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Abstract 
Undersökningen tar avstamp i den dominerande radikalfeministiska pornografianalysen och 

normer kring kvinnors sexualitet. Dess syfte är att undersöka hur feministiska 

porrkonsumerande kvinnor förhåller sig till pornografi. Undersökningsmaterialet har skapats 

genom fem samtalsintervjuer som fokuserar på feminism i relation till pornografi, normer 

kring kön och sexualitet samt pornografin, med inriktning på bransch, innehåll och 

konsekvenser. Utgångspunkten är teorier om heteronormativitet, feminism och en förståelse 

av porr som tal kring sex. Slutsatserna jag drar utifrån informanternas utsagor är de använder 

sig av olika feministiska förståelser i talet om pornografi. De förhåller sig aktivt, kritiskt och 

feministiskt till pornografi i sin konsumtion och genom tal och handling utmanar de 

normativa föreställningar om kön och sexualitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ett stort tack går till de sex personer som har låtit sig intervjuas och på så sätt möjliggjort den 

här undersökningen. Ni har gjort arbetet intressant och spännande, och jag är väldigt glad att 

jag har fått ta del av alla era erfarenheter av och tankar om feminism, sexualitet, porr och sex.  

 

Jag vill även tacka Ulrika Dahl för konstruktiv och relevant kritik och entusiasmerande 

handledning. 
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1. Inledning 
1971 legaliserade Sverige pornografi, som andra land i världen efter Danmark. Med tiden har 

porren kommit att bli en omdiskuterad feministisk stridsfråga, både på de inom- och 

utomparlamentariska arenorna, samt inom akademin. Feministiska aktivistgrupper blockerar 

porrbutiker samtidigt som politikerna i Stockholms stadshus tar beslut om att alla medarbetare 

skall bo på porrfria hotell och feministiska teoretiker menar att porren upprätthåller 

maktstrukturer i samhället. En radikalfeministisk kritik som ofta förs fram består framförallt i att 

porrfilmer produceras under förhållanden där kvinnor utnyttjas och sexskildringar manifesterar 

en patriarkal bild av sexualitet som får konkreta effekter eftersom människor tar efter det som 

beskrivs.1 Porrens konsekvenser har debatterats efter larmrapporter om ökade gruppvåldtäkter 

och om hur unga kvinnor far illa till följd av att ha blivit övertalade till att ha analsex. Samtidigt 

så finns det andra feministiska positioner att inta. Det finns även de som inte vill förbjuda eller ta 

bort porren utan som menar att den kan ses som omstörtande. Genom porren kan man visa på 

olika bilder av sex och den kan vara ett sätt för kvinnor att utforska sin sexualitet.2 I Sverige har 

inte dessa två positioner funnits på samma sätt utan den senare analysen av kommersiell 

sexualitet blivit dominerande, där sexköpslagen och myndigheter vars personal endast begagnar 

sig av porrfria hotell är några exempel.3 

Inom den radikalfeministiska analysen finns en motsättning mellan feminism och 

pornografi, då pornografi som fenomen och bransch utnyttjar, objektifierar och utövar våld 

gentemot kvinnor som grupp. Samtidigt har feminister överlag kritiserat bilden av kvinnors 

sexualitet som föregår att kvinnor inte anses tända på eller konsumera pornografi. Normativt ses 

kärlek som centralt för en kvinnas sexualitet, och att vara alltför sexuellt aktiv går inte att 

kombinera med att vara en �normal� kvinna.4 Det finns alltså både enligt den radikalfeministiska 

analysen och en heteronormativ syn på kön en problematik i att konsumera pornografi och att 

vara kvinna och feminist. Därför anser jag att det är intressant att titta på hur feministiska 

porrkonsumerande kvinnor förhåller sig till pornografi. Undersökningen blir relevant för 

genusvetenskapen eftersom den för samman frågor om feminism, kön och sexualitet.  
 

                                                
1 MacKinnon 2000a, Dworkin 2000, Berg 2000, Hirdman 2000 
2 Williams 1999, Hirdman 2000, Berg 2000, Cornell 2000 
3 Kurttila 2004, http://www2.vansterpartiet.se/stockholmsstad/skrivelser_%20porrfriahotell.htm,  
4 Hirdman 2000 s.61, Berg 1999, Johansson & Hammarén 2006 s.34 
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2. Syfte och frågeställningar 
Utifrån å ena sidan feministiska diskussioner kring pornografi och å andra sidan normativa 

föreställningar om kvinnors sexualitet blir feministiska kvinnors porrkonsumtion intressant att 

undersöka. Det övergripande syftet med denna uppsats är att se hur feministiska 

porrkonsumerande kvinnor förhåller sig till pornografi. Syftet har under arbetets gång 

konkretiserats till följande frågeställningar: 

- Hur diskuteras olika feministiska förståelser i relation till pornografi? 

- Hur kan man se på normer kring kön och sexualitet utifrån informanternas tal och 

konsumtion? 

- Hur förhåller sig informanterna till pornografins olika delar - bransch, innehåll och 

konsekvenser? 

Resultaten kommer diskuteras i relation till den tidigare forskning som jag funnit relevant, och 

sedan analyseras med hjälp av de begrepp och teoretiska verktyg som följer nedan. 

 

3 Teori /Begrepp 
Här presenteras de teoretiska begrepp jag använder mig av i analysen � pornografi, feminism och 

heteronormativitet. De två första presenteras för att tydliggöra vad jag åsyftar med dem, medan 

tankar kring heteronormativitet skall ses som den mest centrala teorin för uppsatsen. 

 

3.1 Pornografi 
Begreppet pornografi kommer från grekiskans pòrnê för sköka och graphéin för skriva och har 

en historia av samhällskritik.5 Idag används det främst för att beteckna sexuellt explicit material i 

syfte att upphetsa6, en definition som jag också använder mig av.  

