tre positioner, respondenterne indtager, som beskriver hvordan de
forholder sig til fiktionsmediernes fremstilling, og om de stiller sig kritiske over for
denne.
Ved at bede vores respondenter om at komme med eksempler på henholdsvis en
god og en dårlig fremstilling af kvindelig seksualitet fik vi indblik i respondenternes
holdning til samt forståelse af temaet fiktionsmedier og seksualitet. Alle respondenter
oplevede, at en god fremstilling af kvindelig seksualitet handlede om at vise nuancer.
Ingrid ønskede mere fokus på kvinder med få seksuelle partnere, hvorimod Line
ønskede det modsatte. Seksuel diversitet og frigørelse var vigtig for respondenterne,
men det var også vigtigt for dem med en generel accept af forskellige slags seksualiteter
imellem de fiktive kvinder. Line og Kisser oplevede, hvordan en fyldestgørende
portrættering af kvindelig seksualitet handlede om relationsdannelse mellem parter. De
fleste respondenter var dog af den optik at den seksuelle akt og seksualitet i
fiktionsmedierne tillægges manden, hvilket fremgik i deres eksempler på dårlig
fremstilling af kvindelig seksualitet.
Et gennemgående element i samtlige interviews var, at respondenterne oplevede,
at der ofte var en kvindelig seksuel stereotyp i film og serier. Kvinden skal befinde sig i
eller stræbe efter et heteroseksuelt parforhold, og derudover har hun ofte ingen seksuel
lyst. Fremstillingen af kvinders seksualitet er derfor ifølge Freja, Anika, Patricia og
Kisser meget mandsdomineret, hvor der ikke tages højde for kvinders lyster.
Fiktionsfilm og serier er præget af et seksuelt script, der beskriver hvordan,
hvornår og med hvem, kvinder skal have sex og udfolde deres seksualitet, hvilket
særligt Anika, Patricia og Kisser er blevet påvirket af i deres privatliv. Vi har
identificeret to mulige seksuelle scripter ud fra respondenternes oplevelser, hvoraf det
nuværende script foreskriver, at kvinder skal være smukke, tynde, unge, ingen seksuel
lyst have og derudover er sexakten centreret om mandens nydelse. Et andet script, der
muligvis er ved at udvikle sig, er præget af #metoo og kropspositivisme, hvor alle
kropstyper og seksuel orientering omfavnes og kvinders lyst kommer mere i fokus.
Særligt Karmen, Kisser, Anika og Freja oplever en glamourisering af sex og seksualitet
i fiktionsmedierne, hvor kvindens mere naturlige og uperfekte dele af kroppen og
seksualiteten ikke vises. Det opretholder kvinden som et udelukkende seksuelt væsen,
og viser ikke de mere akavede og problematiske sider af sex.
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Afslutningsvist analyserede vi kvindernes udtalelser i forbindelse med seksuel
objektivisering af kvinder i fiktionsmedierne. Her undersøgte vi hvorledes
respondenternes holdning til det mandlige blik samt kvindelig forførelse kunne anskues.
Det viste sig at Sofie og Karmen, anså objektiviseringen af kvinder som noget der
kunne anvendes til deres fordel, i og med at kvindelig forførelse kan betegnes som en
magt (jf. Baudrillard). Derimod underbyggede Anika eksempelvis Mulveys pointe, da
hun blankt måtte erkende, at hun ikke huskede at have set en film, hvor kvinderne ikke
skulle fremstå sexede. Respondenterne indtog derfor forskellige læserpositioner i
forbindelse med objektivisering og forførelse.
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9.0 Refleksion
I dette kapitel vil tage kritisk stillingtagen til vores egen undersøgelse og reflektere over
vores emnefelt samt vores valg og fravalg i forbindelse med dette.
I vores undersøgelse har vi primært bearbejdet og arbejdet med fiktionsfilm og
seriers repræsentation af kvinder og kvindelig seksualitet, hvilket vores teoretiske
udgangspunkt bærer præg af. Vi fandt dog, at vores emnefelt var bredt og komplekst,
hvorfor det til tider var udfordrende at separere fænomenerne identitet, køn og
seksualitet, da disse er tæt forbundet og svære at definere. I vores optik var det dog
nødvendigt at adskille og analysere fænomenerne for sig, både for læsevenligheden
samt den generelle forståelse. Identitet, køn og seksualitet er brede fænomener, der kan
forstås i mange forskellige kontekster og ud fra et hav af teorier. Vi har derfor forsøgt at
afgrænse feltet ved at udarbejde en teoretisk analyse, der tager fat i de teorier på
området, vi fandt mest relevante for undersøgelsens formål. Det var vigtigt for os at
nuancere de feministiske filmteoretikeres standpunkter ved blandt andet at inddrage
Foucault og Baudrillard. Alligevel fandt vi inspiration i Schrøders tilgang til
receptionsanalyse ved at strukturere vores analyse med inspiration i den
multidimensionale model, hvilket vi gjorde, for at undgå at vores teori vægtede højere
end empirien.
