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ENGLISH TITLE: ”I want the freedom to do anything I want.” How a pornographic actress´ 

identity is negotiated in a radio interview 

 

 

Abstract 

Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-

talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och 

de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. På senare tid 

har även röster hörts som försöker nyansera bilden och skapa en diskussion kring ämnet snarare 

än debatt. Föremålet för den här uppsatsen är en radiointervju med en kvinnlig 

hardcoreporrskådis. Intervjun sändes i oktober 2018 i programmet Fråga vad du vill i Sveriges 

Radio P3. Syftet är att undersöka hur porrskådisens identitet konstrueras under intervjun och 

vilka föreställningar om porrskådisar och porrbranschen som kommer till uttryck under 

samtalet. En viktig utgångspunkt är att identitet är föränderligt och något vi både bär med oss 

och skapar i interaktion. Andra viktiga utgångspunkter är hur vi människor använder kategorier 

för att benämna och identifiera oss, samt radikalfeminismens inställning till pornografi och 

påverkan på debatten. Central metod för analysen är Membership Categorization Analysis 

(MCA) som fokuserar på vilka kategorier som görs gällande i en samtalssituation och hur 

deltagarna förhandlar kring dessa. Resultaten visar att identitetsarbetet troligen påverkas av 

diskursen som i sin tur styrs av vilka frågor som ställs under intervjun. Det mest framträdande 

är dock hur samhällets föreställningar om porrskådisar kommer till uttryck och hur dessa styr 

diskursen. Eftersom intervjuns syfte är att ta reda på hur det är att arbeta som hardcoreporrskådis 

så formas frågorna utefter den premissen – alltså vad frågeställarna kopplar ihop med 

pornografi och porrskådisar. Detta i sin tur påverkar vilka sidor av porrskådisen som blir 

relevanta i just det här samtalet. 

 

 

NYCKELORD: identitet, diskurs, membership categorization analysis, porrskådis, pornografi, 

samtalsanalys, radiointervju, feminism 

 

KEY WORDS: identity, discourse, membership categorization analysis, pornstar, pornography, 
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1 Inledning 

Pornografi har länge varit föremål för debatt både inom och utanför Sveriges gränser. Debatten 

går många gånger het och det finns ofta en tydlig uppdelning mellan de som är för och de som 

är emot. Många porrmotståndare menar exempelvis att det handlar om filmade sexuella 

övergrepp på kvinnor och barn, att det är uttryck för kvinnohat och att porr framställer ”sexuellt 

våld som underhållning och påstår att kvinnor njuter av våldtäkt och misshandel.” (Östergren 

2006, s 44). Mer neutrala debattörer menar att det inte är alldeles enkelt att sätta en enda 

definition av porr eftersom det är ”mångfacetterade fenomen med en myriad interaktioner och 

innebörder som inte låter sig beskrivas med några få ord.” (Östergren 2006, s 45). Kanske spelar 

ordets historiska ursprung roll för hur en väljer att se på pornografi. Själva ordet pornografi 

stammar från grekiskans po´rnê (prostituerad eller sköka) och grafí´a (skrivet material) 

(Nationalencyklopedin u.å.; Wikipedia 2019).  

 Själv är jag kluven i frågan om porrens vara eller inte vara men lutar mer åt det negativt 

inställda hållet, främst med tanke på porrkonsumtionens påverkan på barn och unga. Porr har 

blivit mycket lättillgängligt idag tack vare internet och forskning påvisar bland annat samband 

mellan porrkonsumtion och sexuellt våld. Även de som arbetar inom industrin rapporteras fara 

illa (se Unizon 2016).  

 Samtidigt går det inte att komma ifrån att det finns de som frivilligt väljer att arbeta som 

porrskådisar. I oktober 2018 sändes en intervju med en kvinnlig hardcoreporrskådis i 

programmet Fråga vad du vill i Sveriges Radio P3. Programmet blev kritiserat, bland andra av 

organisationen Unizon (Sveriges förenade kvinno- och tjejjourer) för att inte ta problematiken 

med porr på tillräckligt stort allvar. Men programmet är intressant ur den aspekten att en röst 

från en porrskådis får höras och berätta om sina erfarenheter. Intervjun utmanar föreställningen 

om kvinnliga porrskådisar som offer och utlämnade till branschens regler. Den utmanar också 

mina egna föreställningar om både branschen och porrskådisar och detta är den främsta 

anledningen till att jag gör den här analysen. Så vad handlade intervjun med den kvinnliga 

porrskådisen om och vilken bild av porrskådisen och porrbranschen förmedlas i samtalet? I den 

här studien avser jag, inom ramen för samtals- och diskursanalys, undersöka hur en porrskådis 

identitet konstrueras i en radiointervju och hur diskursen påverkas av det omgivande samhällets 

föreställningar om porr, porrskådisar och porrbranschen. 
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Nedan följer en genomgång av porrdebatten i Sverige samt en redogörelse för den här studiens 

positionering, definitioner och etiska överväganden. I avsnitt 2 redogörs utförligare för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. I avsnitt 3 presenteras tidigare forskning om före-

ställningar om porrskådisar, identitet i samtal och kopplingen mellan identitet och diskurs. I 

avsnitt 4 redovisar jag de teoretiska utgångspunkterna i samtalsanalys, Membership 

Categorization Analysis (MCA), identitet och diskurs samt radikalfeminism, som den här 

studien knyter an till. En genomgång av materialet och samtalskontexten görs i avsnitt 5 och i 

avsnitt 6 beskrivs metoderna som använts för den här analysen: transkribering, tematisering och 

Membership Categorization Analysis (MCA). Resultaten redovisas sedan i avsnitt 7 och i det 

avslutande avsnitt 8 förs en diskussion kring resultaten. 

 

1.1 Porrdebatten i Sverige historiskt och idag 

Den stora porrdebatten i Sverige kan sägas ha dragit igång på 1950-talet i form av ett massivt 

porrmotstånd. På 1960-talet blev, motståndet till trots, porr tillgängligt för den stora 

allmänheten, bland annat genom flera tidningsmagasin. Redan här märktes argument som 

propagerade för och emot porr utifrån olika aspekter. Å ena sidan ansågs porr skada de som 

konsumerade den, särskilt om kvinnor och barn utsattes för den, å andra sidan ansågs 

pornografin vara frigörande för människors sexualitet (Larsdotter 2011). År 1971 beslutade 

Sverige slutligen, som andra land i världen (efter Danmark) att helt legalisera pornografi. 

Myndigheternas kluvenhet inför pornografin mynnade småningom ut i ett skyltningsförbud, det 

vill säga att porr fick inte synas i den publika sfären (Larsdotter 2011).  

 I samband med legaliseringen av porr och den ökade tillgängligheten kom också det 

organiserade motståndet. Östergren (2006) beskriver att detta motstånd kom i tre omgångar. 

Den första samlade framför allt vänster- och kvinnoorganisationer och kristna samfund. Dessa 

förde en typisk vänster- och heteroretorik med folkets intresse och värnandet om det 

heterosexuella samlivet som utgångspunkt. Den andra vågen kom på 1980-talet och även i den 

låg samlivet i fokus, tillsammans med synen på den ”goda” erotiken. Radikalfeminister under 

den här tiden genomförde spektakulära aktioner såsom att vandalisera porrklubbar och tända 

porrbål. Deras fokus var också att uppmana kvinnor att bejaka sig själva och bli mer 

självständiga. Den tredje vågen kom på 2000-talet och delade i mångt och mycket den andra 

vågens utgångspunkter i radikalfeminism och argument om samliv. En skillnad var dock att den 

leddes av kvinnor i högre samhällspositioner, till exempel höga politiker (Östergren 2006).  
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Porrdebatten i Sverige idag handlar fortfarande om porrens påverkan på människor, främst 

huruvida porr är skadligt eller ej, och i så fall på vilket sätt.  En förenklad syn på de olika sidorna 

ger att på den ena sidan står radikalfeminismens idéer om porr som uttryck för kvinnoförtryck 

och på den andra sidan en mer liberal syn på sex och något som endast angår individen. 

Organisationen Unizon publicerade 2016 rapporten Porr och prostitution – en rapport om 

utsatthet och efterfrågan som redogör för hur ”mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och 

prostitutionsindustrin” (Unizon 2016). Med hjälp av forskning och intervjuer ger rapporten en 

samlad bild av hur fenomenen verkar både på individ- och samhällsnivå. I del två av rapporten 

beskrivs hur porrindustrin i förlängningen bidrar till våld mot kvinnor och utgör ett hinder för 

jämställdhetsarbete. Rapporten hänvisar till en mängd forskning som bland annat visat att 

porrkonsumenter, som till allra största del utgörs av män, är mer positiva till sexköp, i större 

utsträckning har ett diskriminerande beteende gentemot kvinnor samt blir mer sexuellt 

aggressiva. Detta sätts i samband med att innehållet i den porr som konsumeras mest har inslag 

av våld och övergrepp (Unizon 2016). 

 Den mer positivt inställda sidan menar istället att porr och sex främst är en privat fråga. 

Samhället ska inte lägga sig i vilken typ av sex en person föredrar. Den här mer liberala synen 

på pornografi kommer till uttryck i exempelvis Channa Bankiers (2000) antologi Shocking lies: 

Sanningar om lögner och fördomar i porrdebatten. I antologin samlas debattörers, författares, 

konstnärers och forskares åsikter och tankar kring pornografi och dess påverkan på samhället 

och individen. Ett av bidragen som kan tolkas som ett av de mer raljerande är Oscar Swartzs 

Vad bråkar alla om? Swartz menar att de flesta gillar porr men vågar inte erkänna det öppet på 

grund av sociala normer om vad som anses vara en bra sexualitet. För att motverka den politiska 

korrektheten måste alla stå upp för vad de tänker och känner, samt få stopp på lagar mot porr 

eftersom dessa bara är ett uttryck för socialt önskvärda beteenden (Swartz 2000). En annan som, 

i samma antologi, är inne på samma spår angående önskvärda sexualiteter är Petra Meyer. 

Meyer (2000) skriver att fortfarande år 2000 är sexualitet starkt förknippad med ”monogami, 

parrelationer och reproduktion” och där sexualiteten främst ses som sekundär till kärlek. 

Pornografi visar sällan upp det som anses ”rätt” eller ”fint”. De många starka reaktionerna mot 

porr kan spåras till idéer om att upprätthålla en god sexualmoral (Meyer 2000).  

 Porrdebatten kan tyckas polariserad men det finns också de som försöker nyansera den, 

till exempel i boken Porr, horor och feminister (2006) där Petra Östergren gör en djupdykning 

i fenomenet och argumenten. Syftet är att nyansera debatten och lyfta flera aspekter, en ansats 

hon delar med flera aktörer, till exempel journalisten och författaren Nina Lekander och 

konstnären Channa Bankier (Östergren 2006). Östergren framhäver att hon inte menar att 
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förneka problemen som porrindustrin framkallar och dras med, utan istället verka för ”en mer 

öppen, nyanserad och djuplodande diskussion där det går att förstå dessa fenomen och debatten 

om dem bättre.” (Östergren 2006, s 15). 

 

1.2 Studiens positionering 

Den här studien syftar till att göra en språkvetenskaplig diskursanalys av en radiosänd intervju 

med en porrskådis. Vad än ens inställning till fenomenet porr är, så finns det och är dessutom 

väldigt lättåtkomligt idag. Därför är det viktigt att prata om, oavsett vilken sida vi ställer oss 

på. Syftet är inte att ta ställning för eller emot porr, inte heller att förringa den ena eller andra 

sidans argument i porrdebatten. Studien syftar snarare till att bidra till nyanseringen av 

porrdebatten genom att lyfta fram en aktörs röst.  

 

1.2.1 Definitioner och etiska överväganden 

Jag refererar i den här uppsatsen till materialet som både intervju och samtal. Jag ser också på 

intervjun som ett arrangerat samtal enligt Lindströms definition av radiointervjuer (Lindström 

2008, s 30), snarare än ett institutionellt samtal som främst kännetecknas av samtal mellan en 

expert och en lekman, till exempel läkare-patient (Lindström 2008, s 30).  

 Jag har valt att benämna porrskådespelandet som ”yrke” och ”arbete” i denna uppsats. 

Motståndare till porrindustrin kanske motsätter sig dessa benämningar och istället menar att det 

handlar om prostitution och sexhandel. Mitt val föregås av det faktum att både programledaren, 

lyssnare och porrskådisen själv refererar till sin sysselsättning som just ”yrke” och ”arbete”.  

 Personen som intervjuades bär artistnamnet Sanna Rough. Det är också så jag kommer 

adressera personen i den här uppsatsen med hänvisning till att det är just ett artistnamn. Detta 

kan uppfattas som utpekande, i synnerhet eftersom jag inte frågat om samtycke till att analysera 

just den här intervjun. Men med hänsyn till att intervjun är offentlig och finns tillgänglig på 

P3:s hemsida för vem som helst att lyssna på, samt studiens fokus på identitetsarbete, blir en 

anonymisering märklig i sammanhanget. Jag vill dock påpeka att resultaten i undersökningen 

inte säger något om vem Sanna Rough är, bara hur identiteten konstrueras i just den här 

intervjun och kontexten.  