En återkommande diskussion är begreppsdistinktionen porr � erotik, porr � konst 

eller hårdporr- mjukporr. En sådan distinktion riskerar att resultera i en uppdelning mellan rå, 

explicit, manlig, arbetarklasskonnoterad (hård)porr och en mjukare, mer subtil, kvinnlig och 

medelklasskonnoterad erotik eller konst där det ena är legitimt och det andra inte.7 Med 

bakgrund i denna diskussion har jag valt att endast använda mig av begreppet pornografi för att 

                                                
5 Lindén 1999 s.25 
6 Hirdman 2006 s.74 
7 O�Toole 1998 s.6-7, 17, se även Williams 2004 s.6. Klasskonnotationerna tar sig uttryck genom vad porren 
innehåller och vem som konsumerar den, men även vem som medverkar. Det kan tex tänkas ligga en skillnad i vem 
som läser skönlitterära erotiska klassiker innehållandes filosofiska diskussioner eller kollar på bögporr på internet 
med underbetalda män i byggarbetskläder som har sex med varandra. 
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beteckna det som upplevs som sexuellt explicit material i syfte att upphetsa.8 Med pornografi 

menas här inte bara porrfilm utan allt slags sexuellt material i syfte att upphetsa, snarare än 

kommodifiering av sexualitet och kroppar. Att fixera dess konkreta betydelse blir svårt då dess 

form och innehåll är kontextuellt och därmed föränderligt.9 

Jag förstår fenomenet pornografi som ett slags tal om sex eller idéer kring sex och begär, och 

därmed om sexualitet och kön. Liksom allt tal om sex så skall pornografin ses som ett 

maktutövande  eftersom det innebär en produktion av normer. Med den förståelsen av makt finns 

det öppningar för omskapande av normer kring begär.10 Porr är alltså både ett konkret sexuellt 

innehåll i syfte att upphetsa och ett mer generellt tal kring sex. Det ses också som ett kulturellt 

uttryck bland många, och således blir konsekvenserna av de föreställningar som skapas inte 

heller artskilda från konsekvenser av kulturella normskapande uttryck generellt.11 Att porr är tal 

om sex kommer användas för att visa på hur jag menar att man skall förstå informanternas 

förhållningssätt till porr, nämligen även som ett sätt att förhålla sig till tal om sex, sexualitet och 

kön. 

 

3.2 Feminism 
Betydelsen av begreppet feminism som jag använder mig av i uppsatsen är mycket generell 

vilket gör att det kan användas för att diskutera många olika sorters feminismer. Jag använder 

mig av Lena Gemzöes definition: en insikt om att gruppen kvinnor är underordnad gruppen män 

och en vilja att förändra detta.12 Hur den feministiska analysen ser ut beror bland annat på vilken 

syn man har på makt. Om makt ses som repressivt och något man har över någon annan eller om 

normskapande ses som ett maktutövande och makt är relationellt får konsekvenser för vilken syn 

man har på kvinnors agens, det vill säga handlingsutrymme, inom maktstrukturerna.13 

 

3.3 Heteronormativitet 
Tiina Rosenberg skriver om heteronormativitet i Queerfeministisk agenda (2000), det vill säga 

�� antagandet att alla är heterosexuella och det naturliga sättet att leva är heterosexuellt�.14 Det 

                                                
8 Då jag redogör för empirin förekommer ordet erotik. Detta då jag försöker hålla mig så nära informanternas egna 
ord som möjligt, dock gör jag ingen analytisk skillnad pornografi � erotik emellan. 
9 Hirdman 2006 s.75-76 
10 Williams 1999[1989] s.3, Hirdman 2006 s.74 
11 Lindén 1999 s.27, Hirdman 2006 s.74 
12 Gemzöe 2004 s.13 
13 För en radikalfeministisk syn på makt, se Gemzöe 2004 s.45f, för en postmodernanakys, se ibid.132. Den 
genomgående teoretiska utgångspunkten i min undersökningen är den senare maktanalysen. Vad konsekvenserna av 
de respektive maktanalyserna kan vara ser vi exempel på hos de respektive delarna i 4.2 Feminism och pornografi. 
14 Rosenberg, 2002, s.100 
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bygger på två normativa separata kön och obligatorisk heterosexualitet. De verktyg som redogörs 

för nedan kommer att användas för att synliggöra och undersöka relationen mellan kön och 

sexualitet, samt för att föra en diskussion kring föreställningen om sexualitetens naturlighet. Jag 

kommer även att använda mig av tankar om den heterosexuella matrisen för att resonera kring 

upprätthållande och utmanande av normer.  

Heteronormativiteten bygger på att heterosexualitet är skiljt från och överordnat 

homosexualitet, en överordnad position som medför föreställningar kring ursprunglighet, 

naturlighet och önskvärdhet 15. Genom den obligatoriska heterosexualiteten upprätthålls 

skillnaden och hierarkiseringen mellan kategorierna man och kvinna menar Rosenberg.16 Judith 

Butler tydliggör i Gender Trouble (1999) relationen mellan det heterosexualiserade begäret och 

kvinnliga och manliga positioner genom begreppet den heterosexuella matrisen. Det innebär att 

kropp, genus och begär ordnas inom heterosexualiteten � en manlig kropp ska ha ett manligt 

genus och skall begära kvinnor. Könskategorier, sexualitet och stereotypa sätt att begära blir med 

hennes resonemang möjliga pga den normativa heterosexualiteten.17 Butler ser kön som 

performativt vilket innebär att föreställningen om ett statiskt och naturligt kön inte är en 

konsekvens av natur eller erfarenhet utan skapas i framförandet, iscensättningen av könet. 

