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Perspektiv.

Debattbøker. Det er høst, og med den følger 
et kobbel av boktitler. Men blant de vanlige 
bunkene med krim, samtidslitteratur og bio-
grafier, skjuler det seg to nette debattbøker. 
Den ene boka er rosa og hvit, med to slanke 
kvinnebein på forsida, fastbundet til hveran-
dre med en tynn lenke. Den andre har en 
stor L risset inn i omslaget, og et sexkart 
på baksiden. Bøkene er skrevet av kvinner, 
for kvinner (med adgang for menn). Og de 
har noe til felles: Begge diskuterer og prob-
lematiserer kvinnelig seksualitet, og hva det 
vil si å være kvinne i dagens samfunn. Og 
hvordan er det? 

Frigjorte, men misfornøyde
– Kvinner i dag befinner seg i en paradoksal 
situasjon med en del motstridende idealer, 
sier Hannah Helseth, sosiolog, skribent og 
nybakt forfatter av boka som har skapt mye 
baluba de siste ukene: Generasjon Sex.  

– Man skal være seksuelt frigjort, det er 
nærmest et krav. Samtidig skal man være 
smart og gjøre karriere, man skal ha en plan 
med livet sitt og drive selvrealisering. 

Ifølge Helseth har det å være sexy etter 
kommersielt definerte standarder blitt enda 
viktigere enn før. Samtidig øker rapporter-
ingen om kvinners misnøye med egen kropp, 
og psykiske lidelser blant unge kvinner har 
blitt mer utbredt de siste åra. I debattboka 
skriver Helseth om dagens seksualiserte 
samfunn, om unge kvinner som legger ut 
bilder av seg selv på nettet, struttende og 
halvnakne – og om konsekvensene denne 

seksualiseringen har på kvinners liv. Helseth 
hevder unge kvinners seksuelle kultur preges 
i stor grad av nakenhet og ekshibisjonisme, 
og at seksualiseringen av samfunnet er med 
på å frata kvinner makt. Hun skriver:

I seg selv er ikke pornoestetikken som råder på 
steder som deiligst.no og i de populærkulturelle 
framstillingene av sex, et problem. Problemet er 
at denne estetikken har blitt en slags standar-
doppskrift på hvordan en skal være sexy i dag.

Kvinner er kvinner verst
– Vi lever i et samfunn hvor noen andre 
har definert hva det vil si å være seksuelt 
frigjort istedenfor at vi har funnet vår egen 
definisjon. Det er ikke lenger provoserende 
at Aqua-Lene stiller naken på coveret av Elle 
– det hadde vært mye mer provoserende om 
hun hadde stilt opp ubarbert. Det provoser-
ende er når man bryter det heteroseksuelle 
kvinnelige, mener Helseth, som tror sterke 
kjønnsstereotypier er med på å hindre folk i 
å prøve ut seksualiteten sin. 

Journalist Siri Lindstad er enig med Hels-
eth. Hennes bok, Å fylle L-ordet med mening,  
handler også om kjønn og seksualitet, men 
tar utgangspunkt i lesbiske kvinner. Linds-

tad tror den homotoleransen som finnes i 
samfunnet i dag først og fremst favner de 
som ser ut som den typiske «feminine» kvin-
nen. 

– Det provoserende ved lesbiskhet er ikke 
at to kvinner har sex, men hvis de kler seg i 
en stil som bryter med hva som regnes som 
heteroseksuelt attraktivt, hevder Lindstad, 
som skriver i boka at:

(…) Noe annet er det når vi selv begynner 
å unnskylde oss at vi er til. Som når vi snakker 
skit om andre lesber fordi de er så «typiske». Når 
det å fortelle om hvor lite vi har til felles med 
andre lesber, blir viktigere enn å sette pris på 
at vi ikke er alene om å bryte med normene for 
hvordan «ordentlige» kvinner skal være.

– Idealet er den urbane, heterofile mid-
delklassekvinnen, det er hennes hjem som 
avbildes i interiørmagasinene, det er hun 
som er den mest interessante i vår kul-
tur. Det triste er at lesber som bryter med 
disse normene enten kritiseres, overses eller 
stemples som harry eller maskuline. Og 
dette stemplet settes både av lesber så vel 
som heterofile, på det som egentlig er viktige 
normbrudd med et politisk potensial. Boka 
er et ønske om å løfte fram den lesbiske sub-
kulturen, å gi rom for dem som aldri får plass 
i den samme offentligheten som alle disse   
«femijentene». 

Femi-press
Lindstad tror det hersker et ekstremt ster-
kt femininitetspress mot kvinner i dagens 
samfunn.

Kvinnemakt  
på billigsalg
Hva vil det si å være kvinne i dagens samfunn, hvor vi møter 
halvnakne damer enten vi sitter på bussen, blar i en avis eller 
skrur på tv-en? to nye bøker retter søkelyset mot kvinnelig 
seksualitet.  

AV ELLEN SOFIE LAURITZEN 

Man skal være seksuelt 
frigjort, det er nærmest et 
krav.  
Hannah Helseth 