 I programtiteln framgår att Sanna Rough är hardcoreporrskådis. I den här analysen gör 

jag dock ingen skillnad på hardcoreporrskådis och porrskådis, utan använder främst 

porrskådis. Även om det finns en skillnad i definition så syns dessa sällan i debatten, oftast 

nämns bara porrskådis, porraktör eller liknande som ett samlande begrepp.  
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 Lyssnarfrågorna i transkriberingen är anonymiserade. Det beror dels på att det inte är 

relevant för den här studien vem som frågar vad, dels är det svårt att från samtalet korrekt återge 

användarnamn från sociala medier. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Nedan redogörs för den här studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka hur en 

porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju. Utifrån en konstruktivistisk språksyn och 

utgångspunkt i att identitet ständigt omförhandlas i interaktion (detta utvecklas vidare i avsnitt 

4.2), söker jag svar på följande frågeställningar: 

 

1. Hur konstrueras hardcoreporrskådisens identitet i radiointervjun? 

2. Vilka attribut kopplas till kategorin porrskådisar? 

3. Vilka föreställningar om porrskådisar kommer till uttryck i frågorna 

och hur förhåller sig porrskådisen till dessa? 

 

Som beskrevs kort i inledningen är detta en språkvetenskaplig studie inom ramen för 

diskursanalys. Undersökningen analyserar språkliga komponenter (kategorier och kategori-

bundna attribut) och relaterar dessa till kontexten och samhället. Målet är att bidra i forskningen 

kring hur samhällets föreställningar om porrskådisar kommer till uttryck i de sociala kategorier 

och attribut som görs gällande i diskursen. 

 

 

3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning kring föreställningar om porrskådisar, identitet i 

samtal samt identitet och diskurs. I nuläget saknas, så vitt jag kan se, större studier både i 

Sverige och utomlands som redovisar vilka egenskaper och attribut som porrskådisar själva 

kopplar ihop sig med. Forskning kring pornografi handlar ofta om hur den konsumeras, hur 

tillgänglig den är och hur den påverkar människorna i samhället, till exempel i förhållande till 

sexualitet och kvinnosyn (se till exempel Unizon 2016). Forskning om identitetsskapande har 

tidigare främst pågått inom sociologisk forskning, men på senare tid har också lingvistiken 

börjat intressera sig för detta och hur konstruktionen av identitet hänger samman med diskursen.  
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3.1 Föreställningar om porrskådisar och sexarbetare 

Evans-DeCicco och Cowan (2001) undersöker i sin studie Attitudes toward pornography and 

the characteristics attributed to pornography actors attityder till och föreställningar kring 

manliga och kvinnliga porrskådisar. 165 collegestudenter i USA tillfrågades om attityder 

gentemot pornografi, föreställningar om porrskådisar och vilka motiv för att arbeta som 

porrskådis de trodde att porrskådisarna hade. Författarna menar att både motståndare och 

förespråkare av porr ofta baserar sina ståndpunkter på förutfattade meningar och stereotyper, i 

synnerhet när det gäller kvinnliga porrskådisar. Dock saknas det större studier på vad 

porrskådespelarna själva anger vara motiven för yrkesvalet och vilka egenskaper de identifierar 

sig med (Evans-DeCicco & Cowan 2001).  

 Resultaten visar att attityder gentemot fenomenet porr korrelerar med föreställningarna 

om både manliga och kvinnliga porrskådisar. De som var mer negativt inställda till porr hade 

också mer negativa uppfattningar om skådespelarna, medan de mer positivt inställda hade mer 

positiva uppfattningar. Detta bevisar dock inte att inställningen till pornografi orsakar 

föreställningarna om porrskådisar (Evans-DeCicco & Cowan 2001). Vidare diskuterar 

författarna två möjliga orsaker till varför föreställningarna om porrskådisar, till skillnad från 

andra skådespelare som till exempel porträtterar våldsamma personer i actionfilmer, är 

kopplade till åsikterna om porr. Den ena kan vara att sexualiteten anses komma från personen 

själv, till skillnad från våldsamt beteende som anses orsakas av faktorer utifrån. Den andra 

orsaken kan vara att sexuella beteenden som visas så explicit som det görs i porr ses som ett 

mindre normativt beteende än till exempel aggressivitet (Evans-DeCicco & Cowan 2001).  

 Även Griffiths, Hayworth, Adams, Mitchell och Hart (2013) har i sin enkätstudie 

Characteristics of Pornography Film Actors: Self-Report vs Perceptions of College Students 

undersökt collegestudenters föreställningar om porrskådisar men också jämfört dessa med hur 

porrskådisar själva beskriver sig. Griffith et al. (2013) lät 282 porrskådisar, både kvinnliga och 

manliga, besvara ett frågeformulär som handlade om självkänsla, om de blivit utsatta för 

sexuella övergrepp som barn, sexuella preferenser både i och utanför arbetet samt om problem 

med könssjukdomar. Collegestudenterna (399 stycken) fick besvara samma frågor men utifrån 

hur de trodde att en porrskådis skulle besvara dem. Även dessa författare påpekar i inledningen 

att egenskaper som kopplas till porrskådisar utgår från stereotyper eftersom det inte finns några 

stora sammanställda data gällande egenskaper och karaktärsdrag hos porr-skådisar. Detta 

innebär alltså att mycket av det vi tror oss veta om porrskådisar till största del är spekulativt, 

vilket en del av resultaten också visar. Det gäller till exempel föreställningen om att 
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porrskådisar i högre grad skulle vara offer för sexuella övergrepp, vilket i studien visade sig 

ligga på ungefär samma nivå som för riksgenomsnittet i USA (Griffith et al. 2013).  

 Jag avser med min studie analysera hur olika föreställningar om porrskådisar och 

inställningar till pornografi kommer till uttryck i frågorna som ställs i intervjun och hur dessa 

påverkar diskursen och i förlängningen identitetsskapandet. Med hänsyn till hur porrdebatten 

har sett ut historiskt (se avsnitt 1.1) kanske de splittrade uppfattningarna om pornografi och 

porrskådisar fortfarande existerar och kommer till uttryck i en intervju med en porrskådis. 

 

Utan att jämställa pornografi med prostitution vill jag även koppla kandidatuppsatsen 2000-

talets nattfjärilar: En kvalitativ studie om konstruktioner kring personer som säljer sexuella 

tjänster (Lizdek, Rödström & Steko 2008) till min undersökning. Studien undersöker hur 

personer som säljer sex konstrueras med hjälp av språket. Genom intervjuer med sex personer 

som arbetar med att möta människor i prostitution (”de yrkesverksamma”) och fem personer 

som säljer sexuella tjänster (”aktörerna”) har författarna undersökt hur bilden av de som säljer 

sex konstrueras. Analysen undersöker konstruktioner utifrån de yrkesverksammas perspektiv, 

aktörernas perspektiv och samhällets perspektiv. I sammanfattningen av analysen konstateras 

bland annat att samhällets normer idag och historiskt påverkar bilden av personer i prostitution 

och att språket spelar stor roll för konstruktionen av prostitution och personer som säljer 

sexuella tjänster: 

”Det är stor skillnad på att uttrycka att prostitution kan vara ett problem 

och att prostitution är ett problem. Det är stor skillnad på att göra och 

att vara. Genom språket, det sätt man uttrycker sig på, bara genom en 

sådan enkel sak som att använda bestämd eller obestämd form kan man 

cementera eller tillåta ett fenomens förändringskapacitet. Genom 

språket gör och upprätthåller vi de bilder som finns i samhället.” 

(Lizdek, Rödström & Steko 2008, s 49). 

 

 Även min undersökning undersöker hur språket formar vår uppfattning om människor 

och fenomen, främst med hänsyn till kategoriseringar. Jag kommer bland annat att undersöka 

hur språket används i frågorna, främst vilka kategorier som görs gällande och vilka attribut 

dessa kopplas ihop med.  

 

3.2 Konstruktioner av identitet i samtal 

I avhandlingen Samtal, identiteter och positionering: Ungdomars interaktion i en mångkulturell 

miljö genomför Charlotte Engblom (2004) samtalsanalyser av inspelade konversationer mellan 

tonåringar (16–19 år) som lever i mångkulturella områden. Syftet är att undersöka hur identitet 
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relevantgörs i dessa samtal och målet är att analysera vilka identiteter som uppkommer i olika 

typer av samtalssituationer. En av slutsatserna är att till exempel etniska identiteter är flexibla 

och att hur dessa relevantgörs är både situations- och deltagarberoende (Engblom 2004). 

 En annan forskare som studerat ungdomars identitet i samtal är Linda Kahlin (2008). I 

sin avhandling Sociala kategoriseringar i samspel: hur kön, etnicitet och generation 

konstitueras i ungdomars samtal analyserar Kahlin (2008) videoinspelade samtal mellan 

ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. Genom att analysera vilka sociala kategorier som uttrycks i 

samtalen, samt hur dessa förhandlas och används i identitetsarbetet, är målet att visa hur 

kategorierna kön, etnicitet och generation konstitueras i interaktionen mellan människor. 

Resultaten visar att vilka kategorier som görs relevanta i olika samtalssituationer skiljer sig från 

situation till situation och att dessa kategorier bär med sig normativa idéer om vilka beteenden 

personer som placeras i dessa kategorier har eller bör ha (Kahlin 2008).  

 Både Engblom (2004) och Kahlin (2008) ser på identitet som något dynamiskt som kan 

förhandlas i interaktion och båda utgår från de kategoriseringar som deltagarna i samtalen gör 

relevanta eller orienterar sig mot. Engblom (2004) påpekar dock att detta inte innebär att helt 

bortse från de erfarenheter och upplevelser som också formar oss som människor. Dessa 

utgångspunkter ansluter även jag mig till i föreliggande studie. En skillnad är dock att eftersom 

materialet i min studie inte består av flera olika samtal som kan jämföras, saknas möjligheten 

att dra slutsatser om att kategorier görs olika relevant i olika samtalssituationer. Det är inte 

heller syftet. Istället fokuserar jag på de kategorier som görs relevanta i samtalet för att sedan 

dra jämförelser med hur diskursen påverkar identiteten i samtalet – något som nästa redovisade 

studie är ett exempel på. 

 

3.3 Identitet och diskurs 

Greatbatch & Dingwall (1998) analyserar i sin studie Talk and identity in divorce mediation 

hur olika identiteter, både diskursidentiteter (fritt översatt, förf. anm..) och sociala identiteter, 

konstitueras under skillsmässosamtal. Med diskursidentitet menas inom Conversation Analysis 

(CA) vilka olika roller i samtalet deltagarna antar, till exempel frågeställare-svarande. Dessa 

särskiljs från sociala identiteter som till exempel kön och etnicitet (Greatbatch & Dingwall 

1998). Författarna analyserar hur dessa identiteter kommer fram under samtalets olika turer och 

hur flera identiteter ibland görs gällande samtidigt. För de undersökta skillsmässosamtalen 

innebär detta att deltagarna orienterar sig mot de diskursidentiteter som själva samtalen kan 

”erbjuda”, till exempel talare, mottagare och lyssnare (Greatbatch & Dingwall 1998). 
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Diskursidentiteterna har vidare stark koppling till olika sociala kategorier kopplade till 

praktiken skillsmässosamtal, så kallade institutionella identiteter, exempelvis förhandlare-

tvistare. Även andra sociala identiteter görs gällande via bland annat ämnen och användandet 

av olika kategorier (Greatbatch & Dingwall 1998).  

 Greatbatch & Dingwalls studie skiljer sig från min studie på så vis att de analyserar 

interaktionen i samtalet medan jag analyserar innehållet. Poängen med att lyfta en sådan här 

studie är att påvisa hur den omgivande kontexten och ett samhälles institutioner och sociala 

praktiker påverkar diskursen och vilka identiteter som kommer till uttryck i den. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter jag har antagit för denna uppsats. Då arbetet i 

grunden är en samtalsanalys redovisas detta först. Vidare redogörs för den centrala 

komponenten Membership Categorization Analysis, som har sitt ursprung i samtalsanalysen, 

samt begreppet identitet. Relevanta utgångspunkter finns också i radikalfeminismens tankar om 

kvinnors sexualitet och synen på pornografi. 

 

4.1 Samtalsanalys 

Begreppet samtalsanalys kan förstås på lite olika sätt. Ibland används det som en direkt 

översättning av Conversation Analysis (CA), ibland mer utvidgat. CA har en stark koppling till 

etnometodologin och analysen inom traditionell CA koncentreras till vilka strukturer och 

mönster som finns i interaktionen (Adelswärd 1995). Forskare som väljer att se samtalsanalysen 

från ett mer utvidgat perspektiv, vilket jag ansluter mig till i den här studien, tar i analysen 

hänsyn till samtalets kontext och sin egen och deltagarnas kunskap om samtalssituationerna 

(Adelswärd 1995).  Norrby (2004) pekar på att en sådan analys, förutom att ta hänsyn till 

kontexten, även hämtar både metod och teori från olika forskningsområden (Norrby 2004, s 

63). Detta innebär också att samtalsanalysen i den här studien kan likställas med en 

diskursanalys (se Norrby 2004 för resonemang kring samtalsanalys och diskurs), vilket är mitt 

ställningstagande. En renodlad CA-analys räcker inte för den här studien eftersom jag 

analyserar innehållet i samtalet, inte interaktionens form och utveckling. Det finns dock 

nackdelar med att inte analysera interaktionen i samtalet och det är till exempel att jag går miste 

om interaktionens eventuella roll för identitetsskapandet. Hur vi samtalar med varandra och 
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vilken tonalitet intervjun har kan ha betydelse för vilka roller deltagarna antar i samtalet. Detta 

kan bli aktuellt för en större och djupare undersökning än denna kandidatuppsats.  