Människor är inte kön, utan gör kön.18 

Heteronormativitet innebär förväntad heterosexualitet i förväntad form. Det innebär 

att den monogama heterosexualiteten utövad med reproduktion i syfte premieras framför andra 

heterosexualiteter.19 Gayle Rubin skriver i artikeln �Thinking sex� (1993[1984]) om hur olika 

sexuella praktiker kan inordnas i ett slags sexuellt värdehierarki, en tänkt skala.20 Den normativa 

föreställningen kring sexuella praktiker som bra och naturligt eller dåligt och onaturligt är socialt 

konstruerad och hjälper till att upprätthålla normer kring kön. Det finns dock inga praktiker som 

är bättre eller sämre än andra i sig, eller mer eller mindre naturliga, utan den sexuella 

värdehierarkin är kontextuell, samt socialt och historiskt konstruerad.21 

                                                
15 ibid. s.100-102 
16 ibid. s.71 
17 Butler 1999, s.23-24 
18 Butler 1999 s.43, Gemzöe 2002 s.139-142 
19 Rosenberg 2002, s.91 
20 Högst upp i hierarkin hamnar exempelvis monogam, heterosexuell sexualitet, följt av homosexualitet, icke-
monogami och onani. Längst ner kommer sexuella praktiker som betraktas som dåliga eller sjuka sex där det 
föreligger stor åldersskillnad mellan parterna eller sex mot pengar. De som ägnar sig åt �bra� sex premieras genom 
social acceptans och respektabilitet, medan avvikare patologiseras och kriminaliseras. Homosexualitet var i Sverige 
olagligt fram till 1944 och sjukdomsklassificerat fram till 1979. Rubin skrev sin text 1984 och de empiriska exempel 
på vad som placeras var när man talar om sexuella värdehierarkier blir problematiska att anamma. Istället bör de 
kontextualiseras, men jag menar att det teoretiska verktyget sexuella värdehierarkier utgör är fruktbart för att 
synliggöra bakomliggande föreställningar om sexualitet när det talas om i termer av bra, dåligt och naturligt. 
21 Rubin 1993[1984] s.9ff 
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Som en konsekvens av att kön och sexualitet i förväntad form beror på och är beroende av en 

heteronormativ kontext, innebär ett utmanande av de normativa köns- och 

sexualitetskategorierna ett utmanande av heteronormativiteten, och vice versa. När den 

heterosexuella matrisen störs synliggörs dess mekanismer och därmed utmanas dess position 

som naturlig och stabil.22 

 

4 Tidigare forskning 
Här går jag igenom två fält som angränsar till min problemformulering: forskning som behandlar 

kvinnors sexualitet och pornografi samt feminism och pornografi. 

 

4.1 Kvinnors sexualitet och pornografi 
Svensk pornografirelaterad forskning om konsumentpositionen behandlar i synnerhet 

konsekvenser för unga konsumenter. Medierådet kom under våren 2006 ut med en rapport om 

sex, pornografi, medier och unga som heter Koll på porr, där det bl a ingår två statistiska 

undersökningar om ungdomars porrkonsumtion. Den lämnar mig med intrycket av att 

människors sexualitet slutar påverkas efter gymnasieåldern, eftersom den uppenbarligen inte 

längre är lika intressant att undersöka. Samma sak i Ungdomar och sexualitet � en kunskaps-

översikt år 2000 (2000) där det först konstateras att män använder porr i större utsträckning än 

kvinnor och sedan att människors sexuella handlingar generellt inte påverkas av pornografi 

förutom ungdomars �sexuella experimenterande�.23 

Lena Berg skriver i artikeln �Det dubbeltydiga talet� (2000) kring unga 

heterosexuella tjejers upplevelser av pornografi. Hon visar på hur tjejer förväntas vara �lagom� 

sexuella genom att inte ha för mycket eller för lite sex, inte ta initiativ till sex utom inom en 

parrelation och inte heller konsumera pornografi. Utifrån dessa normer upplever tjejerna en 

dubbelhet inför det att de tänder på pornografi. Detta ser Berg hanteras genom två strategier: 

tabut och föreställningen kring den naturliga kroppen. Tabut som strategi innebär att tjejerna har 

lärt sig att pornografi är något förkastligt och opassande för någon av kvinnligt kön att 

konsumera, en inställning de delar, vilket markerar deras position som �lagomt� sexuella tjejer. 

Med föreställningen kring den naturliga kroppen menas att tjejerna tolkar kroppens reaktioner 

(lubrikation i det här fallet) som naturliga och automatiska. Därför kan de inte heller hållas 

ansvariga för sin upphetsning, utan upphetsningen åläggs kroppen24. Det här är ett exempel på 

                                                
22 Butler 1999, s.23f 
23 Forsberg 2000 s.110 
24 Berg 2000 
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vad som utifrån Rosenberg och Butler kan förstås som en konsekvens av en heteronormativ 

föreställning kring kvinnors sexualitet. 

Ett annat exempel är den enda stora undersökningen jag funnit som visar på vuxna 

människors användande av porr, Sex i Sverige (1996). Där ser vi att män konsumerar pornografi i 

mycket större utsträckning än kvinnor, att kvinnor har en annan syn på vad porr är, samt att 

porrkonsumerande människors sexuella handlingsrepertoar är större än andra människors.25 

Lars Hammarén har genomfört intervjuundersökningen Att tillåta sig det otillåtna 

(1998) med sex kvinnor mellan 21 och 49 som är positiva till pornografi. Utgångspunkten för 

hans studie är teorier om en sexualitet frikopplad från fortplantning och äktenskap.26 Kvinnorna i 

studien är positiva till porr och ser det som inspiration och en krydda till sexlivet och frigörande 

då det frikopplar sexualitet från kärlek. De upplever samtidigt problem med delar av pornografin, 

som att den visar stereotypa bilder av sex och sexualitet. Hammarén menar att de porrpositiva 

kvinnorna utmanar normer som att kvinnor endast ska ha sex av kärlek, eller tanken på att det 

ska finnas någon specifik normal sexualitet. Samtidigt ser han kritiskt på inställningen att 

medverkan i porrbranschen handlar om ett fritt val som de intervjuade ger uttryck för.27 

Min undersökning skiljer sig från Hammaréns i flera avseenden. Dels undersöker jag 

förhållningssätt till pornografi, inte varför porrkonsumtion förekommer. Dels har jag ett direkt 

fokus på pornografi28 utifrån vilket informanternas syn på sexualitet och kön kan skönjas, 

snarare än att deras generella inställning till kön och sexualitet förklarar porranvändandet.  