I udgangspunktet ønskede vi at behandle både mandlig og kvindelig
repræsentation og seksualitet i fiktionsfilm og serier, men vi fandt, at dette ville være
for omfattende et felt, ligesom vi mente at spørgsmålet om kvindelig repræsentation var
mere diskutabelt grundet nyere bevægelser som #metoo og den aktuelle
kropspositivisme. Vi afgrænsede derfor vores emnefelt med hensyn til køn, i og med at
vi kun fokuserede på kvinder i undersøgelsen, ligesom vi afgrænsede os til digitale
fiktionsmedier, og hermed ligeledes indskrænkede undersøgelsen til én type
mediekanal. Gennem udeladelsen af en medietekstanalyse forsøgte vi alligevel at holde
vores undersøgelse åben og uden bias, således at vi kunne få valide empiriske data i de
kvalitative interviews. I udarbejdelsen af vores undersøgelse blev det dog tydeligt for
os, at sidstnævnte tilgang vedrørende en manglende medietekst til tider medførte for
megen åbenhed, og det var svært for respondenterne helt konkret at komme med fiktive
eksempler. Vi oplevede derfor, at mange af svarene var en smule ukonkrete og
generelle, hvilket vi ved brugen af en reel medietekst kunne have undgået. For at højne
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undersøgelsens validitet kunne vi derfor have haft gavn af at give vores respondenter en
række fiktive eksempler at tale ud fra, hvilket også ville have givet os større mulighed
for en tværgående sammenligning af oplevelserne af medieteksten. Alligevel fremgår
det af vores interviews, at respondenterne uafhængigt af hinanden har valgt nogle af de
samme medietekster at tale ud fra. Derfor blev det muligt at sammenligne deres
oplevelser af henholdsvis Sex and the City, Girls samt romantiske komedier som genre
på tværs, hvor det var respondenternes umiddelbare oplevelser og holdninger, der kom
til udtryk.
Nogle af respondenterne, særligt Patricia og Sofie, tillagde andre medier lige så
stor eller større betydning end fiktionsmedierne for deres oplevelse af køn og
seksualitet, særligt sociale medier såsom Instagram. De oplevede, at Instagram er
medvirkende til at opstille idealtyper for, hvordan kvinder og mænd skal se ud, og der
her hersker en stræben efter det perfekte. I en rapport lavet af Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd, beskrives det, at unge danskere oplever, at der hersker en
dobbeltmorale, hvor piger og drenges billeder og praksisser på sociale medier ikke
vurderes efter samme værdisæt, hvilket resulterer i snævre rum for udtryksmuligheder
og medfører komplekse tanker om, hvordan man fremstår på digitale medier (Dahl et.
al., 2018). Billeder af pigers kroppe tolkes i højere grad som seksuelle, mens billeder af
drengekroppe tolkes mere humoristisk eller sundhedsrelateret. Undersøgelsen viste
også, at 64 % af de unge er utilfredse med deres krop (ibid.). Rapporten understøtter
dermed Patricia og Sofies bekymringer omkring sociale mediers indvirkning på særligt
unge mennesker, og en videre undersøgelse af sociale mediers betydning for kvinder og
mænds opfattelse af krop, køn og seksualitet, kunne derfor være interessant, da
identitetsprocessen ikke udelukkende påvirkes af én udefrakommende instans, men flere
– og hermed også flere forskellige slags mediekanaler. For at højne vores undersøgelse
kunne det derfor have været relevant at indhente både teoretisk og empirisk viden
omkring sociale mediers betydning for respondenternes identitetsopfattelse samt syn på
køn og seksualitet. Dette ville også særligt have været relevant, da vi ved, at vores
respondenter historisk set befinder sig i den seneste feministiske bølge, og gennem en
diskussion af sociale mediers betydning for respondenternes opfattelse af køn og
seksualitet, kunne vi måske have fået endnu et argument, der kunne underbygge den
fjerde feministiske bølges eksistens. Ikke desto mindre ved vi, at vores respondenter er
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født og opvokset i en digital tidsalder, hvorfor vi ikke kan se bort fra det faktum, at
sociale medier unægteligt må have en form for indflydelse på deres spejling og
identitetsproces.