 

4.1.1 Membership Categorization Analysis 

Membership Categorization Analysis (fortsättningsvis förkortad MCA) är en i samtalsanalys 

(CA) grundad metod som syftar till att undersöka identitetsprocesser genom att analysera hur 

människor i interaktion använder sociala kategorier (Hagren Idevall & Bellander 2014; Hester 

1998). Sociala kategorier är beteckningar som används för att beskriva personer, exempelvis 

”syster”, ”pojke”, ”vän” och ”industriarbetare” (Hester 1998, s 134). Flera beteckningar kan 

användas för en och samma person och flera kategorier tillsammans skapar grupper. Vilka 

kategorier en person tillskrivs varierar ofta med samtalssituation eftersom alla för personen 

passande kategorier inte är aktuella att tala om i alla situationer (Hester 1998). Inom MCA ses 

kategoriseringar som en del av ett samhälles kultur, mer specifikt som culture-in-action (Hester 

& Hester 2012) och används för att undersöka hur kulturuttryck framträder i samtal samt hur 

dessa tjänar som hjälpmedel i samtalen (Kahlin 2008, s 22). Benwell & Stokoe (2006) benämner 

detta som att MCA fokuserar på ”the situated and reflexive use of categories in everyday and 

institutional interaction” (Benwell & Stokoe 2006, s 38–39), exempelvis i intervjuer. Till dessa 

kategorier kopplas beskrivningar och attribut och vilka det är skiljer sig från olika samhällen 

och kulturer (Hagren Idevall & Bellander 2014; Hester 1998). Detta är en central utgångspunkt 

inom MCA. Dessa kategoribundna attribut kan å ena sidan göra att en persons handlingar 

förklaras utifrån kategoritillhörighet, å andra sidan att en hel grupp definieras efter vad en 

person inom kategorin gör eller utför (Kahlin 2008).  

 En annan central utgångspunkt inom MCA är deltagarperspektivet. Detta innebär ett 

fokus på endast de identiteter som deltagarna i samtalet relevantgör eller orienterar sig mot 

(Antaki & Widdicombe 1998; Kahlin 2008, s 23). Begreppen har dock stött på kritik från olika 

håll i form av att de anses användas både oproblematiserat och ospecificerat, vilket anses för-

svåra bedömningen av när en deltagare faktiskt orienterar sig mot eller relevantgör en identitet. 

En talare kan orientera sig mot, det vill säga använda eller uttala en kategori, genom att använda 

uttryck för det utan att kategorin egentligen är relevant för deltagarna (Kahlin 2008, s 23).  

 Ytterligare en problematisk aspekt som lyfts fram är hur forskaren använder sin kulturella 

kunskap i analysen. Inom MCA anses en del attribut eller aktiviteter vara vedertaget 

sammankopplade med specifika kategorier, det vill säga förutsätts höra samman med vissa 

kategorier. Vad som anses vara en kategori och dess attribut blir en tolkning från forskarens 

sida och därmed kan forskaren inte närma sig materialet oberoende av sin egen kulturella 
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förförståelse (Kahlin 2008, s 24). Det är med andra ord viktigt att inte bortse från sin egen 

påverkan i analysen. 

 I förestående studie utgår jag från de kategorier som relevantgörs eller som deltagarna 

orienterar sig mot. Med relevantgör menas här de substantivistiska benämningar som uttalas 

direkt och riktas till någon av deltagarna. Med orienterar sig mot menas när deltagarna uttrycker 

kategoribundna attribut, det vill säga beskrivningar och egenskaper.  

 

4.2 Identitetsbegreppet 

Hur begreppet identitet definieras skiljer sig något mellan olika discipliner, men en gemensam 

nämnare i västerländska samhällen är att identiteten, likt evolutionen, gradvis och linjärt 

utvecklas (Hammarén & Johansson 2009). Nedan kommer jag redogöra för den psykologiska 

och den socialpsykologiska och sociologiska definitionen av identitet. 

 Inom psykologin kopplas identitet till människans utveckling, det vill säga mognad. Här 

finns två olika teoretiska inriktningar. Utvecklingspsykologin fokuserar på olika stadier i en 

människas utveckling, från barndomen till vuxenlivet. Kulturteoretiker tittar istället främst på 

de sociala mönster som omger just ungdomen och hur de påverkar utvecklingen (Hammarén & 

Johansson 2009). Även om vissa kopplingar till den omgivande miljön görs för att förklara hur 

identiteten formas, är ändå utgångspunkten i de båda inriktningarna att det är de inre 

processerna hos människan som utvecklas och småningom når en så kallad ”psykologisk 

mognad” (Hammarén & Johansson 2009, s 22).  

 Inom socialpsykologi och sociologi ses identitet som ett socialt fenomen som utgår från 

kollektivet och är beroende av sociala strukturer. Ett populärt begrepp här är ”roll” (se 

exempelvis Goffman 1998) och teorin om att vi antar flera olika sociala roller, till exempel 

förälder eller polis, som definierar vår identitet. Dessa ger oss möjligheter, men sätter också 

gränser för vad vi kan göra och inte, enligt rollens manuskript (Hammarén & Johansson 2009). 

Ett problem med teorin uppstår dock när samhällen ändras och dess tidigare klara roller och 

kategorier inte längre stämmer med verkligheten. Det är exempelvis svårare att definiera vad 

som ingår i mans- och kvinnorollen idag än för hundra år sedan eftersom positionerna för män 

och kvinnor har förflyttats i takt med att samhället utvecklats (Hammarén & Johansson 2009).  

 Ett annat problem är att rollteorin skapar förutfattade meningar om olika roller och 

kategorier (Hammarén & Johansson 2009). Detta innebär i förlängningen att vi med hjälp av 

några bestämda identitetskategorier skulle kunna beskriva en grupp eller individ och att 
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identiteten då skulle säga eller förklara något om gruppen eller individen (Engblom 2004). I sin 

avhandling ifrågasätter dock Engblom detta och skriver:  

”Man kan emellertid ifrågasätta att identitet är en inneboende egenskap 

som individen kan beskrivas utifrån, såsom det traditionellt antas inom 

psykologi eller sociologi. En interaktionell analys av identitet på 

samtalets mikronivå är en analys av deltagares situationellt förankrade 

relevantgöranden av identitet, och detta ger andra möjligheter till att 

studera människors användande av identiteter än en analys ur ett mer 

makroorienterat perspektiv.” (Engblom 2004, s 18). 

 

Engblom (2004) utgår i sin avhandling från begreppet relevantgörande av identitet, det vill säga 

att identitet uppstår i interaktion (Engblom 2004, s 18). Termen betonar också, menar Engblom, 

det föränderliga i identiteter och att skapandet av identitet styrs av deltagarna. En liknande 

utgångspunkt har Linda Kahlin (2008) i sin avhandling där hon analyserar identitet som ”något 

processuellt konstituerat genom människors handlingar.” (Kahlin 2008, s 20). Detta är en syn 

jag delar och utgår ifrån. Jag menar alltså att identitet både är något vi bär med oss (utifrån 

egenskaper och erfarenheter) och något vi skapar i interaktion med andra i olika diskurser. Hur 

identitet och diskurs hänger samman redogörs för nedan. 

 

4.2.1 Identitet och diskurs   

Över tid har alltså begreppet identitet setts ur olika perspektiv. Mot slutet av 1900-talet kom en 

ny syn på identitet som sociokulturellt skapad eller, om man så vill, som en ”unfinished product 

of discourse” (Benwell & Stokoe 2006, s 30). Teorin innebär alltså en syn på identitet som 

något som skapas och omförhandlas i diskurserna. Detta förknippas med den mer 

konstruktivistiska synen på identitet som växt fram sedan 1970-talet, vilket i korthet innebär att 

identiteten skapas i möten med andra snarare än att bara vara något vi bär med oss eller är 

(Alsmark 1997, s 11). Att se på identitet som något som skapas i diskurser innebär dock, menar 

kritiker, att analysen inte tar hänsyn till de delar av identiteten som vi faktiskt bär med oss via 

egenskaper, erfarenheter och vårt undermedvetna (Benwell & Stokoe 2006, s 45). 

 Diskurs är ett begrepp med olika innebörd inom olika discipliner (Norrby 1998, s 12). 

Inom kritiska diskursstudier till exempel, beskrivs diskurs som en social praktik. Det innebär 

att analysmaterialet (talat eller skrivet språk) sätts i relation till kontexten – det vill säga 

situation, plats och de omgivande sociala strukturerna (Wodak och Meyer 2016, s 5–6). Inom 

samtalsanalys likställs ibland diskurs med samtal (Norrby 1998). För den här analysen väljer 

jag att se på intervjun som en del av pornografidiskursen.  Mer precist menar jag att samtalet 

kan visa hur en del av pornografidiskursen konstrueras och diskuteras i en radiokontext. 
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Diskursen handlar om hur det är att arbeta som porrskådis och detta diskuteras i en radio-

intervju. Det är inte porrskådisen själv som berättar fritt utifrån vad hon vill, utan hon styrs av 

frågor från programledaren och lyssnarna.  

 

4.3 Feminismen och inställningen till porr 

Nedan görs en övergripande genomgång av en gren inom den feministiska rörelsen, den som 

Lena Gemzöe i sin bok Feminism (2014) benämner radikalfeminism. Med tanke på att 

porrdebatten historiskt sett starkt influerats av de feministiska teorierna kring pornografi (se 

avsnitt 1), finns det incitament för att hålla dessa teorier nära i analysen av hur en porrskådis 

konstrueras i en intervju. Med den historiska debatten i åtanke, där porrmotståndet har vunnit 

mycket mark, kan de föreställningar om porr och porrskådisar som eventuellt kommer till 

uttryck i intervjun ha influerats av den radikalfeministiska inställningen till porr.  

 

4.3.1 Radikalfeminism 

Radikalfeminismens grundidé är att kvinnor är förtryckta på grund av sitt kön och detta yttrar 

sig i bland annat ett sexuellt förtryck både inom och utanför familjen, förakt för kvinnor och att 

männen kontrollerar kvinnorna. Radikalfeminismen kopplar ihop hem, familj och sexualitet 

med det offentliga (till skillnad från till exempel liberalfeminismen som menar att detta ligger 

inom den privata sfären) och menar att detta måste synliggöras för att lyckas få kvinnor 

jämställda män (Gemzöe 2014). På 1970-talet lanserades idén om patriarkatet, vilket senare 

blivit en grundsten för den moderna feminismen. Idén innebär att se strukturer i samhället som 

gör det möjligt för män att hålla makt över kvinnor. Ett exempel på en sådan maktfaktor är 

ekonomisk exploatering av kvinnokroppen (Gemzöe 2014, s 50). 

 

4.3.2  Synen på sexualitet och pornografi 

I nuläget finns det ingen gemensam teori om sexualitet inom feminismen (Gemzöe 2014, s 99). 

Men pornografi ses som kuvande av kvinnors sexualitet inom radikalfeminismen. I pornografin 

speglas de patriarkala strukturerna samtidigt som de upprätthålls och återskapas (Gemzöe 2014, 

s 100). Konsumtionen av porr, där kvinnor framstår som objekt som njuter av förödmjukelse 

och dominans, anses göra ”män känslomässigt avtrubbade inför våld mot kvinnor. Det finns 

därför ett samband mellan konsumtion av pornografi och våldtäkter, eftersom ’pornografin är 

teorin, våldtäkt är praktiken’” (Gemzöe 2014, s 100). Våldet och sexualiteten anses vara starkt 
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kopplade till varandra - dominans och underkastelse till och med inbyggda i både könsidentitet 

och sexualitet:  

”För män är makt över kvinnor erotiserad, för kvinnor är sexuell 

njutning med nödvändighet masochistisk. Även om detta är 

konstruktioner, så är de så djupt rotade i våra psyken att ingen 

undkommer. Pornografin skapar därför inte några behov hos män som 

de inte redan har, den är bara en spegel av hur sexualiteten faktiskt ser 

ut i vårt samhälle.” (Gemzöe 2014, s 101). 

 

Radikalfeminismen ger alltså bilden av kvinnor som tvingade in i pornografi och kuvade av 

män i sin sexualitet. Med utgångspunkt i den radikalfeministiska synen på pornografi och 

kvinnlig sexualitet, samt dess påverkan på debatten, undersöks om och hur radikalfeminismens 

idéer kommer till uttryck i intervjun.  

 

4.4 Sammanfattning 

Ovan har den teoretiska ramen för analysen presenterats. Intervjun kommer analyseras med 

fokus på innehåll, där kärnan är vilka sociala kategorier och dess kategoribundna attribut som 

kommer till uttryck, och med hänsyn till den omgivande kontexten. Detta med syftet att 

undersöka hur en porrskådis identitet formas i och av diskursen. Centrala aspekter som tas 

hänsyn till är synen på identitet som något vi både bär med oss och skapar i interaktion med 

andra, samt radikalfeminismens syn på kvinnlig sexualitet och pornografi.  