 

4.2 Feminism och pornografi 
Jag har genom mitt arbete med att urskilja ett forskningsläge lyssnat till många feministiska 

röster kring ämnet pornografi. Här går jag igenom två läger som har visat sig intressanta utifrån 

mitt syfte och som kommer att användas för att visa på hur informanternas utsagor kan relateras 

till olika feministiska förståelser av pornografi. Dessa läger existerar både i form av feministisk 

forskning och feministisk aktivism. Båda skulle jag vilja kalla porrkritiska. Även om de ofta 

konstrueras som diametralt motsatta positioner29 hävdar jag att skillnaden dem emellan främst 

består i fokus, syn på makt och problemlösning. Som Linda Williams poängterar är feminister 

ofta överens om att porr är sexistisk men inte alltid överens om vilken eller varför.30 Det som till 

en början kan te sig som en diskussion mellan två läger visar sig efterhand vara mer komplext än 
                                                
25 Månsson 1998 s.254 ff 
26 Hammarén 1998 s.15 
27 ibid. s.42 
28 härav motiveras konsument-begreppet, se mer om detta under 6.2 Urval och intervjusituation. 
29 vilket tex. Hirdman 2000 s.55 och Berg 2000 s.42 uppmärksammar. 
30 Williams 1999[1998] s.25 
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så. Därför har jag strukturerat upp de två linjerna följande delar: porrbranschen, pornografins 

innehåll samt pornografins konsekvenser.  

 

4.2.1 Radikalfeminism och pornografi 
Den ena delen av forskningsläget domineras av de radikalfeministiska31 förgrundsgestalterna 

Catherine A MacKinnon och Andrea Dworkin. Deras analys kan bli väl extrem ibland vilket gör 

deras position tydlig samtidigt som den inte blir användbar. Därför använder jag även Lena 

Bergs analys av det svenska samtalet om pornografi för att kontextualisera diskussionen till 

Sverige. 

Catharine MacKinnon och Andrea Dworkin ser pornografi som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna och mycket fokus ligger på just porrbranschen. De förtryckande 

mekanismerna påbörjas redan i och med att kvinnor tvingas till sex för att skapa pornografi. Porr 

skall förstås som verklighet, eftersom det är inspelat sex mellan verkliga människors kroppar.32 

Eftersom porrens innehåll är kvinnoförnedrande utsätts de som spelar in den för dominans och 

förtryck, något som ingen anses vilja bli utsatt för.33 Branschen beskrivs även i termer av en ny 

form av slaveri och kommodifiering av människor.34  

MacKinnon och Dworkin definierar i korthet pornografi som sexuellt explicit 

underordning av kvinnor i bild eller ord. Vad som är karaktäriserande för pornografin är att den 

innehåller ett eller flera av följande: kvinnor presenterade som objektifierade ting eller 

handelsvaror och reducerade till sina kroppsdelar, kvinnor som sexobjekt som njuter av smärta, 

förnedring,  våldtäkt eller av att bli penetrerade av djur eller föremål.35 Genom att över- och 

underordning erotiseras normaliseras sexuellt utnyttjande och blir synonymt med sexuell 

njutning.36 Pornografi ses inte som ett kulturellt uttryck bland andra, utan det föreligger en 

artskillnad där pornografi är synonymt med sex då det används som en del av en sexuell akt � 

vanligtvis onani. Man vänder sig starkt mot tanken på pornografi som fantasi utan ser den istället 

på grund av branschen som verklig. Det är riktiga kvinnor som penetreras när �fiktiva� kvinnor i 

porrfilmer penetreras, och till exempel porrnoveller är också sex eftersom de innehåller �sexual 

hatred�.37 

                                                
31 Gemzöe menar att MacKinnon och Dworkin båda visar exempel på en radikalfeministisk analys av sexualitet, där 
våld och sexualitet är tätt sammanknutet i en patriarkal världsordning. Det får till följd att kvinnor ses som sexuellt 
tillgängliga och dominans och underordning förväxlas med kvinnlig sexualitet, se Gemzöe 2004 s.96-98. 
32 MacKinnon 2000a s.130f, Berg 2000 s.43 
33 Berg 2000 s.43, Gemzöe 2004 s.98 
34 MacKinnon 2000a s.139 
35 Dworkin 2000 s.29 
36 MacKinnon 2000a s.139, Berg 2000 s.43 
37 Dworkin 2000 s.28 
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En central invändning mot porren är att den anses generera våld mot kvinnor enligt 

logiken pornografi är teori medan våldtäkt är praktiken.38 Porren får konsekvenser som att män 

tvingar sina flickvänner till sex mot deras vilja efter att ha sett porr eller iscensättande av 

porrfilmer genom gruppvåldtäkt.39 Andrea Dworkin skriver att pornografi görs av män för män, 

och är ett sätt att bibehålla och normalisera exploatering av och våld mot kvinnor. Våldet och 

den sexuella exploateringen möjliggör och normaliserar kvinnors underordning vad gäller allt 

från äktenskap och sexualitet till arbete och utbildning. Pornografi får alltså inte endast 

konsekvenser för enskilda porraktriser utan för kvinnor som grupp eller klass.40 Vare sig 

pornografi är centralt eller en orsak bland många vad gäller kvinnors underordning föreligger en 

motsättning mellan pornografi och feminism, i den mån feminism innebär en strävan efter 

jämställdhet mellan könen,  resonerar Dworkin. Att det skulle finnas någon förändringspotential 

är inte troligt då pornografi alltid har haft samma innehåll och konsekvenser. Det enda som har 

förändrats i pornografin över tid är den ökade tillgängligheten och den ökande skaran utnyttjade 

kvinnor, inte dess natur.41 Av dessa tankegångar följer förbud som enda potentiella lösningen på 

problemet, och MacKinnon och Dworkin har också formulerat en lagstiftning mot pornografi 

som har implementerats i flera stater i USA.42 

 

4.2.2. Kritik av radikalfeminismen 

Den andra delen av forskningsläget ser jag mycket som en reaktion på den radikalfeministiska 

kritiken. Den representeras här av Linda Williams, Drucilla Cornell och svenska röster som Petra 

Östergren och Anja Hirdman. Denna position är viktig att skilja från den porrliberala där fria val 

och marknad är utgångspunkter som lämnar pornografin oproblematiserad. 

