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Piratstreaming
større enn Netflix
inTerneTT

Ulovlig streaming er større
enn Netflix blant de unge,
men tv-aktørene ser ikke
piratstreamingen som en
konkurrent.
ANDERS W. HAGEN
OSLO

d

et viser en undersøkelse
utført av masterstudent
Cecilie Myhra ved Senter
for Innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.
Myhras undersøkelser er en av
ganske få som kartlegger bruken
av ulovlige streamingtjenester,
men har et for lite utvalgt til å
være representativt.
Av seksti respondenter i
undersøkelsen sier 40 prosent at
de har sett på tv-serier eller
direktesendt sport ved hjelp av
en eller flere uautoriserte
streamingsider. Disse sidene
knabber serie- og sportsinnhold
fra lovlige kilder, og distribuerer
det gratis over nettet til den som
måtte ønske å se.
Innovatører
Til sammenligning var den mest
brukte lovlige streamingtjenesten, Netflix, brukt av 20
prosent av de spurte i undersøkelsen. De mest brukte ulovlige
streamingsidene var brukt av
syv–åtte prosent av de spurte,
flere enn antallet som bruker
lovlige tjenester fra HBO, Cmore,
Viasat og Comoyo.
Myhra
beskriver
denne
gruppen som innovatører,
omtrent 2,5 prosent av befolkningen som ligger i forkant av
den teknologiske utviklingen.
Professor Tronn Å. Skjerstad
ved Senter for Innovasjon og
entreprenørskap sier det er
grunn til å tro at disse innovatørene vil bli vant til å ikke betale
for seg når de blir etablerte, og
han forventer at bruken av lovlig
og ulovlig streaming vil spre seg

PIRATSTUDIER. Professor Tronn
Å. Skjerstad og mastergradsstudent Cecilia Myhra har kartlagt
omfanget av ulovlig streaming.
Foto: Hampus Lundgren

til større deler av befolkningen
med tiden.
Myhra har som en del av sin
masteroppgave
intervjuet
sentrale aktører innen tv- og
streamingvirksomheter i Norge.
De later ikke til å bekymre seg
over at mange ser innholdet
deres ulovlig, mener hun.
– De fleste var av den oppfatning at ulovlig streaming ikke
var så veldig utbredt, sier Myhra.
Pirate viser alt
Betal-tv-kanalen Cmore viser
seks Tippeligakamper i uken, en
rettighet kanalen har betalt over
en milliard kroner for. Landsjef
Steinar Brændeland i Cmore
Norge vet at hver eneste av disse
kampene streames ulovlig av
pirater.
– Det er et problem og det er
på radaren vår. Vi ser det spesielt
i sosiale medier, hvor brukerne
aktivt deler lenker til ulovlige
nettsteder, og distribuerer vårt
og andre innhold gratis. Det er
nok ikke enkelt å stoppe dette,
men gjennom organisasjonen
STOP utdanner vi nå personell
for å ta ned disse nettsidene, og
kjøre rettslige prosesser mot
dem som gjør det, sier Brændeland.
anders.hagen@dn.no

Er en kvinne som ikke har lyst på sex syk? Den
farmasøytiske industriens jakt på lystpiller for kvinner
er et forsøk på å oppfinne en kur for en sykdom som ikke
finnes.

Den innbilt syke?
KULTUR
TORIL MOI

H

elt siden potenspillen
Viagra kom på markedet
i 1998, har den farmasøy-
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tiske industrien brukt enorme
summer på å utvikle noe tilsvarende for kvinner. Den nye
hellige gralen, legemidlet som
skal skape milliardprofitt, er
lystpiller for kvinner. Først ute
var Pfizer, firmaet bak Viagra,
som forsøkte å vise at de små
blå pillene også fremmer kvinners lyst. Men det klarte de
ikke: placebo viste seg å fungere
akkurat like bra.
Jakten på gralen tok ikke slutt
med det. Forskerne har forsøkt
seg med salver, testosteronplaster og tabletter. Og la oss
ikke glemme orgasmatronen,
maskinen som skulle stimulere
nervesystemet ved hjelp av
innopererte elektroder. Alle
disse fremstøtene har en ting til
felles: ingen har vist seg å være
spesielt effektive, og ingen er
blitt godkjent av de amerikanske helsemyndighetene.
Den nyeste deltageren i kappløpet er Lybrido, en pille som
demper tilførselen av hormonet
serotonin til hjernen for en kort
periode. Tanken er at siden