 

 

5 Material  

I det här avsnittet presenteras analysmaterialet som utgörs av en radiosänd intervju med en 

kvinnlig hardcoreporrskådis. Först ges en kontextbeskrivning i form av en presentation av 

radiokanalen P3 och programmet Fråga vad du vill i P3. Sedan går jag kort igenom innehållet 

och sist ges en reflektion kring materialurvalet. 

 

5.1 Samtalskontext 

Intervjun sändes i Sveriges Radio den 6 oktober 2018 i kanalen P3:s program Fråga vad du vill 

med programtiteln Jag är hardcoreporrskådis. Sveriges Radio P3 är en kanal som riktar sig till 

unga. På hemsidan beskrivs kanalen som ”Skön, rolig och viktig radio med ett innehåll att 

skratta åt, reagera på, sjunga med i eller städa till.” (Sveriges Radio 2010).  



19 

 

 Programmet Fråga vad du vill i P3 sänds lördagar mellan klockan 12 och 14. På hemsidan 

beskrivs programmet som ”Ett intervjuprogram där lyssnarna får ställa sina frågor till vanliga 

(och ovanliga) gäster.” (Sveriges Radio 2016). En programledare ställer både egna och 

lyssnarnas frågor till gästen. Det är möjligt för lyssnarna under programmets gång att ställa 

frågor ”live” via P3:s sociala medier, till exempel Instagram och Facebook.  

 

5.1.1 Avsnittsöversikt 

När programmet sänds i radio är det totalt två timmar långt eftersom programmet också 

innehåller musik och avbrott för nyheter. Själva intervjun är sammanlagt 45 minuter lång och 

går att ladda ner som MP3-fil från hemsidan. Det är den versionen jag har analyserat i sin helhet. 

Innehållet i intervjun styrs till stor del av frågorna som ställs. Frågorna kommer dels från 

programledaren, dels från lyssnarna och handlar i stort om Sanna Roughs person och vad hon 

gör på fritiden, hennes uppfattning om porrbranschen och vad det innebär att arbeta som 

hardcoreporrskådis och hur privatlivet påverkas. 

 

5.2 Urval 

Materialet är intressant utifrån fler aspekter. Intervjun är nygjord och utgör därmed ett aktuellt 

inlägg i porrdebatten (detta är dock inte intervjuns uttryckta syfte). Vidare ges en aktör inom 

porrindustrin möjlighet att prata relativt fritt och direkt om sitt val av yrke och hur hon ser på 

sin situation. Att intervjun sändes i Sveriges Radio, alltså public service, och utifrån premissen 

”fråga vad du vill” är dessutom ett ovanligt inslag som gör materialet intressant att analysera. 

Inslaget blev också föremål för debatt, dels redan under tiden programmet sändes i form av 

ifrågasättande frågor från lyssnare, dels efteråt i form av debattinlägg från krönikörer och 

organisationer, däribland Unizon (se Unizon 2018). 

 En fördel med att materialet är en talad intervju, i motsats till en skriven intervjuartikel, 

är att alla frågor och svar kan analyseras. I en skriven intervju har ofta en hel del material tagits 

bort i slutversionen. I en talad intervju finns däremot möjlighet att analysera allt som sägs. På 

sätt och vis kan förstås materialet sägas vara redigerat eftersom samtalet leds och styrs av en 

programledare som väljer vilka frågor som ställs.  

 Det kan ifrågasättas att analysera vad en specifik person säger i en radiointervju. Dels 

sätts en särskild person som (ofrivillig) representant för en diskurs, dels hamnar resultaten i 

skuggan av studiens begränsade omfattning. Med detta i åtanke kan denna uppsats sägas tjäna 

som avstamp till större och djupare analyser där mer material och fler aspekter tas med i 
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beräkningen. En del av syftet är, som tidigare nämnts, att bidra i forskningen kring vilka 

föreställningar om porrskådisar som finns i vårt svenska samhälle och en vidare analys skulle 

kunna vara liknande de studier av Evans-DeCicco & Cowan (2001) och Griffiths et al. (2013) 

som tidigare presenterades i avsnitt 3.1. 

 

 

6 Metod  

Nedan beskrivs hur jag har gått till väga med en utvidgad samtalsanalys i vilken jag har 

kombinerat metoderna transkribering, tematisering och Membership Categorization Analysis.  

 

6.1 Transkribering 

Jag har genomfört en transkribering eftersom detta åskådliggör vad som sägs i intervjun. Enligt 

Norrby (2004) beror transkriberingens djup på vad syftet med studien är. För studier som syftar 

till att främst undersöka innehållet i ett samtal räcker en grov transkription (Norrby 2004, s 89). 

Eftersom det ligger utanför den här studiens syfte att undersöka hur själva interaktionen i 

samtalet fungerar och utvecklas så har jag genomfört en grov transkribering. Det innebär att jag 

korrigerat både ord och meningar grammatiskt så att läsbarheten ökat.  

 Jag har lyssnat på intervjun sammanlagt fyra gånger. Under tredje genomlyssningen 

transkriberade jag samtalet. I första transkriberingen valde jag att ta med alla ord, det vill säga 

även ”fyllnadsord” som liksom, typ och ba. Detta för att inte riskera att missa eventuella viktiga 

betydelser av dessa ord. Jag noterade också skratt och utrop, till exempel Oj! från 

programledaren som en reaktion på ett svar. Efter den första transkriberingen lyssnade jag på 

intervjun igen och korrigerade samtidigt i transkriptionen. Ändringar gjordes där det behövdes, 

såsom missade ord eller uttryck. Efter det bearbetades transkriptionen och gjordes mer 

läsarvänlig, något som Norrby (2004) beskriver är vanligt vid innehållsanalys av samtal. Ord 

och meningar anpassades grammatiskt, till exempel omarbetades ord som va och vanlia till 

vara och vanliga. Ord som ansågs irrelevanta för innehållet, såsom utfyllnadsorden ba, liksom 

och s’här, togs bort, liksom tvekanden som eh. Nedan återges exempel på hur den slutgiltiga 

transkriptionen ser ut där ”PL” är programledare och ”SR” är Sanna Rough. Detta gäller för 

alla fortsatta utdrag från intervjun. 

 

PL: Kollar du på porr Sanna?  

SR: Ja det brukar jag göra. 
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PL: På vilket sätt kollar du på porr, alltså är du yrkesskadad eller kollar 

du på porr som vanliga människor? 

SR: Ja det är som vanliga människor när jag onanerar. 

Exempel 1: Slutlig transkription 

 

Transkriptionen har varit central för att kunna göra en innehållsanalys och tematisering, vilket 

redovisas nedan. 

 

6.2 Tematisering 

För att få en överblick av materialet och vilka ämnen som berörs under intervjun har en 

innehållsanalys gjorts och utifrån den en tematisering för att identifiera vilka ämnen som görs 

gällande. Norrby (2004, s 160) beskriver en sådan ämnesanalys som en global analys och att 

anta ett fågelperspektiv. Att göra en tematisering har också givit möjlighet att synliggöra de 

föreställningar om porrskådisar som kommer till uttryck, främst i frågorna. Kahlin (2008, s 80) 

menar att en tematisering ger just den möjligheten: att analysera vilka diskurser som görs 

gällande i samtalet och därmed samhällets uppfattningar om vilka attribut och egenskaper en 

kategori förutsätts ha.  

 Jag har i tematiseringen utgått från de frågor som ställs till Sanna Rough då dessa får 

anses sätta ramen för vilket ämne som diskuteras. Ämnena har sedan delats in i tre teman: Sanna 

Roughs person, Jobbet som porrskådis och Porrbranschen. Inom det förstnämnda och andra 

temat är frågorna ställda till Sanna Rough, hennes perspektiv och vad hon tycker, i det 

sistnämnda temat är frågorna som regel mer allmänt ställda. Det föreligger dock svårigheter i 

att göra en klar gränsdragning i tematiseringen eftersom en del ämnen passar in under fler teman 

eller kan sorteras in under ytterligare teman. Med hänsyn till kontexten – radioprogrammets 

profil och syfte – har jag valt att låta Sanna Roughs person vara ett huvudtema där många frågor 

sorteras in, eftersom hon står i fokus. Frågor om Sanna Roughs relationer till vänner, familj, 

pojkvänner och kollegor skulle kunna göras till ett eget huvudtema, men eftersom frågorna är 

ställda till hennes person och vad hon känner, så låter jag de sorteras in under Sanna Roughs 

person tillsammans med frågor om bland annat drömmar, mål, kändisskap och fritidsaktiviteter. 

 Norrby (2004) menar att hur ämnesindelningen görs beror på vad forskaren ska undersöka 

och att olika perspektiv påverkar indelningen (Norrby 2004, s 160). Ovan beskrivna teman har 

jag bestämt i linje med studiens syfte: att undersöka hur en porrskådis identitet konstrueras i en 

radiointervju. Även om jag har strävat efter att benämna teman och ämnen så värdeneutralt som 

möjligt så innebär tematiseringen alltid ett visst mått av subjektivitet. Dessa teman och ämnen 
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är valda av mig utifrån vad jag tolkar som teman och ämnen i intervjun. En annan analys hade 

kanske kommit fram till andra teman och ämnen. Tabell 1 nedan visar exempel på hur 

tematiseringen gjorts utifrån olika ämnen och hur samtalet delats in i sekvenser.  

 

  Tabell 1: Tematisering och ämnesindelning 

Sekvens Tema Ämne 

PL: Men om du skulle förklara för någon som inte fattar 
det, vad skulle du säga då alltså, vad är det som får dig 
att trivas med att vara porrskådis?  

SR: Det är väldigt fritt jobb och det är inte stressigt eller 

någonting. Det är perfekt om man gillar att synas och 
agera framför kameran.  

Sanna Roughs person Varför porrskådis? 

PL: Skulle du kunna tänka dig att byta ditt jobb mot ett 
jobb på typ kontor på Skatteverket nio till fem?  

SR: Ja, jag skulle ju kunna det men jag skulle ju få spring 
i benen. Jag tycker det är jobbigt att sitta stilla så länge 
liksom. 

PL: Haha, något mer aktivt då kanske?  

SR: Ja, jag måste röra på mig. 

PL: Men du kan tänka dig att byta jobb?  

SR: Ja, jag skulle ju kunna göra det i framtiden. 

Jobbet som porrskådis Byta jobb? 

PL: Jamen alltså, jag får ju verkligen uppfattningen att du 

diggar ditt jobb, men i många dokumentärer så får man 

ju se att porrbranschen kan vara jäkligt grisig, alltså med 
folk som egentligen inte vill och som måste använda 

alkohol eller droger för att orka. Har du någon bild av det 
här? 

SR: Jag tror det är mest i USA, här i Norden är det ju inte 

så. Men i USA där man spelar in typ varje dag där kan 
jag tänka mig att det är hårdare press.  

PL: Är det hårdare klimat utanför Norden som du säger? 

SR: Ja, jag vet ju inte för jag har inte spelat in utanför 
Norden men jag kan tänka mig det. 

Porrbranschen Problematisering 

 

För en sammanfattning av intervjuns samtliga ämnen i varje tema, se Bilaga 1. 

 

6.3 Membership Categorization Analysis 

MCA innebär, som beskrevs i avsnitt 4.1.1, att analysera identitetsprocesser i interaktion genom 

att studera vilka kategorier och attribut som kommer till uttryck. Vilka egenskaper dessa 

kategorier och attribut kopplas ihop med är kopplade till samhällets kultur (Kahlin 2008). 

Metoden kan visa ”hur förväntningar på vad det innebär att tillhöra en viss social kategori 

kommer till uttryck och förhandlas i samtalen” (Kahlin 2008, s 22). Vidare ger MCA en 

möjlighet att analysera hur deltagarna själva förhåller sig till kategorierna (Kahlin 2008, s 24). 

Detta är också min avsikt med den här studien. Genom att undersöka vilka kategorier och dess 

attribut som görs gällande under intervjun, ämnar jag undersöka vilka föreställningar om porr 
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och porrskådisar som kommer till uttryck, samt hur porrskådisen själv förhåller sig till dessa. 

Detta ligger sedan till grund för analysen av hur porrskådisens identitet formas under samtalet. 

 Jag har genomfört MCA-analysen utifrån den sekvensindelning som beskrevs i avsnitt 

6.2 ovan. På så vis har jag fått fram de kategorier och attribut som görs gällande i frågor och 

svar inom ett ämne. Tabell 2 nedan visar utdrag från transkriptionen och redogör för hur jag har 

resonerat kring vad som ansetts vara kategorier och vad som klassats som attribut. Som tabellen 

visar förekommer inte alltid uttalade kategorier i alla sekvenser.  

 

 Tabell 2: Kategorier och attribut 

Sekvens Tema Ämne Kategori Attribut 

PL: Men, vem är Sanna Rough? Alltså, vad gör du en 
trist vanlig torsdagskväll? 

SR: Jag brukar gå till gymmet ganska ofta. 

PL: Ah, är du träningsfreak? 

SR: Ja, jag är träningsnarkoman. 

Sanna 
Roughs 
person 

Fritid Träningsfreak 

Träningsnarkoman 

Brukar gå till 
gymmet. 

PL: Men alltså, varför gör du porr? Varför jobbar du 
med det här?  