Många kvinnor utnyttjas i porrbranschen menar Drucilla Cornell, redaktör för 

antologin Feminism and Pornography (2000).43 Det är dock inte så att alla människor, och då i 

synnerhet kvinnor, som medverkar inom produktionen av pornografi skulle göra det mot sin 

vilja. Den föreställningen baseras på en stereotyp föreställning kring kvinnors sexualitet och en 

radikalfeministisk sexualitetsanalys.44 Vidare ska porrfilm ses som iscensättning av en fantasi 

precis som alla filmer, inte som verklighet. Problemen med porrfilm är arbetsvillkoren i 

                                                
38 Gemzöe 2004 s.97 
39 MacKinnon 2000a s.131-132 
40 Dworkin 2000 s.25-27, jfr Gemzöe 2004 och en radikalfeministisk syn på kvinnor som grupp och sexualiteten 
som central i kvinnors underordning s.46f 
41 Dworkin 2000 s.29-36 
42 MacKinnon 2000a s.130f 
43 Cornell 2000 s.552 
44 Hirdman 2000 s.59, Gemzöe 2004 s.96f 
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porrbranschen snarare än att det är sex människor arbetar med, och detta borde hanteras genom 

organisering av sexarbetare som på så sätt kan kräva sina rättigheter, menar Petra Östergren.45 

 Hirdman ifrågasätter föreställningen kring att pornografin är genusspecifik, det vill 

säga alltid till för män. Att pornografin som ofta är kärlekslös och våldsam uteslutande skulle 

uttrycka manlig sexualitet reproducerar en essentialistisk bild av kvinnors sexualitet som 

romantisk och passiv � och därmed skiljd från mäns sexualitet.46 Linda Williams undersöker i 

Hardcore (1999[1989]) hardcore-pornografi ur ett filmvetenskapligt perspektiv. Hon definierar 

porrfilm som ��the visual (and sometimes aural) representation of living, moving bodies 

engaged in explicit, usually unfaked, sexual acts with primary intent of arousing viewers�.47 Porr 

handlar, liksom allt tal kring sex, om makt över hur begär konstrueras och produceras.48 Linda 

Williams menar att den anti-pornografiska feminismen har anammat en syn på kvinnor och 

kvinnors sexualitet som den feministiska rörelsen länge har motarbetat. Genom att ständigt tala 

om förtryck fråntas kvinnor allt sexuellt handlingsutrymme, vilket samtidigt inte betyder att porr 

inte i stor utsträckning bygger på kvinnor som underordnade.49 Karaktäristiskt för dagens porr är 

den manliga lusten i fokus vilket manifesteras genom den manliga blicken, det vill säga att 

mottagaren för visualiseringen av begäret är en heterosexuell man.50 Med detta är det dock inte 

sagt att kvinnor inte kan tända på visuell hardcore.51 Det finns mycket porr som är ren 

representation av kvinnoförtryck, men censur är en felaktig metod för att förändra detta.52 

Problemen med porren är snarare dess stereotypa innehåll vad gäller kön och dramaturgi än att 

det skulle innebära en verklighet. Precis som man kan kritisera en hollywoodfilm innehållande 

stereotypa representationer av kön. Men det betyder inte att uttrycksformen � sexuellt explicit 

material i syfte att upphetsa � i sig är förkastlig.53 

Linda Williams menar att det inte finns någon sanning om att porr alltid skulle 

fungera som förtryckande eller frigörande, eller att det skulle finnas ett kausalt samband mellan 

porr och våldtäkt. Det feminismen kan göra är att problematisera den konventionella och 

enformiga porren. Ett medel mot den är att visa på så många bilder som möjligt samt att 

ifrågasätta själva förekomsten av normer gällande sexualitet snarare än att upprätta �nya,  

potentiellt repressiva, normer�.54 Att pornografin som uttrycksform kan användas till att utmana 

                                                
45 Östergren 2000 s.28, jfr Cornell 2000 s.552 
46 Hirdman 2000 s.60 
47 Williams 1999[1989]s.30 
48 Williams 1999[1989] s.2-7, jfr Gemzöe 2004 och en postmodern förståelse av makt s.132. 
49 Williams 1999[1989] s.19-26 
50 ibid. s.41f 
51 se tex ibid. s.215 
52 ibid. s.15-22 
53 Hirdman 2000 s.55-64, jfr Williams 1999[1989] s.7 
54 Williams 1999 s.68 
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rådande normer kring sexualitet håller Hirdman med om. I linje med argumentet kvinnors 

sexuella frigörelse som central för feministiska mål bör kvinnor, som män, kunna använda 

pornografi för sin njutnings skull. Kvinnor som sätter egen njutning i första rummet utmanar 

föreställningen att kvinnor skall vara till för män.55 

 

5. Positionering  
Jag vill, i likhet med Linda Williams56, hävda att dessa två läger inte nödvändigtvis står i 

motsättning till varandra. I vissa fall är åsikterna motsatta, men ofta handlar det främst om skilda 

fokus och problemformuleringar. Jag använder mig av den ena sidans maktanalys, men det 

innebär inte att jag instämmer i alla resonemang. Vidare är jag feministisk aktivist med ett 

särskilt intresse för sexualpolitiska frågor. Min position utgör självfallet bakgrunden till frågorna 

som ställs och den analys som görs, vilket har nackdelen att förmågan att hålla sig kritisk och 

distanserad till empirin som skall undersökas minskar. Kvale påpekar att man som forskare bör 

hålla sig förutsättningsmedveten (inte förutsättningslös) i meningen �kritiskt medveten om sina 

egna förutsättningar�.57 För att i möjligaste mån undvika att hamna i en situation där jag 

premierar föreställningar kring pornografi som ligger nära mina egna har jag innan 

genomförandet av intervjuerna skrivit ner mina tankar om vad jag kan förvänta mig att 

informanterna skulle svara för att synliggöra mina föreställningar. Att få ner dem på papper gör 

att jag vet vad det rent konkret är för något jag måste vara kritiskt medveten om. Konsekvenser 

av forskarens position gäller inte bara vilka frågor som ställs och vilka analyser som görs utan 

