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6. Susanne Boysen: Socialpornografisk tv
Teksten er en artikel fra Jyllands-Posten 26. november 2011. Susanne Boysen er 
danskstuderende.

Da jeg som 18-årig stod med en positiv graviditetstest i hånden, var jeg klar over, 
at jeg stod med en stor udfordring, men jeg anede ikke, hvor stor den faktisk ville 
blive .

Igennem hele graviditeten mødte jeg negative blikke og nedladende kommen-
tarer – både fra folk, jeg kendte, og fra folk, som jeg ikke kendte . Det var hårdt at 
tackle .

Da jeg fødte min datter, sad jeg en morgen på sygehuset og spiste morgenmad . 
En af afdelingens sygeplejersker kom hen til mig, og spurgte, hvornår jeg havde 
lyst til at snakke med en socialrådgiver . Hun gik automatisk ud fra, at nu hvor jeg 
var ung mor, skulle jeg forsørges af det offentlige .

Fordommene stoppede desværre ikke der . Da min datter blev ældre, begyndte 
hun at lide af astma, og hver gang, vi skulle til kontrol med hende på børneafde-
lingen på Kolding Sygehus, sagde lægen, at hun syntes, vi klarede os utrolig godt 
– når man tænkte på min alder .

Til sidst spurgte jeg, hvorfor hun mente, at min alder havde noget at gøre med, 
om jeg kunne håndtere min datters sygdom . Til det svarede hun, at det egentlig 
ikke havde noget med hendes egne erfaringer at gøre . Det var simpelthen, fordi hun 
havde set så mange unge mødre klare sig dårligt i programmet ”De unge mødre” .

Den lader vi lige stå et øjeblik .

”De unge mødre” er et tv-program om unge piger, der bliver gravide . På trods af 
deres unge alder, manglende netværk, dårlige sociale evner og så videre vælger 
de at gennemføre graviditeten . ”De unge mødre” sendes på Kanal 4, og i alt har 
serien indtil videre kørt i 11 sæsoner . Hver udsendelse varer en halv times tid . ”De 
unge mødre” rullede første gang over skærmen i efteråret 2005 .

Temaerne i serien er rollen som ung mor, uddannelse, det til tider meget kao-
tiske parforhold og faderskabstests1 . Ofte bliver pigernes manglende evner frem-
hævet . Det kommer til udtryk på mange måder: Forkert kost til børnene, rygning 
under graviditeten, at de er mere optagede af deres udseende end af deres børn, 
at myndighederne vil fratage dem deres børn, eller at de ikke formår at tage en 
uddannelse som eksempelvis 9 . klasse .

Skal man tro Sand TV2, som er producenten af programmet, så er der tale om 
et dokumentarprogram . Spørgsmålet er, om ikke det er mere nærliggende at tænke 
på ”De unge mødre” som en form for socialpornografisk realityshow . Noget tyder 
i hvert fald på, at de, der ser programmet, ikke primært er ude på at blive oplyst 
om unge mødres særlige forhold . ”De unge mødre” er, ville jeg sige, en slags 
underholdende freakshow3 – der desværre har højst reelle konsekvenser ude i den 
virkelige verden . Lad mig fortælle lidt nærmere om programmet, hvem der ser det, 
og hvad de bruger det til – for det ved man faktisk lidt om .

1 faderskabstest: test, der med stor sikkerhed kan afgøre, hvem der er den biologiske far til barnet
2 Sand TV: produktionsselskabet bag serien ”De unge mødre”
3 freakshow: udstilling af personer med afvigende udseende eller adfærd
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Programmet har herhjemme haft stor succes – ikke kun hvad angår seertal, 
men også hvad angår generel omtale og sladder . Omtalen kan findes mange ste-
der på nettet – går man eksempelvis ind på Facebook, eksisterer der her et utal af 
grupper, som omhandler alt fra latterliggørelse og forargelse til opbakning og kær-
lighed til programmet .

I disse grupper kan man se, hvorledes seerne på den ene side ønsker, at del-
tagerne klarer sig godt, og på den anden side håber, at de træder ved siden af, så 
seerne kan føle sig underholdt og fordømme deltagerne .

To specialestuderende i kommunikation, Nanna Kristina Dahl Pedersen og 
Marie Balslev Meisingset, konkluderer i deres speciale fra RUC (2009), at de mest 
trofaste seere af programmet er karrierekvinder . En stor del af konklusionerne i 
specialet stammer fra fokusgrupper bestående af kvinder i alderen 25-34 år . Det 
ser ud til, at dette segment4 finder programmet særligt interessant, fordi de på 
ingen måder kan identificere sig med deltagerne i programmet .

De velstillede middelklassekvinder er dels forargede over deltagernes adfærd, 
og dels fascinerede af at kigge ind i en verden, som de ikke kender . De hæfter sig 
især ved, at deltagerne ikke har nogen uddannelse, at de er ligeglade med, hvad 
de stopper i munden på deres børn, at deres boligindretning er mærkelig, og at de 
ikke er i faste parforhold . Desuden mener elitekvinderne, at deltagernes skønheds-
idealer og moderskab indikerer5, at deltagerne er kvinder, som ikke respekteres . 
Den markante forskel i livsstil og livsvilkår gør altså, at karrierekvinderne føler 
sig underholdt, når de lukker op for ”De unge mødre” . De nyder at se andre klare 
sig dårligt .

Der er altså ingen grund til at tro Sand TV, når det siger, at ”De unge mødre” 
er et dokumentarprogram . Et dokumentarprograms primære opgave er at oply-
se, ikke at underholde, som ”De unge mødre” i stor stil gør . Programmet er et 
underholdende freakshow, som på en god dag kan sammenlignes med et reality-
program . Seerne føler sig underholdt af programmet – fordi det er underholdende, 
ikke fordi det er oplysende .

”De unge mødre” lever af stereotyper . Socialt udsatte unge mødre bliver nøje 
udvalgt til at deltage i programmet . Og seeren derhjemme har så stor anledning 
til at generalisere over, hvordan en ung dansk mor er: Et umodent menneske, som 
ikke kan tage ordentligt vare på sit eget og sit barns liv .

Det er ikke kun ærgerligt, men også decideret pinligt, at vi i Danmark har et 
stort og anerkendt producentselskab, der har skabt en form for socialpornografi i 
et program, som udnytter og udstiller unge piger .

I de sidste fireogethalvt år har jeg gjort mig umage for at være en god og 
ansvarlig mor . Da jeg fik min søn i oktober 2010, blev denne kamp kun sværere – 
for nu har jeg jo to børn, som man forventer, at jeg ikke kan tage mig af .

Først når jeg fortæller, at jeg studerer, at jeg er sammen med faren til mine 
børn, og at vi ikke bliver forsørget af kommunen, skifter folk syn på mig, og siger 
undskyld – men fortæller så, at det jo ikke er det billede af virkeligheden, man 
møder i ”De unge mødre”…

4 segment: befolkningsgruppe
5 indikerer: antyder
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