mange kvinner (og menn)
mister lysten på sex når de tar
lykkepiller, som jo forsøker å
kurere depresjon ved å øke serotoninnivået, vil kanskje lystnivået øke dersom en minsker
serotoninnivået og samtidig
legger til litt testosteron. Om
Lybrido fungerer som den skal,
kan altså en deprimert kvinne
som sjelden har lyst på sex få
bukt med alle sine problemer
ved å ta en lykkepille om
morgenen og en lystpille om
kvelden. (Mannen bak denne
teorien, Adriaan Tuiten, synes
ikke dette er ironisk i det hele
tatt.)
Problemet for legemiddelindustrien er at kvinners sexlyst
er langt mer komplisert enn
menns. Hos kvinner har
manglende lyst bare sjelden en
veldefinert fysisk årsak. Lysten
avhenger ofte av hele livssituasjonen (er kvinnen utslitt?
stresset? er det problemer i
parforholdet? hvor gammel er
hun?). Dessuten er det ingen
klar sammenheng mellom lyst

for 50 år siden

Strömstadselskapet Sunnan, som
driver hermetisering av reker, har
solgt sin fabrikk i Egersund til Norges Fiskarlag. Salget av fabrikken
skyldes de norske bestemmelser
om at fiskeindustrien skal bruke
menneskelig arbeidskraft i stedet
for maskiner.
***

Med den nåværende utviklingen
vil mangelen på ferskvann være et
alvorlig problem i de fleste land
om ikke altfor mange år. Derfor
har eksperter fra 48 land vært
samlet til et UNESCO-møte i Paris
og trukket opp planene for et internasjonalt hydrologisk 10-år,
med start i 1965.
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Navn: Semming Semmingsen
Alder: 50 år
Stilling: Konsernsjef i Troms
Kraft

på naTTbORDET
– Jeg har alltid bøker på nattbordet. Jeg leser mye bøker.
Men hva ligger der akkurat for
øyeblikket? Jo, jeg har et par.
Jeg har akkurat avsluttet
«Kimera» av Gert Nygårdshaug,
og nå er jeg i gang med «Vinter
over verden» av Ken Follett, en
murstein av en bok. Det er en
trilogi. Jeg har lest nummer en,
dette er nummer to.
– Hvordan er den?
SEXPRESS. Når lystpillene
kommer, trenger ikke ektemenn og elskere å ta et nei for
et nei. Det er jo bare å få kona
eller kjæresten til å svelge
pillen, skriver Toril Moi.
Illustrasjon: Gunnar Blöndal

n

og orgasme. Det er altså langt
fra åpenbart hva lystpillen
egentlig skal kurere.
Det kan se ut som om den
farmasøytiske industrien
forsøker å oppfinne en kur for
en sykdom som ikke finnes. Er
en kvinne som ikke har lyst på
sex syk? Den psykiatriske diagnosehåndboken, DSM-IV,
mener det, for den definerer
«Seksuell dysfunksjon hos
kvinner» som et konglomerat
av forskjellige problemer, inkludert fravær av lyst og vansker
med å få orgasme. Kriteriet er
kvinnens egen opplevelse av
ikke å fungere normalt. Men
her havner vi i et vepsebol. For
hvem bestemmer hva som er
normalt? Er vi syke om vi ikke
ønsker sex hver dag? Hver uke?
Er et liv i sølibat et uverdig liv?
Jo flere kvinner som føler seg
unormale, desto større blir
markedet for lystpiller. For å
markedsføre pillene vil det bli
nødvendig å markedsføre
sykdommen de skal kurere
også. Og om det er noe reklamebransjen er flink til, er det å
skape behov vi aldri visste vi
hadde. Resultatet vil bli helt nye
former for sexpress, der målet
er å få flest mulig kvinner til å
tro at de trenger medisin for å
fungere seksuelt normalt.
I USA har aktivister protestert mot alle disse forsøkene på
å gjøre helt normale variasjoner
i kvinners seksualitet til et
medisinsk problem. De påpeker
at mange kvinner tror de er
unormale rett og slett fordi de

mangler informasjon og minner
om at mange delstater i USA
ikke tillater annen seksualundervisning enn råd om avholdenhet før ekteskapet.
«Orgasm, Inc.» er tittelen på
en dokumentarfilm fra 2011,
regissert av Liz Canner. Hun
intervjuer en kvinne som hadde
vært med på et ganske smertefullt (og feilslått) forsøk med
orgasmatron-elektroder. Hun
var overbevist om at hun
trengte behandling fordi hun
alltid måtte ha manuell stimulasjon for å få orgasme. Da
Canner sa at det samme gjelder
rundt 70 prosent av amerikanske kvinner, utbrøt kvinnen
«Jeg er normal!» og gjorde en
gledesdans på gulvet.
Paradoksalt nok har forskningen rundt lystpillene også
oppdaget at de fleste kvinner
som har mistet sexlysten i
monogame forhold, får den
igjen så snart de tar en ny
elsker. Men kanskje bortsett fra
hotellindustrien er det ingen
som tjener penger på kvinner
som skaffer seg en ny mann.
Relativt myk porno spesielt
beregnet på kvinner øker også
kvinners lyst helt uten hjelp av