även informanternas beteende i intervjusituationen.58 Jag hade träffat alla jag intervjuade innan 

intervjutillfället och var ytligt bekant med flera av dem. Jag märkte dock ingen skillnad mellan 

de jag var bekant med sedan innan och de jag inte var bekant med i intervjusituationen. Det 

faktum att jag hade träffat alla tidigare samt i synnerhet mitt angreppssätt vilket tydligt visar 

vilken position jag intar59 är jag övertygad om skapade en trygghet i intervjusituationen, vilket 

medförde att jag fick möjlighet att ta del av de väldigt personliga upplevelser som 

porrkonsumtion utgör. Reinharz för ett resonemang i Feminist methods in social research (1992) 

                                                
55 Hirdman 2000 s.55-64 
56 Williams 2004 s.6  
57 Kvale 1997 s..37 
58 Reinharz 1992 s.24f 
59 Angreppssätt, det vill säga undersökningens syfte, klargjordes i det intervjubrev jag skickade ut till informanterna 
när vi bestämt tid och plats för intervjun (något Kvale i kombination med vetskapen om att informanten kan dra sig 
ur när som helst kallar informerat samtycke, se Kvale 1997 s.107). Innan information som fanns att tillgå i 
intervjubrevet var att intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det innebär att ingen annan utom jag har tillgång den 
inspelade intervjun och att personlig info om de medverkande har redigeras för att omöjliggöra identifikation, jfr 
Kvale 1997 s.109.  
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om att det kan ses som en tillgång i feministisk forskning att känna personer man intervjuar. Det 

möjliggör tillgång till information och bättre möjlighet till tolkning.60 Det finns dock nackdelar 

som framförallt att det är svårt att se med distans vad gäller ämnen där man har en tydlig position 

och mycket tas för givet. Detta tog sig konkret uttryck i intervjuerna genom att jag förutsattes 

känna till olika begrepp, feministiska strömningar och pornografiska alster. Jag försökte att i så 

stor utsträckning som möjligt fråga om till synes självklara saker för att få reda på vad 

personerna åsyftade.  
 

6. Metod 

6.1 Samtalsintervju som metod 
Metoden jag använder i undersökningen är halvstrukturerad samtalsintervju och 

metodlitteraturen jag har använt mig av består främst i Steinar Kvales Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997), Victoria Wibecks Fokusgrupper (2000) samt Feminist methods in 

social research (1992) av Shulamit Reinharz. 

Mitt metodval baserar jag på att det är ett sätt att ta del av människors erfarenheter 

och upplevelser och jag anser att mina frågor inte skulle kunna få svar genom något annat sätt.61 

Halvstrukturerad intervju innebär att det finns ett antal teman och frågor att förhålla sig till 

samtidigt som intervjuns innehåll och form till stor del kan utformas i intervjusituationen.62 

 

6.2 Urval och intervjusituation 
Jag har genomfört sex intervjuer � en pilotintervju i syfte att kunna testa och bearbeta 

intervjuguiden63, och fem som utgör min empiri, ett antal som motiveras av tidsbegränsning. 

Urvalet skedde genom ett s.k. bekvämlighetsurval.64 Urvalspremisserna för informanterna var 

feministiska porrkonsumerande kvinnor. Feministiska kvinnor är självskrivet utifrån min ingång 

i ämnet och vad som åsyftas med porr och feminism har varit upp till dem att definiera. 
                                                
60 Reinharz 1992 s.26f 
61 Kvale 1997 s.9, Reinharz 1992 s.19 
62 Kvale 1997 s.117, jfr Wibeck 2000 s.71f 
63 Insikten pilotintervjun medförde var den att tal kring privata företeelser som porrkonsumtion mycket lätt hamnar 
på en generell strukturell nivå, vilket förvisso är intressant men samtidigt är jag intresserad av specifika erfarenheter 
och förståelser av dessa. Resultatet blev konkreta frågor och efterföljande uppföljningsfrågor (jfr Kvale 1997 s.123 
om frågor och ibid. s.137 om pilotintervjuer). 
64 Hartman 2004 s.243. Två av informanterna kom jag i kontakt med efter att ha frågat mina närmaste vänner om 
förslag, och de resterande är tre ytligt bekanta som jag har kontaktat personligen. En konsekvens av urvalet och den 
kontext jag rör mig i är att endast en av fem av de medverkande identifierar sig som heterosexuell. Jag ser inte detta 
som ett problem då studien inte syftar till att vara representativ för populationen feministiska porrkonsumerande 
kvinnor som rimligtvis skulle berstå av i majoritet heterosexuella. Det är ändå värt att uppmärksamma då det kan 
antas att frågor kring kön och sexualitet påverkas av sexuell läggning. 
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Porrkonsument är dock ett problematiskt ord då det implicerar att personen är med och 

upprätthåller produktionen av pornografi, det vill säga den porrbransch som många kritiserar. Jag 

har ändå valt att använda uttrycket, även om det riskerar att tillskriva de intervjuade en position i 

produktionskarusellen.65 Intervjuerna genomfördes på platser som bestämdes av informanterna. 

De tog mellan 35 och 50 minuter, spelades in och transkriberades därefter i sin helhet. 

Utfyllnadsord som �liksom� och �såhär� redigerades i viss utsträckning. När delar av 

intervjuerna används som citat i uppsatsen har talspråk i form av t.ex. meningsbyggnader och 

upprepningar redigerats yttterligare. Eftersom det är vad som sägs snarare än hur som är viktigt i 

en innehållsanalys (se vidare under analysmetod) är redigeringen motiverad.66 En annan 

anledning till tillvägagångssättet är att jag anser att formuleringar är en maktfråga � att inte 

redigera utan ha med alla små talspråksljud och utfyllnadsord i skriftspråk får närmast en 

förlöjligande effekt vilket medför att ordens och därmed informanternas status sjunker.67 Den 

sista intervjun genomförde jag ett par veckor efter de fem föregående, detta då jag upplevde att 

empirin var spretig och jag ville ytterligare förankra vissa tendenser jag såg i materialet. Det 

innebär självfallet att jag påverkades av innehållet i de föregående intervjuerna och därmed 

kanske i mindre utsträckning såg spår som inte förekommit tidigare. Samtidigt sker analys- och 

insamlingsprocesserna oundvikligen parallellt68, men kan tänkas i större utsträckning i detta fall 

jämfört med de tidigare intervjuerna då jag hunnit transkribera och koda dem innan den sista 

intervjun ägde rum. Dock överväger det positiva, att få ett mättat material, det negativa att jag 

inte var lika öppen för olika spår som kom upp under intervjun.  