SR: Det är för att jag tycker att det är kul och för att jag 
är exhibitionist, så jag älskar att vara framför kameran 
och jag älskar att synas och få uppmärksamhet. 

Sanna 
Roughs 
person 

Varför 
porrskådis? 

Exhibitionist Älskar att vara 
framför kameran, 

synas och få 
uppmärksamhet.  

 

PL: Men du vad skulle ha fått dig att tänka nej nu 
lämnar jag den här inspelningen? Var går din gräns on 
set, har du någon sådan? 

SR: Det är väl om producenten skulle tvinga mig göra 

någonting som jag inte vill men det gör dom ju inte. 
Men det skulle jag inte gå med på. 

Jobbet som 
porrskådis 

Sanna 
Roughs 
gränser 

 Går inte med på att 
bli tvingad till 
något hon inte vill.  

 

 

Jag har låtit till exempel handlingar som beskrivs stå som attribut i denna undersökning istället 

för att fabricera en kategori. Den främsta anledningen till det är att fabriceringar riskerar att 

sätta värderande benämningar på Sanna Rough – benämningar som hon kanske inte alls 

identifierar sig med. I en del sekvenser ligger det nära till hands att framställa en förhållandevis 

neutral kategorisering, men för att minimera min egen påverkan på analysen har jag undvikit 

det konsekvent genom hela analysen.  

 Som nämndes i avsnitt 4.1.1 ligger fokus på de kategorier som deltagarna orienterar sig 

mot vilket innebär att bara för att en kategori nämns innebär det inte att den är relevant. Fokus 

för den här studien ligger i de sekvenser där Sanna Rough beskriver sig själv och där 

förhandling kring olika kategorier och attribut sker. Inte heller är alla sekvenser i samtalet 

relevanta för studien. Det gäller frågor som är mer generellt ställda och som inte genererar ett 

svar med identitetskoppling, till exempel frågor om hur en arbetsdag ser ut. 
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7 Analys- och resultatredovisning 

I det här avsnittet redovisas resultaten från analysen. Redovisningen görs enligt de teman som 

framträdde i tematiseringen: Sanna Roughs person, Jobbet som porrskådis och Porrbranschen. 

I varje tema beskrivs översiktligt vilka ämnen som sorterats in under respektive tema och de 

kategoriseringar som gjorts gällande i varje tema. Sociala kategorier framträder tydligast som 

substantivistiska benämningar, till exempel träningsnarkoman, exhibitionist och porrskådis. 

(För en sammanställning av de kategorier som relevantgjorts under intervjun, se Bilaga 2.) Det 

är här på sin plats att åter påpeka att resultaten inte visar hur Sanna Rough är, utan endast hur 

hennes identitet formas av diskursen. 

 

7.1 Tema: Sanna Roughs person 

Temat innehåller frågor som handlar om exempelvis vad Sanna Rough gör på fritiden, om hon 

själv konsumerar porr, hur relationer till vänner och familj fungerar och vilka drömmar och 

framtidstankar hon har. De substantivistiska benämningar som framträder här är träningsfreak, 

träningsnarkoman, porrskådis, hardcoreporrskådis, exhibitionist, singel och karaktär/alter 

ego. De flesta frågorna handlar om personen Sanna Rough utifrån kategorin porrskådis, men 

några handlar om personen Sanna Rough utanför den kategorin, till exempel: 

Sanna Roughs person – Fritid  

PL: Men, vem är Sanna Rough? Alltså, vad gör du en trist vanlig 

torsdagskväll? 

SR: Jag brukar gå till gymmet ganska ofta. 

PL: Ah, är du träningsfreak? 

SR: Ja, jag är träningsnarkoman. 

Exempel 2: Träningsnarkoman 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Sanna Roughs person - Innan porren 

PL: Vad gjorde du innan porren? 

SR: Innan porren arbetade jag inom hemtjänsten och innan det så 

pluggade jag på högskolan.  

PL: Vad pluggade du då? 

SR: Kognitiv neurovetenskap och filosofi. 

PL: Men hur kommer de sig att du slutade med det?  

SR: Det var svårt att få jobb inom det för att det var så teoretiskt och 

man måste plugga vidare. Så jag tog ett jobb inom hemtjänsten men det 

var tråkigt i längden och jag ville vara framför kameran och göra porr.  

Exempel 3: Innan porren 
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 I exemplet ovan visar Sanna Rough en bild av sig själv som intresserad av träning och 

beteendevetenskap och filosofi. Frågorna får nog betraktas som standard vid intervjuer och 

samtal i övrigt mellan människor. I samtal där syftet är att veta mer om en person kommer ofta 

frågor om vem hen är och vad hen gör nu och har gjort tidigare. Liknande frågor handlar om 

Sanna Roughs drömmar och framtidstankar. Eftersom frågorna ställs framträder föreställningen 

att porrskådisar, precis som andra yrkesgrupper, har dessa tankar. Svaren går emot 

föreställningarna om porrskådisar som påvisades i Griffiths et. al (2013) studie där college-

studenterna i högre grad trodde att porrskådisar är lågutbildade. Studien är visserligen utförd i 

USA men liknande föreställningar kan tänkas finnas även i Sverige med tanke på porrdebattens 

historia (se avsnitt 1.1). 

 Den substantivistiska benämning som är mest framträdande under intervjun, förutom 

porrskådis och hardcoreporrskådis, är exhibitionist. Denna kopplar Sanna Rough till sitt behov 

av att synas, stå framför kameran och få uppmärksamhet samt ger det som en av anledningarna 

till att hon arbetar som porrskådis:  

Sanna Roughs person – Varför porrskådis? 

PL: Men alltså, varför gör du porr? Varför jobbar du med det här?  

SR: Det är för att jag tycker att det är kul och för att jag är exhibitionist, 

så jag älskar att vara framför kameran och jag älskar att synas och få 

uppmärksamhet. 

Exempel 4: Exhibitionist 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Sanna Roughs person - Varför hårdporr? 

PL: Men du visste du liksom alltid att du ville till den hårda porren?  

SR: Ja, jag tycker det är roligare att spela in för att om det är typ vanlig 

porr, jag tycker inte det är lika kul. Jag vill typ få en kick av det och då 

vill jag göra så extremt som möjligt för att få en kick.  

PL: Var det, alltså är det det som lockar dig till den typen av sexande? 

SR: Ja, jag vill ju typ känna så mycket som möjligt och då måste man 

ju ha extremt sex. 

Exempel 5: Varför hårdporr? 

 

 Sanna Rough framställer här själv attribut kopplade till hur en exhibitionist beter sig och 

vad den gillar. Därmed får lyssnaren en bild av hur Sanna Rough själv är och beter sig. De mest 

personliga frågor Sanna Rough får handlar om hennes sexuella preferenser liknande de i 

exempel 4 ovan. Att frågorna ställs skulle kunna påvisa föreställningen att porrskådisar väljer 

porr som yrke eftersom det tillfredsställer personens sexuella behov och att deras sexualitet 

speglas i filmerna. Sanna Roughs återkommande benämning och beskrivning av sig själv som 
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exhibitionist kopplar hon själv ihop med sitt yrke, men det framkommer inte att detta gäller 

också privat.  

 

Frågor om hur Sanna Roughs privata relationer påverkas av hennes yrkesval ställs flera gånger 

under intervjun. Detta tyder på en idé i samhället om att yrket faktiskt påverkar ens relationer: 

Sanna Roughs person - Relationer, familj och vänner 

PL: [Lyssnare15] på insta har en fråga: hur har reaktionerna på ditt 

yrkesval varit från familj och vänner? 

SR: Min familj gillar ju inte det jag gör men dom accepterar ju mig som 

jag är. Men min mamma vill ju att jag ska jobba med något annat. 

PL: Hur har dom hanterat det här? 

SR: Nej men dom får ju bara acceptera det så som jag är liksom. 

PL: På insta undrar [Lyssnare16] också om det här med familj och 

vänner. Hon skriver: hur är det att vara porrstjärna när ens familj och 

släktingar kan kolla på en när man har sex? 

SR: Jag tror inte ens min familj skulle få för sig att kolla på mig liksom. 

Jag tror att dom blundar för det.  

PL: Har det här, har ditt yrkesval påverkat dina relationer?  

SR: Nej, mina vänner dom accepterar mig som jag är, dom tänker inte 

på vad jag jobbar med. 

Exempel 6: Relationer med familj och vänner 

 

 Enligt Sanna Rough har yrkesvalet påverkat relationerna på sätt och vis. Men hon visar 

på integritet och självbestämmande när hon helt enkelt säger att de får acceptera henne som hon 

är. Hon sätter också fingret på en viktig definition: att familjen inte gillar det hon gör men 

accepterar den hon är. Inte heller vännerna uppges tänka på det Sanna gör. Denna skillnad i 

definition är något som Lizdek, Rödström & Steko (2008) lyfter fram i sina resultat i studien 

om prostituerade. Aktörerna som säljer sexuella tjänster presenterar sig inte som prostituerade 

i första hand utan som till exempel ”studenter, vanliga tjejer, sexuella varelser och självständiga 

kvinnor” (Lizdek, Rödström & Steko 2008, 43). Att göra något är inte automatiskt samma sak 

som att vara något.  

 Även frågor om hur kärleksrelationer påverkas ställs, vilket exempel 7 nedan visar. Att 

ämnet kommer på tal visar på en bild i samhället att porrskådisars kärleksrelationer faktiskt 

påverkas på grund av deras yrkesval:  

Sanna Roughs person – Relationer, familj och vänner 

PL: Spännande. På insta frågar [Lyssnare12]: hur fungerar det att ha en 

kärleksrelation och samtidigt spela in porr? 

SR: I mitt förra förhållande som jag hade typ för fyra år sen så, det 

funkade inte så bra i längden för han var jättesvartsjuk. Så det är därför 
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jag har varit singel i fyra år nu. För att det är väldigt svårt att hitta en 

partner som accepterar det jobbet. 

PL: Är det lättare att vara tillsammans med någon inom branschen än 

utanför tror du?  

SR: Ja kanske. Men då gäller det att man inte är svartsjuk. 

PL: Hade du varit svartsjuk på din partner om den höll på med porr? 

SR: Ja det hade jag faktiskt. 

PL: Är det sant? 

SR: Ja, jag skulle vilja ha min partner för mig själv. 

PL: Så då förstår du ändå den andra sidan på något vis?  

SR: Ja, jo det kan jag förstå. 

PL: Men så att min fördom är att det är klurigt att få ihop ett vanligt 

förhållande? 

SR: Ja. 

PL: Så, nu har du nämnt lite men vad är det mer som sätter käppar i 

hjulet?  

SR: Det är svårt när jag ska dejta någon för jag vet ju inte om den bara 

vill ha sex med mig eller om den är seriös. Så det är jättesvårt för mig 

att träffa någon över huvud taget numera. 

Exempel 7: Yrkets påverkan på kärleksrelationer 

 

 Sanna Rough bekräftar här att det är svårt med kärleksrelationer, dels på grund av 

svartsjuka partners, dels för att det är svårt att veta vilka intentioner de hon träffar har. Sanna 

Rough beskriver sig själv som svartsjuk och indirekt mer monogamt inriktad. Detta strider 

kanske mot gängse bild av porrskådisar eftersom de på film har många olika partners. Sanna 

Rough beskriver också sig själv som singel. Det verkar dock som att den tillvaron inte är 

självvald då förklaringen till det är att det är svårt att hitta seriösa partners. Sekvensen påminner 

om att människors identitet är mångbottnad och att det är skillnad på vem man är och vad man 

gör. Sekvensen visar att en porrskådis kan ha flera olika sexualpartners på film, men söka sig 

till monogama och kärleksfulla relationer privat. Kopplat till ovanstående är sekvensen nedan 

som handlar om huruvida Sanna Rough är en karaktär eller inte:  

Sanna Roughs person - Karaktär vs privat 

PL: [Lyssnare17] skriver också: en annan spännande fråga jag tror 

många andra är nyfikna på, hur mycket är Sanna Rough en karaktär/ett 

alter ego?  

SR: Sanna Rough är en karaktär. Det är ju inte den jag är egentligen, 

utan det är en slags roll jag spelar. 

PL: Vad skiljer Sanna Rough från den Sanna du är privat?  

SR: Jag är mer blyg privat, det är ju inte Sanna Rough utan hon kör bara 

på och är inte alls blyg.  

Exempel 8: Karaktär 



28 

 

 Här gör Sanna Rough en tydlig skillnad på hennes privatperson och rollen hon spelar och 

säger själv att Sanna Rough kan benämnas ”karaktär”. Att frågan ställs kan tyda på att det från 

samhällets sida kan vara svårt att skilja på vad som är på riktigt och vad som är fiktivt i 

pornografins värld. Porr porträtterar och exponerar en del av människans samhälle - sexuellt 

umgänge - som i många kulturer är och har varit tabubelagt (se till exempel Evans-DeCicco & 

Cowan 2001). 

 

Ett par frågor som står ut lite i samtalet handlar om vad Sanna Rough tycker meningen med 

livet är och om hon har något miljötänk. Med påståendet att frågorna står ut menar jag att de är 

oväntade med tanke på diskursen. Det är två frågor som inte direkt kopplas till Sanna Roughs 

yrke utan till hennes privatperson:  

Sanna Roughs person - Tankar om livet 

PL: På Instagram har [Lyssnare17] skrivit: lyssnar på P3 nu, vill bara 

skriva att Sanna, utöver sitt intressanta yrkesval är en fantastisk klok 

inspirerande och analytisk människa och vän. Därför är min fråga: vad 

är meningen med livet enligt Sanna Rough?  

