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Flirt!
Om at gå i byen,
drikke og flirte
med hinanden
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Når weekenden melder sin ankomst, er der rigtig mange unge mennesker, der glæder sig til at tage i byen. Glæden handler for de fleste om
at feste og have det sjovt med venner og møde nye mennesker, men for
rigtig mange er det også vigtigt at komme ud og flirte. Det er, som om
det bare er nemmere, når man er i byen og har fået et par øl eller drinks
indenbords. Rigtig mange unge snakker nemlig om, at hvis man har
drukket, så er det nemmere at være åben og snakkesalig – og mange tør
derfor i langt højere grad at flirte med andre, når de er i byen, end hvis
de for eksempel får øje på én, der ser sød ud, i supermarkedet.
AF MIE BIRK JENSEN, GEOFFREY HUNT,
VIBEKE ASMUSSEN FRANK OG MARIA DICH HEROLD

Men hvad er flirt egentlig? For nogle kan det være et
blik, en berøring, et kys eller at gå hen og starte en
samtale med en, bare fordi de ser søde ud. Flirt er ikke
noget, man behøver sætte ord på over for hinanden;
man kan ligesom fornemme, at man flirter, og derfor
er det en slags ’åben hemmelighed’, man deler. Det
er et ’spil’ eller en form for flygtig ’leg’ mellem to
mennesker, der er fyldt med muligheder. Det betyder
dog ikke, at det er lige nemt for alle at flirte – hvor
nogle synes, det føles helt naturligt at flirte i byen, så
kan det for andre være lidt af en udfordring, fordi der
kan være mange forventninger til, hvordan og med
hvem man bør flirte – og hvornår man overhovedet
flirter. Det forklarer de unge mellem 18 og 25 år, vi har
talt med som en del af vores forskning på Center for
Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

Dette gælder fx William på 21. Han siger:
”At gå i byen og at flirte lidt er en følelse af, at pigerne
ser mig og synes, jeg er tiltrækkende. Det er bare et helt
basalt menneskeligt behov at få tilfredsstillet. Det tror
jeg seriøst, at alle har brug for.”

Troels beskriver et ret uproblematisk forhold til flirt
– det er noget, der sker, når han går i byen – og i
hans optik er det et menneskeligt behov, alle har. Det
samme synes at gøre sig gældende for Ninna, som
også er 21 år. Ninna siger:
”Det kommer helt naturligt [i byen]. Den måde, du
taler med mænd på, bliver hurtigt flirtende. Det er, ligesom om at man siger til hinanden: ”Du er en dreng, jeg
er en pige”. Det er helt forskelligt fra, når man møder

Den naturlige flirt?
De unge, vi talte med, fortalte os, at man ved at flirte
kan blive bekræftet i, at man er tiltrækkende og attraktiv. Faktisk handler flirt for de unge mere om at få
bekræftet, at de selv er tiltrækkende, end det handler
om at være tiltrukket af andre. Ligeledes synes de
fleste godt, at man kan flirte, uden at det behøver
føre til noget andet – flirten forpligter altså ikke til
mere end bare flirt.

hinanden i skolen til hverdag.”

Både Ninna og Troels synes, at flirten opstår helt
naturligt mellem mænd og kvinder, når man går i byen
og drikker. Det bliver lige pludseligt tydeligt, at det
betyder noget potentielt seksuelt, at man ikke har det
samme køn, hvorimod det til hverdag ikke er i flirten,
man mødes – det er måske på arbejdet, eller fordi
man skal arbejde sammen om en skoleopgave, og der
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har kønnet ikke den samme betydning. På den måde
opstår flirten under nogle særlige omstændigheder
– og i vores undersøgelse er det ofte i byen, når man
føler sig beruset.
Flirt, forventninger og seksualitet
Nogle unge har dog fortalt os om, at de har svært ved
at håndtere de forventninger, de synes, der er om at
flirte på tværs af køn på en særlig måde. Faktisk er
det så forventet, at man flirter, at det for nogle kan
være svært overhovedet at snakke venskabeligt med
nogle af et andet køn, uden at andre ser det som
flirtende. Men der er også andre, der flirter, som det
forventes, fordi det er sjovt – også selvom de slet ikke
er interesserede.