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10.0 Konklusion
Vi har udarbejdet specialet med det formål at kunne besvare følgende
problemformulering:

Vi har opdelt vores undersøgelse i to sammenhængende analyser, henholdsvis en
teoretisk analyse og en receptionsanalyse. I vores teoretiske analyse fandt vi, at både
Jenkins og Giddens var af den opfattelse, at identitetsprocessen påvirkes af særligt ydre
faktorer, og derfor kan vi konkludere, at identitet teoretisk set er et formbart og
påvirkeligt fænomen. Denne pointe, fandt vi, var et vigtigt udgangspunkt i et
medialiseringsperspektiv, idet vi ønskede at undersøge fiktionsmediernes magt og
indvirkning på respondenternes oplevelse af identitet, køn og seksualitet.
I et teoretisk perspektiv kunne vi konkludere, at den binære kønsopfattelse
opretholdes i fiktionsmedierne, hvilket er problematisk, da dette giver en forsnævret
forståelse af kønsbegrebet, som på samme måde som identitet skal forstås langt mere
flydende (jf. Butler). Der er stadig tale om en slags symbolsk tilintetgørelse af kvinder i
fiktionsmedierne (jf. Tuchman), hvor unge, smukke, slanke og kaukasiske kvinder
favoriseres (Bilag 1). Denne stereotypiske og ensartede fremstilling af kvinder i
fiktionsfilm og serier gør, at skønhedsmyten (jf. Wolf) stadig teoretisk set er relevant i
dag. Kvinder, der ikke passer ind, bliver derfor ikke symbolsk repræsenteret og
anerkendes ikke som havende en social eksistens – ergo bliver de overset som havende
en reel funktion i samfundet. Vi argumenterede for, at det forvrængede kvindebillede i
fiktionsmedierne kan give sociale problemer, fordi repræsentation har stor indflydelse
på identitetsprocessen, og hermed kan mange unge modtagere opleve et ønske om at
modificere deres identitet således, at den tilpasses det kvindebillede, de oftest
eksponeres for.
Vi fandt Foucaults pointe vedrørende en religiøs og victoriansk bagage, der
præger vores kulturelle forståelse af særligt kvindelig seksualitet, interessant, da dette
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kunne være en mulig årsag til problematikken. Vi kunne udlede, at der eksisterer et
seksuelt script, der former hvor, hvem, hvorfor, hvordan og hvornår, vi har sex (jf.
Gagnon og Simon). Indenfor dette script argumenterede vi for, at niveauet bestående af
det kulturelle scenarie, herunder fiktionsmedierne, er en vigtig informationskilde, når
det kommer til modtagerens oplevelse og opfattelse af seksualitet, hvorfor denne bør
være repræsentativ. Vi fandt, at der sjældent ses ældre, større eller etniske kvinder i
seksuelle sammenhænge i fiktionsfilm og serier – ligesom vi sjældent ser diversitet i
seksuel orientering (Bilag 1). Teorien argumenterer derfor for, at der ligeledes sker en
symbolsk tilintetgørelse, når det kommer til portrætteringen af kvindelig seksualitet i
fiktionsmedierne. Disse teoretiske pointer, vi udledte fra første del af vores analyse,
ønskede vi at undersøge yderligere et empirisk perspektiv, og de dannede derfor
baggrund for vores receptionsanalyse.
Et væsentligt fund i receptionsanalysen var at refleksion, forhandling og
genforhandling af opfattelserne af køn og seksualitet var gennemgående reaktioner på
det, respondenterne oplever ved seningen af fiktionsfilm og serier. Respondenternes
oplevelser bærer præg af at være en vekselvirkning mellem deres forståelser og
holdninger i forhandling af fiktionsmediernes repræsentation af kvinder og kvindelig
seksualitet. Vi identificerede derfor tre forskellige læserpositioner, vores respondenter
indtager: oppositionel, forhandlende og hegemonisk. Overordnet var den oppositionelle
læser kritisk over for det fiktionelle indholds skildring og indtog samme position som
de feministiske filmteoretikere, den hegemoniske læser godtog ikke disse pointer, men
lagde derimod vægt på, at fiktion er fiktion og ikke virkelighed, og til sidst den
forhandlende læser, der befandt sig i krydsfeltet mellem de to andre positioner.