SR: Meningen med livet är att leva det livet som man själv vill och inte 

så som andra vill att man ska leva. 

Exempel 9: Meningen med livet 

 

 Frågan kan anses vara en sorts standard som dyker upp i flera olika sammanhang och 

samtal som syftar till att lära känna en person. Frågans övriga innehåll leder också tankarna till 

att frågeställaren är en vän till Sanna Rough med tanke på beskrivningen av Sanna Rough, vilket 

på sätt och vis bekräftar det tidigare påståendet att vännerna inte bryr sig om hennes yrke.  

 Frågan om miljötänk kanske går än mer utanför den tänkta diskursen, även om 

miljöfrågor är ett hett samtalsämne i vårt samhälle just nu:  

Sanna Roughs person - Miljötänk 

PL: En lite oväntad fråga har kommit in. Det är [Lyssnare20, 

Lyssnare21 och Lyssnare22] som skriver: tack för ett bra och 

spännande program, vi undrar vad Sanna Rough har för miljötänk?  

SR: Miljötänk? 

PL: Ja! 

SR: Ja, jag går ju och återvinner i alla fall och så.  

PL: Mycket bra! 

SR: Och så försöker jag äta mycket vegetariskt, det är ju bra för miljön. 

PL: Mycket bra! Du har ett miljötänk, det har du. 

SR: Ja. 

Exempel 10: Miljötänk 
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 Både programledaren och Sanna Rough uttrycker på var sitt vis att frågan är oväntad. 

Detta kan ha med programmets syfte att göra. Eftersom utgångspunkten i programmet är ”Jag 

är porrskådis” så skapas nog en förväntan hos de flesta att få höra frågor och svar om hur det är 

att arbeta som sådan samt hur det påverkar livet i övrigt. 

 Varför frågan ställs går endast att spekulera kring, syftet vet bara frågeställarna själva. 

Men frågan tillför en ny dimension till diskursen och svaren visar att det finns fler sidor än bara 

porrskådis hos Sanna Rough. I likhet med många andra människor går hon med sopor till 

återvinningen och tänker på vad hon äter för att hjälpa miljön. Utan den här och föregående 

fråga om meningen med livet hade dessa sidor av Sanna Rough aldrig synliggjorts. 

 

7.2 Tema: Jobbet som porrskådis 

Jobbet som porrskådis-temat innehåller frågor som är ställda till Sanna Rough utifrån en mer 

personlig vinkel men med yrket som utgångspunkt. Frågorna handlar om till exempel Sanna 

Roughs första jobb, vad hon får för reaktioner från omgivningen, vilket inflytande Sanna Rough 

har på inspelningarna och vilken fysisk påverkan jobbet har. Det finns även frågor som 

problematiserar yrket.  

 De substantivistiska benämningar som återfinns inom detta tema är porrskådis, 

hardcoreporrskådis, porrstjärna, exhibitionist och kändis. Sanna Rough uppvisar inget 

motstånd mot dessa kategorier. Däremot ses motstånd mot vissa attribut som kommer till 

uttryck i frågorna, till exempel att porrskådisar inte är så smarta: 

Jobbet som porrskådis – Fördomar 

PL: Men vilka är de vanligaste fördomarna om dig?  

SR: Det är väl att jag skulle vara dum i huvudet och att jag inte kan 

någonting annat, att jag bara kan göra porr liksom.  

PL: Finns det några andra fördomar som är liksom vanliga kring folk 

som håller på med porr?  

SR: Inte vad jag kan komma på faktiskt. 

PL: Men varför tror du folk tänker så, att man inte kan vara smart och 

hålla på med porr?  

SR: Det är väl för att man inte använder sin hjärna. Man använder ju 

sin kropp så man behöver inte använda sin hjärna när man spelar in porr 

liksom.  

PL: Om man ska generalisera, alltså allmänt, stämmer det här?  

SR: Alltså, jag har ju ingen aning om hur andra är. 

Exempel 11: Fördomar 
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 Sanna Rough tar avstånd från påståendet att hon skulle vara ”dum i huvudet” genom att 

bekräfta att den idén är en fördom och hon ger också en egen analys om varför dessa fördomar 

finns. Hon avfärdar dock inte påståendet helt när det gäller andra porrskådisar och förklarar att 

hon inte vet hur andra är. Frågan om fördomar är formulerad på ett sådant sätt att det förutsätts 

att Sanna Rough bemöts med fördomar. I exempel 12 nedan återges en sekvens som har 

koppling till exempel 11 men ur ett bemötandeperspektiv:  

Jobbet som porrskådis – Reaktioner från omgivningen 

PL: Nice. Jamen du säger att du gör det för att det är det du älskar. Blir 

du ifrågasatt då när du säger så? 

SR: Ja, det är många som kritiserar på internet och skriver saker, typ att 

jag skulle vara dålig som människa. Men det har ingenting med mig att 

göra utan jag gillar bara att vara framför kameran.  

PL: Vad blir din reaktion på dom åsikterna?  

SR: Jag bryr mig inte om vad folk tycker. Jag tycker det är synd att folk 

missuppfattar mig väldigt mycket. 

Exempel 12: Bemötande från omgivningen 

 

 Här tar Sanna Rough avstånd från kategorin ”dålig människa” genom att skilja på vem 

hon är och vad hon gör. Liknande resonemang syns i de sekvenser där Sanna Roughs relationer 

till familj och vänner diskuteras och hon får frågan hur de reagerar på hennes yrkesval (se 

avsnitt 7.1, exempel 6). Kanske är frågorna ett uttryck för det som Evans-DeCicco & Cowan 

(2001) och Griffith et al. (2013) påvisat i sina studier om hur inställningen till porr påverkar 

föreställningarna om porrskådisar. I båda dessa studier påvisades även att collegestudenterna 

underskattade i hur hög grad de kvinnliga porrskådisarna tyckte om sitt jobb (Evans-DeCicco 

& Cowan 2001; Griffith et al. 2013). Sanna Rough anammar programledarens påstående att 

hon älskar sitt jobb. Hon uttrycker också att hon inte bryr sig om vad folk tycker, vilket ger en 

bild av henne som stark i sig själv. Att Sanna Rough vill gå sin egen väg och göra det hon vill 

syns också i exempel 13 nedan, där hon berättar om hur allt började:  

Jobbet som porrskådis - Hur det började 

PL: Okej, men alltså vad var första giget? Kan man säga så? Vad kom 

du in på så att säga?  

SR: Det var med [Bolag] i Stockholm. Jag fick provfilma, göra tre 

scener som dom sedan använde i filmer. Det var ganska vanliga scener 

där jag fick ha sex med en kille liksom. Så det var inget speciellt med 

det egentligen. 

PL: Men hur kom det sig att du fick det här giget då? Alltså hur gick du 

till väga egentligen? 

SR: Jag skrev bara ett brev, en presentation av mig själv och så skickade 

jag över lite bilder och så ringde jag dom och sa att jag var 

jätteintresserad av att spela in porr. Det var ju som att jag sökte ett 
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vanligt jobb liksom. Och sen hörde dom av sig bara för att dom märkte 

att jag var så intresserad och så ville dom testa mig. 

PL: Ja men det låter ju verkligen som att du bara ville ha ett lite roligare 

jobb typ?  

SR: Ja exakt. 

PL: Men hur kändes det efter den här första gången?  

SR: Jag tyckte det kändes jättekul, jag ville bara göra mer och mer porr.  

PL: Du var såld på det helt enkelt? 

SR: Ja precis, det var typ det roligaste jag någonsin varit med om. 

Exempel 13: Hur det började 

 

 Här träder också bilden av porrskådis som ett yrke och jobb fram. Samtidigt går det att 

argumentera för att det framstår som skillnad på att vara porrskådis och att ha ett annat yrke. 

Sanna Rough säger själv att det var som att hon ”sökte ett vanligt jobb”, vilket kan sägas vara 

en indirekt bekräftelse på att porrskådis inte är som ett ”vanligt” yrke.  

 

Några frågor i intervjun handlar om vilken grad av självbestämmande Sanna Rough har, till 

exempel om hon har något att säga till om under inspelningarna och vilka gränser hon har. 

Frågorna ger bilden av att det finns föreställningar kring porrskådisar som maktlösa och utan 

skyddsnät, vilket Sanna Rough både dementerar och bekräftar:   

Jobbet som porrskådis - Inflytande 

PL: Men vi har fått en lyssnarfråga. [Lyssnare1] har ställt en fråga på 

Instagram, hon skriver: Får du vara med och styra på inspelningarna 

med idéer du vill leva ut eller brukar kamerateam, producent med flera 

ha det förutbestämt? 

SR: Jag får ju komma med idéer vad jag vill göra, men det är mest 

producenten som bestämmer i slutändan. För dom vet ju vad dom vill 

ha och vad som säljer liksom. 

PL: Vilka instruktioner kan man få av en producent? 

SR: Ja det är typ vilka ställningar vi ska köra och vad vi ska säga i introt. 

Och när killen ska komma. 

PL: Mm. Får tjejen komma undrar man ju? 

SR: Ja det får hon göra om hon vill. 

Exempel 14: Inflytande 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Jobbet som porrskådis - Sannas gränser 

PL: Men du vad skulle ha fått dig att tänka nej nu lämnar jag den här 

inspelningen? Var går din gräns on set, har du någon sådan? 

SR: Det är väl om producenten skulle tvinga mig göra någonting som 

jag inte vill men det gör dom ju inte. Men det skulle jag inte gå med på. 

Exempel 15: Sannas gränser 
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 Bilden som framträder om vem som bestämmer vid inspelning liknar den som många nog 

har om andra filminspelningar. Det finns aktörer och någon som bestämmer vad aktörerna ska 

göra, även om aktörerna själva kan komma med idéer. Sanna Rough beskriver att det finns 

möjlighet för henne att vägra en uppgift, vilket åter ger bilden av Sanna Rough som självständig 

med möjlighet att påverka sin situation.  

 

Att arbeta som porrskådis problematiseras vid några tillfällen under intervjun. Generellt svarar 

Sanna Rough på dessa genom att antingen förneka att ett påstående stämmer, eller tala utifrån 

egna erfarenheter och gardera sig med uttryck liknande ”jag vet inte hur andra är” eller ”det kan 

vara så men det behöver inte vara så”. I sekvensen nedan kritiserar frågeställaren P3 för att inte 

lyfta de problem som förknippas med porr. Vilka dessa problem är definieras aldrig och det 

förs ingen direkt dialog om vad det problematiska innebär, utan programledaren för istället fram 

egna tankar: 

Jobbet som porrskådis - Problematisering 

PL: På Facebook skriver [Lyssnare10]: Hur tänkte ni nu P3? Hur kan 

ni ha detta tema presenterat på ett glatt sätt utan att visa fram den mycket 

problematiska sidan av porr? Ni bidrar till en normalisering som inte är 

bra. [Lyssnare10] har ju inte riktigt någon fråga men det är en bra grej 

att prata om. Tycker du på något sätt att det är klurigt Sanna? För du 

säger ju att du har bra erfarenheter av porrbranschen men många verkar 

ju också ha det skit. Får du många frågor om det? 

SR: Ja, men så är det inom alla yrken, det är ju liksom både bra och 

dåligt inom alla yrken egentligen.  

PL: Men just inom porrbranschen då? Jag tror att det handlar mycket 

om att det är naket och sex och så, och att folk liksom, att den här 

branschen också gör att folk kommer in på andra mer destruktiva spår. 

Har du några tankar kring det?  

SR: Det kan ju vara så men det behöver ju inte vara så. Sen så är det ju 

alltid en själv som väljer det i slutändan. Bara för att jag gör det så 

behöver inte andra göra porr.  

PL: För du har ju sagt att du själv inte har några dåliga erfarenheter av 

porren men, jag menar det finns ju kvinnor och män som far illa i 

porrbranschen. Om du såg det hända, skulle du göra något då eller är 

konkurrensen så hård att man kör sitt eget rejs och liksom lite blundar 

för att man tänker att ”amen, den har ju valt det själv”?  

SR: Om man ser någon som råkar illa ut, det är klart att man kanske 

skulle prata med den personen, om det skulle vara min kollega, om den 

personen verkligen tycker om det. 

PL: Varför tror du att det finns så många som far illa inom porren?  

SR: Det kanske är trasiga personer från början, jag har ingen aning. Men 

det beror nog på vilket land man spelar in och vilken producent man 

spelar in för. Alla är olika.  
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PL: Är det så att det finns dom som är destr… alltså som redan har 

någon sorts destruktivt som kommer in på det här och så blir det någon 

sorts ond cirkel menar du?  

SR: Ja det kan ju vara så faktiskt. 

Exempel 16: Problematik med porr 

 

 Frågorna kan ses som ett resultat av den eventuellt generella bilden av porrbranschen och 

människorna inom den. Sanna Rough håller sig dock förhållandevis neutral till påståendena och 

varken starkt bekräftar eller dementerar. Hon håller frågorna snarare en bit ifrån sig genom att 

utgå från sig själv och säga att det kan vara så som många säger, men det behöver inte vara så 

samt att valet att arbeta som porrskådis alltid är ens eget. Detta kan kopplas till mer liberala 

tankar om människor och vår möjlighet och rätt att själva bestämma vad vi vill göra i våra liv.  