Svend går i byen alligevel, men i stedet for at flirte
med kvinder og skulle leve op til de her forestillinger
om store og stærke mænd så fortæller han, hvordan
han i stedet flirter og kysser med mænd. Svend fortæller nemlig, at når han har drukket, så er han mere
biseksuel, end hvis han er ædru.
På den måde kan bylivet og flirten altså godt stille
nogle forventninger til de unge, men de kan sagtens
finde på at modsætte sig dem. Alligevel er der dog
nogle, der risikerer meget mere ved sådan en slags
flirt – fordi det ikke er alle steder i Danmark, hvor det
opleves som ok, hvis man viser, man ikke er heteroseksuel. Benny, der arbejder på en bar, siger:
”Jeg skilter ikke med min seksualitet. Jeg vil ikke blive

For eksempel fortalte en pige ved navn Jo os, at hun
er lesbisk, men det kan folk jo ikke se på hende –
derfor flirter hun tit med mænd i byen og får gratis
drinks. For Jo er flirten en leg, og hvis der ikke er
nogen andre lesbiske kvinder, hun kan flirte med, så
kan det stadig være sjovt at flirte med mændene, fordi
flirten jo ikke behøver føre til noget. Modsat Jo så
fortalte Natasja os, at hun til hverdag er kærester med
en mand, men hun kan godt lide at flirte og kysse
med sin veninde i byen, når de er fulde. Så kan hun
både flirte og samtidig holde de interesserede mænd
på afstand:
”Når vi får alkohol indenbords, så bliver vi også fulde
på den måde, at jeg bliver kærlig, og det gør min veninde åbenbart også. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. Men det
er sjovt nok.”

Blandt de unge mænd, vi talte med, var der flere, der
syntes, det var svært at skulle leve op til at være maskulin på en helt særlig måde i byen, hvor man helst
skal have råd og mod til at købe drinks og snakke
med fremmede kvinder. Derfor var der nogle, der ikke
rigtigt gad flirte med kvinder, når de gik i byen. For
eksempel sagde Svend på 24 år:
”Jeg synes, der er et eller andet giftigt over det, fordi
det understøtter en eller anden ide om, at mænd skal
være store og stærke og bestemme, og kvinder skal
være deres trofæer. Og det synes jeg, er ulækkert ét eller
andet sted.”
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set som bøsse, særligt med det job, jeg har. Jeg tænker
tit på, at der måske er folk, der ikke har lyst til at komme her på grund af mig så.”

Modsat mange af de andre så er flirten altså ikke kun
en leg for Benny – han frygter, at det kan have konsekvenser for den bar, han arbejder på, hvis han flirter
med mænd, så selvom han er biseksuel, så skjuler han
det i byen.
Noget af det ved flirten, som kan føles nemt for nogle,
men svært for andre, handler derfor om køn. Rigtig
mange mennesker går ud fra, at mænd er interesseret i at flirte med kvinder, og kvinder med mænd,
og traditionelt set er flirt blevet betragtet som slags
forhandling mellem mænd og kvinder, hvor mænd
helst skal søge kvinderne, som så skal være mere
tilbageholdende. Det er (heldigvis) ved at ændre sig,
så man har langt bedre mulighed for at kunne begære
den, man har lyst til – uanset køn.

?

Spørgsmål til diskussion med hinanden:
Flirter du meget, når du går i byen, og hvorfor? Er det noget, du tænker over? Hvorhenne kan du lide/ikke lide at
flirte? Gør du plads for leg med seksualitet og køn? Spiller
alkohol en rolle? Og stedet, du går i byen?

Faktisk handler flirt for
de unge mere om at få
bekræftet, at de selv er
tiltrækkende, end det
handler om at være tiltrukket af andre
STOF UNGE – SÆRNUMMER 2018

11