Vi kan udlede, at vores respondenter trækker på en slags puslespilsforståelse i
deres identificering med fiktive kvinder. I deres forhandlingsproces samler
respondenterne enkelte relaterbare dele fra forskellige fiktive karakter til ét samlet hele,
de bedst muligt kan spejle sig i. Respondenterne har brug for at vedligeholde en
tilfredsstillende fortælling om sig selv, hvilken styrkes eller svækkes af de fortællinger
om kvinder, der er i film og serier. Respondenterne prøver i et vist omfang at frigøre sig
fra de stereotypiske fremstillinger af kvinder, men oplever ligeledes, at det ikke er helt
muligt. Holdningen til hvorvidt fiktionsmedierne kan påvirke respondenternes
identitetsopfattelse varierer, men fælles for respondenterne er det således, at de
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opbygger et stærkt narrativ ved hjælp af fortællingerne, og derfor er deres
identitetsopfattelse på mange måder påvirket af disse. De fleste erkender, at
påvirkningen sandsynligvis sker ubevidst, og derfor har de svært ved at skelne mellem,
hvornår de påvirkes af medier, samfund eller opvækst.
Vi konkluderede, at respondenterne oplever, at fremstillingen i fiktionsmedierne
ofte viser en stereotypisk kvinde, men respondenternes forståelser og holdninger til
denne fremstilling adskiller sig fra hinanden. Vi fandt, at den kvinde, der oftest bliver
portrætteret, ifølge respondenterne er ung, smuk, tynd og manden underdanig, hvilket
delvist blev underbygget af rapportens resultater. Majoriteten af respondenterne
anerkender, at fiktionsmedierne efterlever og reproducerer en række krav, som er
opstillet af en form for skønhedsmyte (jf. Wolf). Line og Sofie oplevede i modsætning
til de andre, at skønhedsmyten udelukkende befandt sig i det fiktive univers og derfor
ikke reproducerede en kulturelt gældende norm. Freja, Kisser, Anika og Patricia
indtager samme læserposition som Tuchman, idet de oplever, at der sker en symbolsk
tilintetgørelse af visse kvindetyper, særligt kvinder af anden etnisk herkomst,
homoseksuelle og tykke kvinder – hvorfor disse kvinders sociale eksistens ikke
anerkendes.
Respondenterne beskriver ligeledes en seksuel stereotyp, der foreskriver, at
kvinder skal være dydige, lydige, uden seksuel lyst og stræbe efter et heteroseksuelt
parforhold. Vi identificerede et nuværende seksuelt script i film og serier, hvori denne
stereotyp og skønhedsmyten er dominerende. I forhold til dette script indtog
respondenterne forskellige læserpositioner i deres forhandling af scriptets betydning.
Anika, Freja og Kisser oplevede, at der sker en objektivisering af kvinder i film og
serier, hvor kvindernes vigtigste funktion bliver at fungere som visuelle objekter og
hermed underlægges det mandlige blik (jf. Mulvey). Sofie og Karmen oplevede samme
objektivisering, men anså dette som fordelagtigt, idet kvindelig forførelse er en magt (jf.
Baudrillard). Der virker derfor til at være forskelligartede feministiske standpunkter og
læserpositioner på spil blandt vores respondenter, hvilket måske kan afspejle den
dualitet kvindelig seksualitet stadig besidder i både empirisk samt teoretisk øjemed. En
anden væsentlig pointe var respondenternes oplevelse af en ny bølges fremkomst,
hvilken har til hensigt at ændre måden hvorpå, kvinder portrætteres. Vi identificerede
hermed, at et nyt seksuelt script er under udvikling. Dette script er motiveret af fjerde
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bølge feminismen og omfavner alle kropstyper, seksuel orientering samt sætter kvinders
lyst mere i fokus. Scriptet er præget af de kulturelle scenarier #metoo og
kropspositivisme og kan muligvis medvirke til at ændre på den stereotypiske
fremstilling af kvinder og kvindelig seksualitet.
Respondenterne indtager således forskellige læserpositioner, når det kommer til
deres oplevelse af kvindelig repræsentation og seksualitet i fiktionsfilm og serier. Fælles
for dem alle er en oplevelse af, at der hersker en kønnet og seksuel stereotyp.
Stereotypen kan have negative følger for deres identitetsopfattelse, men påvirkningen
sker i høj grad ubevidst og i samspil med andre instanser såsom som sociale medier.
Respondenterne var hurtige til at konkludere, at de ikke blev påvirket af
fiktionsmediernes portrættering, men deres udtalelser vidnede om det modsatte. En
væsentlig pointe er derfor, at respondenterne ikke vil fremstå som letpåvirkelige, og at
deres identitetsforståelse i højere grad beror på en opfattelse af, at identiteten er
færdigudviklet og upåvirkelig efter teenageårene.
Afslutningsvist kan vi derfor konkludere, at respondenterne oplever kvindelig
repræsentation og seksualitet som stereotypisk og mangelfuld i fiktionsmedierne, men
at fremstillingens indflydelse på deres opfattelse af egen identitet, køn og seksualitet er
diskutabel og skal ses i samspil med andre kulturelle instanser.
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