 

6.3 Analysmetod 
Det faktum att min uppsats behandlar upplevelser av pornografi har komplicerat arbetet med 

den. Ämnet är onekligen känsligt vilket får konsekvenser både i intervjusituationen och i 

                                                
65 Detta dels då jag eftersökte informanter som regelbundet och aktivt konsumerar eller använder sig av porr och inte 
personer som har kommit i kontakt med det i sin ungdom eller �råkat se� i likhet med Lena Bergs informanter. Jag 
är helt enkelt intresserad av hur feministiska kvinnor som aktivt konsumerar porr förhåller sig kön/sexualitet, 
feminism och porr samtidigt. Uttrycket valdes även då alla alternativ som var tänkbara (till exempel nyttjar, 
använder) upplever jag fokuserar på sexuell praktik och porren som verktyg snarare än fokus för undersökningen. 
En tredje orsak är att jag inte ville tillskriva informanterna någon särskild form av pornografi vilket uttryck som 
�läser porr� eller �kollar på porr� hade gjort. Jag använde begreppet dels i sökandet efter medverkande och dels i det 
intervjubrev som skickades ut via mail innan intervjuerna ägde rum, vilket innebär att informanterna någon gång 
under processen kunnat identifiera sig med konsumentpositionen.  
66 jfr Kvale 1997 s.156 
67 Kvale 1997 s.158. För en generell diskussion kring tal- och skriftspråkets likheter och skillnader, se Kvale 1997 
s.152-154 
68 Wibeck 2000 s.88 
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analysen av materialet.69 På grund av ämnets känslighet och av respekt för informanterna, men 

även på grund av att jag anser att feministiska kvinnors porrkonsumtion är intressant i sig har jag 

valt att i så stor utsträckning som möjligt hålla mig nära informanternas faktiska utsagor.  Därför 

gör jag en innehållsanalys av intervjudata. Rent praktiskt har det skett genom att jag har kodat all 

data, det vill säga gjort en sorts innehålls-förteckning över intervjuerna, och sedan kategoriserat 

denna utifrån de frågeställningar jag hade sen tidigare. Sedan har alla data som inte direkt kunnat 

knytas till någon existerande fråga kategoriserats och genererat nya frågeställningar, detta för att 

täcka in så stora delar av materialet och informanternas utsagor som möjligt.70 Efter intervjuerna 

har informanterna fått läsa och kommentera transkriberingen av intervjun. Jag har även 

genomfört uppföljningsintervjuer med alla en tid efter den ursprungliga intervjun.71 Där bad jag 

dem förtydliga utsagor som jag inte riktigt förstod eller ställde uppföljningsfrågor, allt för att 

ytterligare förankra tolkningar i materialet.72 Jag givit informanterna fingerade namn och ger 

genom presentationer en bild av dem genom att visa på deras feministiska inriktning. Det kan vid 

första anblick endast te sig som ett runtgeggande i personliga porrerfarenheter, men jag menar att 

deras tal inte endast kan ses som individuella personliga erfarenheter eftersom upplevelser är 

relationella.73 Jag anser att man kan se dessa personer som exempel på olika sätt att förstå och 

förhålla sig till det kulturella fenomenet pornografi i relation till olika föreställningar kring 

feminism, kön och sexualitet. Presentationer osv. syftar inte till att man skall betrakta 

informanterna som enskilda individer med fastrar och existentiell ångest utan snarare som tal om 

och förståelser av pornografi, kön och sexualitet genom olika feminismer som finns att tillgå som 

förståelseramar. Vad som vid första anblick kan ses som högst personliga erfarenheter är 

positioner och beteenden där tal eller föreställningar möts. 

 

7. Undersökning 

7.1 Presentation av informanter 
Här följer en kort presentation av personerna jag har intervjuat. Jag har valt att placera 

infornation om porrkonsumtion och feministisk inriktning här, dels för att i den möjligaste mån 

lämna preferenser utanför analysen så länge de inte explicit av informanterna själva ses som 

                                                
69 Under intervjuerna och uppföljningsintervjuerna gav alla informanter på olika sätt uttryck för att ämnet dels är 
väldigt komplicerat och dels personligt att prata om. 
70 Wibeck 2000 s.87f 
71 Två skedde via mail, två vid möten och intervjuerna nedtecknades, en skedde via telefon och nedtecknades. 
72 För uppföljningsintervjuers klargörande funktion, se Reinharz 1992 s.37 
73 Kvale 1997 s.48 



14 

strategier till följd av ett visst sätt att resonera, och dels för att ge en bild av deras respektive 

feministiska inriktningar. 

Love är 23 år och bosatt i Stockholm. Hon är f.d. heterosexuell och identifierar sig nu som 

flata eller lesbisk. Love läser framför allt lesbiska erotiska noveller, och tidigare när hon levde 

heterosexuellt rörde det sig främst om manliga homosexuella erotiska noveller. På frågan om 

vilken feministisk inriktning hon anser sig tillhöra svarar hon: 

L: Ja, det är väl en härlig blandning mellan radikalfeminism, queerfeminism i mer Queer 
Nation än i queer postmodernism 
F: Okej, hur menar du då? 
L: mer homokamp och mindre� flum (skratt). Sen ja, ibland brukar jag köra med lesbisk 
radikalfeminism, men det är väl där nånstans det ligger. Någon sorts tro på att, någon sorts 
radikalfeminism men utan fokuseringen på att kvinnoförtrycket är det största eller det 
enda. Och någon sorts radikalfeminism minus transfobi.74 
 

     Ellinor är 24 år, student och bosatt i en mindre stad. Sin sexuella identitet beskriver hon som 

flytande. Hon kollar lite på porrbilder och nämner erotiska noveller men konsumerar främst 

porrfilm som hon beskriver som �vanlig porr�: �En tjej och en kille eller två killar och en tjej. 

Eller det ska vara flatporr men det är ändå gjort för män.�75 

Ellinor har alltid varit feminist men innebörden har gått från att se att tjejer blir förtryckta av 

killar till att försöka komma bort från binärt tänkande och normer kring kön och sexualitet �  

Och ändå försöka kombinera det med feminism och se att det finns gruppen män och 
gruppen kvinnor, och att gruppen kvinnor är underordnade gruppen män. 