 Ytterligare en fråga som problematiserar porrskådespeleri handlar om objektifiering. 

Frågans utformning ger en bild av att det är så att porrskådisar bidrar till objektifiering: 

 

Jobbet som porrskådis - Problematisering 

PL: [Lyssnare6] skriver på Facebook: känns det inte jobbigt att bidra 

till objektifieringen av kvinnor?  

SR: Jag tycker inte att jag bidrar till objektifieringen. Jag struntar 

liksom i normer och moral och sådant. Jag vill vara fri att göra vad jag 

vill. 

PL: Men blir det då som att du har ställt dig utanför den här 

moralkompassen om man kan säga så?  

SR: Ja, jag gillar inte moral och sådant utan jag vill ju göra vad jag vill 

så, jag bryr mig liksom inte. 

Exempel 17: Objektifiering 

 

 Sanna Rough tar starkt avstånd ifrån påståendet att hon bidrar till objektifiering och 

kopplar ihop det med normer och moral – något hon inte bryr sig om. Sanna återkommer här 

till att sätta det hon vill göra före eventuella åsikter om att det hon gör är fel eller omoraliskt, 

något som kan anses tillhöra mer liberala tankar kring människors fria vilja och valmöjligheter.   

 

En av de mest intressanta sekvenserna i samtalet är den när Sanna Rough berättar om sin 

drömfilm. Sekvensen lyfter flera viktiga poänger, dels hur människor påverkas av porr, dels 

vad porr egentligen är och hur Sanna Rough förhåller sig till det:  

Jobbet som porrskådis - Drömmar 

PL: Alright. [Lyssnare28] vill veta: Om du själv fick regissera en film, 

hur skulle den vara då? Tack för ett bra program. 
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SR: Jag skulle vilja göra en film där en tjej våldtar en annan tjej. Det 

skulle vara jätteintressant att göra en sådan film. 

PL: Oj! Lite problematiskt kan jag tycka. Varför skulle du vilja göra en 

sådan film egentligen? Det är ganska grovt. 

SR: Det är för att det är utmanande och jag har aldrig sett någon sådan 

film. Det skulle vara jättecoolt att göra en sådan film faktiskt.  

PL: Men hur tänker du att det tas emot av publik? Det finns ju mycket 

ung publik som kollar på porr. 

SR: Ja, jag tänker väl att… Varför inte tänja lite på gränserna liksom? 

Jag tänker inte vad som är rätt och fel utan jag vill bara göra det som 

jag tycker är kul.  

PL: Är vissa saker bättre som fantasi kanske?  

SR: Ja, fast porr är ju fantasi. Så då kan man ju göra sådana här typ 

våldtäkt och allt möjligt.  

PL: Mm, ja kan diskuteras helt klart. 

Exempel 18: Drömfilm 

 

 Det som främst kommer till uttryck här är Sannas fokus på att göra det hon tycker är kul 

och utmanande, utan hänsyn till om vad som anses rätt eller fel. Fram till Sanna Roughs svar 

på frågan om vissa saker är bättre som fantasi, går det verkligen att ifrågasätta tanken bakom 

att göra en film som porträtterar våldtäkt. Men i och med att Sanna säger att ”porr är fantasi” 

så får lyssnaren en förklaring till hur hon tänker. Hon tar därmed också avstånd från den bild 

av porr som kommer fram i programledarens fråga – att det skulle vara något annat än fantasi.  

 

7.3 Tema: Porrbranschen 

Frågorna inom temat Porrbranschen har en generell karaktär och handlar om hur porrbranschen 

i Sverige fungerar och ser ut, hur en inspelning går till, arbetsvillkor och hur det fungerar med 

sjukdomskontroll. Även här finns frågeställningar som problematiserar pornografi. De 

substantivistiska benämningar som görs gällande här är porrskådis, hardcoreporrskådis och 

frilansare. Att analysera hur bilden av porrbranschen framträder i samtalet ger en bild av vilka 

föreställningar som finns om porrskådisar. Frågorna har oftast vinkeln hur porrbranschen 

påverkar den som arbetar inom den, exempelvis i frågor om kroppsideal som kommer visas 

nedan. För den här analysen har jag fokuserat på frågor som riktas till Sanna Rough. Därmed 

har jag inte analyserat sekvenser som handlar om till exempel hur en filminspelning går till.  

 

Som påvisats tidigare nämns träningsfreak och träningsnarkoman en gång och i samma 

sekvens (se avsnitt 7.1, exempel 2) men orienteringen mot dessa kategorier återkommer under 

samtalet, bland annat när Sanna Rough svarar på frågor om kroppsideal inom porrbranschen: 
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Porrbranschen - Kroppsideal 

PL: På insta skriver [Lyssnare11]: jag undrar om man jämför sig med 

andra i branschen? Tänker på kroppsideal och så vidare då man är så 

exponerad. Tack för ett bra intressant program.  

SR: Ja det gör man ju alltid. Jag har börjat träna jättemycket och gjort 

mina bröst större och sån´t där, så man jämför ju sig hela tiden med 

andra. 

PL: Är det på grund av att du jämfört, alltså att du inte har känt dig nöjd 

med dig själv eller känt dig tvingad att göra dom förändringarna? 

SR: Nej det är mer att jag inte kände mig nöjd med min kropp.  

PL: Är det på grund av ditt yrke?  

SR: Nej jag skulle nog gjort det i alla fall. 

Exempel 19: Kroppsideal 

-------------------------------------------------------------------------------------  

Porrbranschen - Kroppsideal  

PL: Många tjejer i branschen, ja men de skaffar ju plastpattar, är det ett 

måste för att jobba inom porrbranschen?  

SR: Det är egentligen inget måste. Det är många som har naturliga 

bröst. Men man blir ju lite kroppsfixerad när man arbetar inom det här 

yrket, så då blir det automatiskt att man fixar sig. 

PL: Har du opererat dig? 

SR: Ja, det har jag gjort många gånger. 

PL: Varför har du gjort det? 

SR: För att jag vill känna mig nöjd med min kropp liksom. 

Exempel 20: Kroppsfixerad 

 

 Sanna Rough har börjat träna mycket och menar att hon jämför sig med andra. Men hon 

hävdar också att det inte är yrket som fått henne att operera sig, utan att hon troligen hade gjort 

det ändå. Programledaren frågar också detta specifikt, kanske för att det ligger nära till hands 

att tro att porr påverkar vår bild av hur människors kroppar ser ut. I exempel 20 påstår också 

programledaren att många ”skaffar plastpattar”, vilket får sägas manifestera en bild av 

porrskådisar som påverkade och styrda av porrbranschens ideal. Detta tar dock Sanna Rough 

avstånd ifrån. Samtidigt säger Sanna Rough i både exempel 19 och 20 att yrket gör henne mer 

kroppsmedveten. I båda sekvenserna utgår dock Sanna Rough mycket från sig själv och ger 

bilden av det är hon som bestämmer över sin kropp och sina idéer om hur hon ska se ut. Detta 

är något som blivit tydligt även i andra delar av samtalet (se avsnitt 7.1 ovan). 

 Frågorna handlar, som nämndes ovan, ofta om hur de som arbetar inom porrbranschen 

påverkas av den. I sekvensen nedan svarar Sanna Rough på frågorna om hon har valt yrket själv 

och om det är svårt att säga nej:  
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Porrbranschen - Jämställdhet mellan könen 

PL: [Lyssnare8] frågar också: respekterar dom, gissar att han menar 

folk i branschen, ett nej från dig likt från män, tycker att ni får inte 

respekt för ert val av jobb, du har ju valt det själv hoppas jag. Det hälsar 

[Lyssnare8].  

SR: Jo, jag har valt det själv ja och man kan ju säga nej om man vill till 

vissa saker. 

PL: Är det svårt att säga nej? 

SR: Nej jag tycker inte det. Jag vill ju typ göra allt så jag brukar typ inte 

säga nej. Jag har aldrig sagt nej till någonting. 

Exempel 21: Eget val 

 

 Sanna Rough uttrycker här självbestämmande och aktioner utifrån egen vilja. Åter blir 

bilden av Sanna Rough som en självbestämmande person som gör det hon vill aktuell. Tillägget 

”hoppas jag” i frågan om hon valt det själv indikerar att det finns en bild av att de som arbetar 

med porr inte har valt det själva utan kanske på något sätt tvingats in i branschen. Detta är också 

en bild som cirkulerar i samhället, kanske i synnerhet hos porrmotståndare.  

 Föreställningar om hur porrbranschen är och fungerar kommer fram i flera sekvenser, 

framför allt om hur folk är och blir behandlade. Detta kopplas sedan till hur Sanna Rough 

påverkas av detta och hur mycket hon kan bestämma själv. Exempel 22 nedan kan sägas 

representera en sammanfattning av den bild av porrbranschen i Sverige och dess aktörer som 

Sanna Rough ger under samtalet:  

Porrbranschen – Åsikter och fördomar 

PL: Hur tycker du att stämningen i porrbranschen är? Det finns ju 

mycket olika åsikter om det här liksom.  

SR: Jag tycker den är väldigt bra. Alla är fria och öppna och ingen 

skäms för någonting liksom. Det är väldigt öppet klimat.  

PL: Var det något som inte alls var som du hade tänkt dig innan du 

började jobba inom porren?  

SR: Nej, det är nog ungefär så som jag tänkte att det skulle vara. Eller 

ja, folk är väldigt trevliga och schyssta i porrbranschen och det tänkte 

jag väl inte att dom skulle vara. 

PL: Du har inte stött på några sådana här sliskiga producenter sådär som 

du regerat på?  

SR: Nej, dom är väldigt professionella av sig. 

Exempel 22: Bild av porrbranschen i Sverige 

 

 Här framträder bilden av porrbranschen och dess aktörer som öppen och trevlig. Detta 

går tvärtemot bilden av porrbranschen och dess aktörer som ges av porrmotståndare och 

kvinnojourer (se exempelvis Unizon 2016). Sanna Roughs beskrivningar ger snarare en bild av 

porrskådisar som självbestämmande med möjlighet att påverka sin situation.  
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 En sak som dock inte verkar kunna påverkas är användningen av kondom vid 

inspelningar. Tidigare har deltagarna pratat om hur det fungerar med preventivmedel under 

inspelningarna och hur det fungerar med sjukdomskontrollen i branschen. Det framkom då att 

Sanna Rough inte anser att preventivmedel egentligen behövs, att risken att bli gravid är liten 

och att porrskådisar måste visa friskintyg inför varje inspelning som är max en månad gamla. 

Exempel 23 nedan återger andra tillfället då ämnet preventivmedel diskuteras: 

Porrbranschen - Preventivmedel 

PL: En fundering som dök upp hos mig bara: hade du önskat att det var 

mer okej att använda kondom under inspelningarna? Hade du önskat att 

tittarna hade önskat, alltså var mer okej med det?  

SR: Egentligen hade jag nog önskat det för att det är ganska jobbigt att 

gå och testa sig varje gång. Varje gång jag testar mig säger dom att jag 

testar mig för ofta och då får jag byta vårdcentral och då tycker jag att 

det är jobbigt. Så då skulle det vara mycket bättre med kondom. Och att 

jag känner mig lite mer safe också i och för sig.  

PL: Ja men precis. Men vadå, om du kommer till en filminspelning och 

ba: nämen jag vill ha kondom idag, vad händer då? 

SR: Jag vet inte, jag har aldrig testat att säga så. Men jag tror att dom 

skulle säga att ”nämen vi ska köra utan kondom annars får du inte spela 

in”. 

PL: Det är så hårt alltså? 

SR: Ja, det tror jag när det gäller kondom och så ja. 

PL: Ja. Kids jag vill bara avsluta med att säga att safe sex is the best 

sex. 

SR: Japp. 

Exempel 23: Kondomanvändning 

 

 Därmed bekräftas att porrskådisar inte helt kan styra sin situation. Men vilken arbetare 

kan egentligen det? Ingen människa har möjlighet att göra som de vill på sin arbetsplats då 

dessa är styrda av regler och normer. I det här fallet verkar det vara efterfrågan som styr, vilket 

sätter porrskådisarna i en potentiellt farlig situation. Detta verkar dock stävjas med hjälp av 

rigorösa kontroller av porrskådisarnas hälsa.  

 

7.4 Sammanfattning 

Ovan har resultaten av MCA-analysen redovisats enligt samma ordning som de bestämda 

huvudtemana Sanna Roughs person, Jobbet som porrskådis och Porrbranschen. Under 

intervjun är det följande sociala kategorier som främst görs gällande: hardcoreporrskådis och 

porrskådis, träningsnarkoman/träningsfreak och exhibitionist. Överlag uttalas inte sociala 
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kategorier specifikt i någon större omfattning under samtalet, utan det sker främst en 

förhandling kring olika attribut som kopplas till hardcoreporrskådis/porrskådis. 