legemidler. Men ingen legemiddelfirmaer satser på å løse
«problemet» med kvinners
manglende lyst ved å gjøre det
enklere for dem å skaffe seg nye
og spennende elskere og bedre
og mer smakfull porno.
Legemiddelindustrien er
heller ikke interessert i å utvikle
en lystpille som virker altfor
godt. Talsmenn for industrien
frykter nemlig at helsemyndighetene i USA aldri kommer til å
godkjenne en pille som gjør
kvinner til nymfomaner. Frykten
er velbegrunnet, for amerikanerne er nok ikke klare for et
samfunn der kvinner konstant
fantaserer om sex, ønsker seg sex
og til og med tar ganske aggressive skritt for å skaffe seg sex –
altså et samfunn der kvinner
forholder seg til sex nøyaktig
som menn gjør nå.
Jakten på lystpillen er egentlig
en jakt på en pille som kan regulere kvinners skremmende
seksualitet nøyaktig slik at det
heteroseksuelle monogamiet
kan fungere maksimalt bra for
menn som synes at de ikke «får»
nok sex av kona. For når lystpillene kommer, trenger ikke ektemenn og elskere lenger å ta et

nei for et nei. Det er jo bare å få
kona eller kjæresten til å svelge
pillen, enten hun vil det eller ei.
Jeg er selvsagt for at kvinner
som virkelig plages av manglende sexlyst skal få hjelp. Men
fordi årsakene til manglende lyst
er så kompliserte, er jeg er langt
fra overbevist om at en pille kan
gjøre jobben. Kanskje vi heller
skulle begynne med å lytte til
hva kvinner faktisk har å si om
sex og samliv?
Når lystpillene kommer på
markedet, kan vi som bor i USA
vente oss et enormt markedsføringspress for å overbevise oss
om at et liv med lite sex ikke er
verd å leve. Vi kommer til å bli
bombardert av reklamefilm der
kvinner betror seg til hverandre
om den nye pillen som har gjort
det gamle ekteskapet som nytt.
For ikke å snakke om filmer
fulle av kvinners uventet flørtne
replikker og overraskende
lystne øyekast, der flørting og
øyekast alltid kulminerer i ellevill, men strengt monogam og
strengt heteroseksuell sex.

– Spesielle tidspunkt du er interessert i?

– Jeg har lest mye fra romertiden og Romerriket, middelalderen i England er interessant,
og jeg leser gjerne om andre
verdenskrig også. Det er ikke så
lenge siden jeg leste en bok om
invasjonen i Norge, interessant
absolutt, men jeg liker romanene der du får med deg den
historiske rammen rundt.
– Noen bøker du vil trekke frem?

– Som sagt leser jeg en nå, men
for litt siden leste jeg «Napoleon» av Herman Lindqvist –
som var interessant lesning.
– Har lesingen innflytelse på
hvor du velger å reise?

– Ja, Roma er et fantastisk sted
å besøke. Det er like fascinerende hver gang. Det er en by
der du kommer tett på en
historie som er så gammel, men
likevel kan du se det i dag.
Romerriket og hele historien
rundt Caesar er jo veldig fascinerende!
– Absolutt.

Toril Moi er professor i litteratur ved Duke University
www.torilmoi.com

– Og Roma er en fantastisk by
på mange måter. Jeg liker å
reise.
– Hvilke andre bøker leser du?

KULTUR OG MEDIER

TORGRIM
EGGEN

– Den handler om livet i Europa
forut for, og under andre
verdenskrig. En interessant
skildring om livet både i Tyskland og England, det er
utgangspunktet. Jeg liker å lese
slike historiske romaner, i
tillegg til en god fortelling får
en historiekunnskap, og
fagbøker som jeg også leser mye
av.
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– Mer faglitteratur. Det blir mye
det. Det ligger nok som regel én
på nattbordet. Men jeg reiser en
del i jobben og har alltid med
meg en bok. Det er veldig godt å
sitte på flyet og lese. Det er nok
der jeg leser mest. Det er god
avkobling.

n

– Bokhandelen på Gardermoen
og lesing på flyet er en gjenganger i denne spalten.

n

– Det ser jeg ikke bort fra.
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