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Grenseoppløsning

• konvergens

• gir muligheter

• også for kjønn?



Unges internettbruk

• 7 av 10 gutter og 5 av 10 jenter har PC med
nettilgang på rommet sitt

• gutter mellom 14-17 bruker PC-en mer enn
tre timer daglig

• 30 prosent av guttene spiller TV/PC-spill
daglig, mot 5 prosent av jentene

• Over halvparten chatter daglig
• Like under chat kommer nedlasting av musikk
• Én av fire  bruker e-post

Kilde: NOVA (2007)

• online rollespill

• 11 millioner brukere (2008)

• Norge: 70 000

• Særlig spilt av barn under 18 år

• doktoravhandling om WoW av
Faltin Karlsen (IMK, 2009)

World of Warcraft



Kjønn i WoW

• Hilde Corneliussen (2006), Bergen

• Kvinnefigurene ikke overseksualisert

• Kjønnskonstruksjonene utfordrer
tradisjonelt syn

• ...men fremdeles ikke enkelt å være
jente

Sex i WoW



Analyse av kjønn på nett

• Dagny Stuedahl (1999)

• Nettet kan åpne for en mobil identitet

• Potensiell befrielse fra kroppen

• Identitet formes av et før, nå og snart

• Analyserer kulturelt kjønn

• Tekstbasert (MUD)
Kilde: Stuedahl

Kjønnsforskjeller på nett

• gutter blir jenter

• jenter danner intime relasjoner, mens
gutter vil skape intensivitet i
nyhetsgrupper

• tendens til at internett revitaliserer
tradisjonelle kjønnsroller

Kilde: Stuedahl (1999)



Chat og sosialt kjønn

• Ingvild Sommer (2003), sosiologi

• Internett har potensial til å flate ut
makthierarkier

• Lett etter figurer av kjønn på MUDen
LambdaMoo

Kilde: Ingvild Sommer

MUD

• Logger fra kanalene

• Intervjuer med brukere

• Fant stereotypier:
- feminine uttrykk: mykere eller mer
medgjørlig
- maskuline uttrykk: hardere og mer
pågående

Kilde: Ingvild Sommer



«90 % gutter. Minst… du har jenter også på

kanalene, men på de større kanalene så har det

veldig lett for å bli… direkte ufyselig av og til for

jenter. Avhengig, så klart, av hvilket brukernavn

du velger. Det… det er veldig typisk at hvis man

velger et typisk jentenavn, så blir man

bombardert med slibrige meldinger privat.» (Gutt)

«Men det som er ganske gjenganger er
hvis du er jente og har et bra bilde her, så
har du utrolig masse hits i gjesteboka di.
For eksempel jeg kan jo finne fram en
ganske typisk en. Hun der har vært her
ganske lenge. Hun har liksom 586 i
gjesteboka si. Og så finns det jo enda
verre, holdt jeg på og si. Hun har sikkert
kjempemye hun og [viser meg et bilde av
en annen jente].»

Kilde: Sommer (2003)



lesbe17

• Gender bending

• Svarer ikke til forventet kjønnsatferd

• Opptrer gender-inappropriate

• Skaper neppe større toleranse for
bifile/lesbiske

Kilde: Ingvild Sommer

Skeiv chat

• Sapfo

• Definisjonen av en kvinne:
transseksuelle

• Identitetslek eller deling av erfaring?

• Sjangerbrudd både i forhold til kjønn og
teknologi

Kilde: Janne Bromseth



Internett og sex

• internett endrer mønstre for
- seksuell atferd
- seksuell helse og utdanning
- sosial kommunikasjon

• åpner for kompliserte relasjoner og
varierte kommersielle muligheter

Cooper, McLoughlin og Campbell

seksualitet og relasjoner

• sex er det mest søkte ordet på nettet

• «Triple-A-Engine»
- adgang
- ha råd
- anonymitet

• internett tilbyr plattformer for relasjonell
eksperimentering, men også
relasjonelle komplikasjoner



Interaktive sexrelasjoner

• sexprat på internett påvirker IRL-
relasjonen

• kan normalisere «det unormale»

• noen har rene nettforhold

• utroskap på nettet

Cybersex

• Doktoravh., Michael W. Ross, Malmø

• Internett endrer personers seksuelle
atferd

• 1 av 10 heterofile menn har hatt
homofil/bifil cybersex



nettdating

• like «vellykket» som
annen dating

• «hyperpersonlig» effekt

• menn ble mer engasjert
enn kvinner

• nettkamera lite brukt

Kilder: Dr. Jeff Gavin University of Bath og Pew
Internet & American Life Project

Kompleksitet

• konvergens er misvisende

• kompleksitet er mer dekkende
beskrivelse (Storsul/Fagerjord)

• den samme kompleksiteten for
kjønnsidentitet på nett?