 Samtalet ger en bild av Sanna Rough som tidigare student inom beteendevetenskap och 

filosofi samt hemtjänstanställd. Hon beskriver också relationen till familj och vänner som att 

de accepterar den hon är, men att familjen inte gillar det hon gör. Vidare gör hon skillnad på 

sin privatperson och sin karaktär Sanna Rough där den förstnämnda beskrivs som blyg till 

skillnad från den sistnämnda som beskrivs som oblyg. Hon beskriver sig som en person som 

återvinner sopor och äter mycket vegetarisk mat. Meningen med livet är enligt Sanna Rough 

att göra det man själv vill och inte vad alla andra vill att man ska göra.  

 De attribut och egenskaper som Sanna själv kopplar ihop sig med är att hon själv väljer 

vad hon vill göra, att hon söker kickar och att yrket som porrskådis ger detta, att jobbet är det 

roligaste hon gjort och att hon valt det själv och att hon inte bryr sig om normer och moral. 

Vidare orienterar hon sig mot att vara en svartsjuk person och att hennes yrke påverkar 

möjligheterna att ha kärleksrelationer.  

 Sanna Rough tar avstånd från föreställningarna och fördomarna om att hon skulle vara 

dum i huvudet och en dålig människa, att hennes val av yrke skulle ge uttryck för något 

destruktivt och att hon bidrar till objektifiering. Bilden av hennes yrkessituation framträder som 

självvald och med stor möjlighet att själv välja vad hon vill göra och inte, förutom när det gäller 

att använda kondom vid inspelningarna.  

 

 

8 Slutsatser och diskussion 

För många kan det tyckas självklart att vilka ämnen vi pratar om i olika situationer lyfter fram 

olika sidor – identiteter om man så vill – hos människor. Men poängen med den här under-

sökningen har varit att även väga in hur samhällets föreställningar om porrskådisar kommer till 

uttryck i samtalet och därmed även påverkar diskursen. Genom att transkribera och tematisera 

innehållet har jag kunnat analysera kategorier och hur deltagarna förhandlar om dessa och dess 

attribut. Nedan redogör jag för och diskuterar resultaten som redovisades i avsnitt 7 ovan. Först 

diskuterar jag kring hur identiteten konstrueras i intervjun, vilka attribut och egenskaper som 

görs gällande och vilka föreställningar om porrskådisar som kommer fram under intervjun. 

Sedan reflekterar jag kring den här uppsatsens forskningsnytta och begränsningar, samt ger en 

avslutande kommentar.  
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8.1 Personen och porrskådisen 

Sanna Rough framstår som en självbestämmande individ med möjligheter att välja vad hon vill 

göra. Hon fattar själv beslut om sitt liv och bryr sig inte om vad andra tycker om dessa beslut. 

Detta ger en bild av en liberalt inriktad person som har möjlighet att göra egna val i livet utifrån 

vad hon vill. Detta går emot den gängse bilden inom radikalfeminismen, där porrarbetande 

kvinnor ofta framställs som offer (se till exempel Unizon 2016). Sanna Rough framhäver att 

hon verkligen vill jobba som hardcoreporrskådis och att hon valt det själv, att hon gillar den 

typen av sex och att hon får en kick av det. Detta kopplar hon ihop med attribut som hon verkar 

anse tillhör exhibitionister: gilla att få uppmärksamhet och synas samt leta kickar.  

 I frågorna som ställs under intervjun kommer vissa egenskaper och attribut kopplade till 

att vara porrskådis till uttryck. Det framträder till exempel en bild av porrskådisar som utlämnad 

till producenter och konsumenter, vilket Sanna Rough tar avstånd ifrån genom hela intervjun 

förutom i ett hänseende: kondomanvändningen. Hon menar att det i princip inte går att vägra 

arbeta utan kondom då producenterna kräver kondomfritt utifrån att köparna efterfrågar detta. 

Istället ”tvingas” skådespelarna genomföra tester för att minska risken för sjukdomar. Men i 

svaret på frågan om vad Sanna ställer upp på och inte finns utrymme till självbestämmande och 

att bevaka sina egna gränser. Sanna skulle inte ställa upp på något som hon inte vill göra.  

 Det kommer också fram fördomar om porrskådisar som dumma i huvudet, dåliga 

människor och att de gör porr för att de är destruktiva. Samtliga dessa egenskaper tar Sanna 

Rough avstånd ifrån och därmed kommer en tydlig skillnad fram mellan föreställningar och 

verkligheten, åtminstone i för Sanna Rough. Hennes svar kan förstås inte sägas gälla för alla 

porrskådisar, vilket hon själv också indirekt påpekar (se avsnitt 7.2, exempel 11 och 16), men 

det ger ändå ett hum om att det finns olika typer av människor inom porrbranschen och 

anledningar till att medverka i porr. Detta har, som tidigare nämnts, Evans-DeCicco och Cowan 

(2013) även påvisat i sin studie. 

 Två intressanta frågor är de om objektifiering och drömfilm (se avsnitt 7.2, exempel 17 

och 18). Att Sanna Rough tar avstånd från idén att hon bidrar till objektifiering kan ses som ett 

försvar. Objektifiering bär negativa konnotationer och sådana vill nog människor i regel inte 

förknippas med. Men det visar också en sida, en mer liberalt inriktad sådan, att hon sätter sig 

själv och sin vilja före vad andra kanske tycker om hennes beslut. Samma sak gäller i svaret 

om drömfilmen som har ett kontroversiellt tema. I svaren framkommer att hon främst vill vara 

fri och göra som hon vill utan att behöva tänka på normer och moral. Det kanske är lockande 
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för en del att sätta benämningen ”omoralisk” på Sanna Rough efter det svaret. En 

porrmotståndare, till exempel, skulle kanske vilja använda svaret i sin argumentation som 

”bevis” för att porr och porrskådisar är moraliskt förkastliga. Men jag anser att det inte är så 

enkelt. En sådan benämning skulle vara en tolkning utifrån vad tolkaren anser ingår i normer 

och moral, vilket påverkas av vilken kultur tolkaren befinner sig i – och inte ens inom samma 

kultur har begreppet moral exakt samma innebörd för alla människor.  

 Jag vill hävda att diskursen har betydelse för hur identitet konstrueras i samtal. Eftersom 

samtalet är styrt av frågor och dessa i sin tur påverkas av ämnet för intervjun, spelar dessa roll 

för hur Sanna Roughs identitet skapas och förhandlas under samtalet. Det innebär i och för sig 

inte att frågorna måste handla om arbetet som porrskådis, vilket frågorna om meningen med 

livet och miljötänk visar (se avsnitt 7.1, exempel 9 och 10). Men intentionen med programmet 

får ändå antas vara att frågorna ”ska” handla om porr på något sätt. Sanna Rough är inte i 

studion för att prata om exempelvis sin utbildning i kognitiv neurovetenskap eller filosofi, vilket 

förmodligen hade frammanat en annan bild av henne. Lyssnarna får visserligen en bild av Sanna 

Roughs person utanför porrskådespelandet, till exempel i frågor om vad hon gjorde innan 

porren, men dessa står i periferin i jämförelse med frågor som berör porrskådespelandet och 

porrbranschen.  

 

8.2 Forskningsnytta 

Denna undersökning analyserar en del av diskursen om porr och kan bidra till kunskap om hur 

bilden av porrskådisar konstrueras inom olika medier och från olika utgångspunkter. Den visar 

att det finns människor som vill arbeta med porr och att de inte drivs av till exempel 

destruktivitet, utan har valt det av egen fri vilja (åtminstone enligt egen utsago). Detta är viktigt 

att ta hänsyn till i diskussionen om porr. För att kunna hantera problemen som porr för med sig 

bör vi också kunna hålla oss kritiska till vår egen ståndpunkt, varför vi är för eller emot. Att 

inte vara emot fenomenet behöver inte betyda att en förnekar de problem som finns i 

porrbranschen. Vidare forskning skulle kunna analysera hur porr diskuteras i andra forum och 

vad som lyfts och hur detta kritiskt ifrågasätts. För att få en konstruktiv diskussion krävs 

kunskap om förhållanden från båda håll – såväl producenter och aktörer som kritiker och ivrare. 

 För att kunna dra paralleller mellan föreställningar om porrskådisar och deras faktiska 

egenskaper behövs mer forskning likt den som Griffiths et al. (2013) genomfört i USA. Det 

finns en mängd perspektiv att ta hänsyn till i diskussionen kring pornografi och porrskådisar 

och ett av dem är porrskådisarnas. Att några, som Sanna Rough, själva väljer att arbeta som 
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porrskådis och gör det i en trygg miljö, innebär inte att alla har den möjligheten. Som 

exempelvis Unizon (2016) visar i sin rapport finns ett utbrett problem med övergrepp och våld 

i spåren av både produktion och konsumtion av porr. På samma vis som det inte är särskilt 

konstruktivt att dra all porr och alla porrskådisar över en kam och påstå att allt är dåligt av olika 

orsaker, lika lite konstruktivt är den liberala inställningen att porr inte är ett så stort problem 

och inte samhällets ansvar utan individens. Dessutom bör det inte förringas vilken påverkan 

porrkonsumtion har på våra föreställningar om sex, vad som är ”normalt” och både manliga 

och kvinnliga kroppar. Precis som inom till exempel populärkultur och media påverkas vi av 

de bilder och filmer vi ser och detta formar vår världsbild och verklighetssyn.  

 

8.3 Studiens begränsningar 

Det är viktigt att komma ihåg den här undersökningens begränsningar. För det första är 

materialet tämligen begränsat. Det utgörs av en intervju med en person. En enda persons 

perspektiv kan aldrig stå som representant för en hel grupp människor, även om fler tillhör 

samma kategori. Som beskrevs i avsnitt 4.1.1 är detta något som vi människor har en tendens 

att göra ändå, mer eller mindre medvetet. En kategori får vissa attribut i en kultur, bland annat 

via representanter från gruppen, och sedan tillskrivs alla som anses tillhöra samma kategori 

samma egenskaper. När Sanna Rough benämner sig själv som exhibitionist är det ju inte 

representativt för hela gruppen porrskådisar, utan hon lyfter attribut som hon tycker stämmer 

på henne själv och hennes bild av exhibitionister. 

 För det andra har analysen ingen jämförande del med andra liknande samtal, till exempel 

med Sanna Rough i ett annat sammanhang och andra ämnen, eller ett annat samtal med en 

annan porrskådis. En sådan ansats skulle kunna påvisa tydligare hur diskursen påverkar 

identitetsarbetet i samtal.  

 

8.4 Slutord 

Tanken att identitet är något vi både bär med oss och skapar i interaktion med andra anser jag 

vara ganska tydlig i den här analysen. Sanna Rough som en fri och självständig person, med 

åsikten att man ska kunna göra vad man vill, är inte bara något som skapas i den här diskursen, 

utan den är med största sannolikhet något hon bär med sig hela tiden. Det syns till exempel i 

hennes val av yrke och hur hon hanterar att familjemedlemmar, främst hennes mamma, vill att 

hon ska arbeta med något annat. Hon återkommer till att de ”får acceptera mig som jag är” och 

att hon själv väljer vad hon vill göra. Diskursen skapar förstås också hennes identitet i 
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situationen eftersom samtalet styrs av frågor, vilka i sin tur styrs av människors föreställningar 

om porrskådisar och porrbranschen. Bilden av porrskådisar som radikalfeminismen lyfter fram, 

att det är personer som mår dåligt och tvingas in i industrin, stämmer alltså inte på Sanna Rough. 

Istället ger hon oss bilden av en stark självständig kvinna som går sin egen väg – även om denna 

går emot gängse normer och moral. Hon vill, kort sagt, vara fri att göra vad hon vill. 
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Bilaga 1 – Sammanställning teman och ämnen 
 

 Tabell 3: Resultat tematisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema Ämne 

Sanna Roughs person Porrkonsumtion 

Fritid 

Innan porren 

Varför porrskådis? 

Drömmar 

Framtidstankar 

Varför hårdporr? 

Sexuella preferenser 

Relationer, familj och vänner 

Privat vs offentligt sex 

Tankar om livet 

Karaktär vs privat 

Miljötänk 

Jobbet som porrskådis Hur det började 

Upplevelser 

En vanlig dag 

Inflytande 

Sanna Roughs gränser 

Lön 

Reaktioner från omgivningen 

Problematisering 

Byta jobb 

Det intima officiellt 

Fysisk påverkan 

Säkerhet 

Fördomar 

Drömmar  

Kändisskap 

Antal filmer/år 

Pension 

Relationer till medarbetare 

Arbetsvillkor 

Porrbranschen Hur går en inspelning till? 

Relationer till medarbetare 

Lön 

Innehåll porrfilmer 

Arbetsmiljö 

Jämställdhet mellan könen 

Genrer  

Problematisering  

Kroppsideal 

Arbetsvillkor 

Porrindustrin i Sverige 

Preventivmedel 

Sjukdomskontroll 

Porrbranschen i Sverige vs utomlands  

Framtidens porr 
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Bilaga 2 – Substantivistiska benämningar 
 

 Tabell 4: Substantivistiska benämningar i teman 

Tema Benämning 

Sanna Roughs person Träningsfreak 

Träningsnarkoman  

Porrskådis 

Hardcoreporrskådis 

Exhibitionist 

Singel 

Karaktär/alter ego 

Jobbet som porrskådis Porrskådis 

Hardcoreporrskådis 

Porrstjärna 

Exhibitionist 

Kändis 

Porrbranschen Porrskådis 

Hardcoreporrskådis 

Frilansare 

 

 

 

 

 

 