  
     Terese är 33 år och bosatt i Stockholm. Hon identifierar sig som lesbisk och kollar på bög- och 

heteroporrfilmer. Hennes feministiska uppvaknande beskriver hon som radikalfeministiskt och 

ganska svartvitt, något som sedermera har kommit att kompliceras och idag kallar hon sig 

queerfeminist. När jag frågar vad queerfeminism innebär för henne svarar Terese:  

Att sexualitetsaspekten och ett intersektionalitetsperspektiv är nödvändiga i den 
feministiska analysen, samt att man inte och inte nödvändigtvis har kvinna i första rum i 
analysen.76 

 

     Amanda är 37 år och också bosatt i Stockholm. Hon identifierar sig som heterosexuell och 

kollar på olika sorters heteroporr och lesbisk porr i bemärkelsen riktig lesbisk porr för lesbiska 

snarare än heterotjejer som har samkönat sex i mainstreamporr. På frågan om vilken feministisk 

inriktning hon anser sig tillhöra svarar hon �icke-definierad�, fast vänster.  

Och vad det innebär� ja det innebär ju självklart att det ska vara ökad jämlikhet. Som 
bland annat lika lön för alla, ändrad familjeförsäkring, globalt ändrade förhållanden. 

                                                
74 Intervju med Love. 42 min, 2/3-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
75 Intervju med Ellinor. 35 min, 3/3-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
76 Intervju med Terese. 50 min, 6/3-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
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Särskilt när det gäller kropp och sexualitet, reproduktion är väl sådana frågor som 
feminismen fortfarande har att jobba med.77 
 

     Rebecka bor strax utanför Stockholm, identifierar sig som bisexuell och är 26 år gammal. 

Hon konsumerar lite all möjlig porr � främst mainstreamporr, alternativporr men även bi- och 

bögporr. Mainstreamporren konsumeras i första hand i syfte att se vad  det handlar om. 

Rebecka har gått från att vara ospecificerad feminist tills hon började vara med aktiv.  

Sen när jag väl började vara aktiv feminist så hängde jag mycket med anarkafeminister och 
kanske kallade mig det också. Men jag tror inte riktigt det har varit någon identitet för mig, 
men åt vänster-hållet ändå. Ja, fast inte så att jag har någon riktig etikett på mig själv.78 

 

Det informanterna har gemensamt, förutom t.ex. att alla är vita och att de flesta bor i en storstad, 

är att de är feministiska porrkonsumerande kvinnor. Vad som menas med porrkonsumerande och 

feminist skiljer sig som vi ser i presentationen, vilket jag anser skapar ett spännande fält av olika 

röster som samtidigt talar inifrån en feministisk förståelse i dess mest vida bemärkelse.  

 

7.2 Feminism och pornografi 
Det finns olika feministiska förhållningssätt till pornografi som de porrkonsumerande 

feministerna relaterar till. Genom att här lyfta fram några olika sätt på vilka informanterna 

formulerar tankar kring feminism och de positionerar sig ämnar jag att visa på vilka feministiska 

förhållningssätt de navigerar gentemot.  

Vad som är gemensamt hos informanterna är att alla ställer sig kritiska till ett 

kategoriskt avfärdande av pornografi. Terese är den som tar starkast avstånd från vad hon 

beskriver som ett radikalfeministiskt kategoriskt avfärdande av pornografi: 

Den radikalfeministiska analysen blir svartvit. Sexarbetare är offer. Om man väljer att 
komplicera bilden så är sexarbetare också aktiva subjekt som väljer sin� alltså man måste 
respektera de individernas möjlighet eller alternativ som de har valt. Och sen att man också 
väljer konsekvent att bara se att det är män som konsumerar kvinnor. Män köper kvinnors 
kroppar, man ser inte att det finns andra typer av sexarbetare. Man bara skapar den här 
sanningen igen att män konsumerar kvinnor, istället för att öppna upp att alla kan 
konsumera porr och porr kan vara precis vad som helst. 

 

Liksom Terese pratar Rebecka om att den radikalfeministiska kritiken är förenklad, samtidigt 

som hon själv har befunnit sig där och förstår porrkritikerna: 

Det här med blockader mot sexklubbar och grejer. Jag kan förstå den grejen ändå. Eller jag 
tycker att det är viktigt att man inte skadar och kränker andra människor men jag tycker 
samtidigt att det är bra att gå till aktion och inte bara sitta och ha en massa teorier och sådär 
för sig. Så det är absolut ingenting jag tar avstånd från, just det här att man är väldigt 

                                                
77 Intervju med Amanda. 50 min, 16/3-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
78 Intervju med Rebecka. 50 min, 13/4-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
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kritisk mot porr och prostitution och så. Däremot så tycker jag samtidigt att det är viktigt 
att man inte skuldbelägger andra kvinnor eller människor. Och också att det kan bli en 
väldigt förenklad syn på sexualitet och media om man bara köper en sån kritik rakt av. 

 

De två ser vidare hur förkastandet av porr kan leda till stigmatisering � både av de som använder 

sig av pornografi och av de som medverkar då de alltid beskrivs som offer.  

Jag vänder mig starkt mot bilden som sexarbetare som offer som är då en sanning som det 
finns ett väldigt brett gehör för i svensk feminism och som jag tycker är oerhört 
förminskande och ja, totalt� jag tycker det är väldigt upprörande att det är så. /---/ och jag 
tycker att det är väldigt upprörande att man använder en feminism för att förtrycka då 
bland annat kvinnliga sexarbetare för att få igenom en poäng 

 

De anser att man genom att kategoriskt avfärda all form av pornografi och användandet av den 

fördömer andra människors sexualitet. Skepsisen gentemot radikalfeminismens porrkritik går 

igen i viss feministisk litteratur om pornografi. Terese pekar i likhet med Östergren på 

konsekvenserna av att sexarbetare ses som offer79, och Hirdman stämmer in i kritiken att logiken 

porrkonsument = man som köper kvinnor får konsekvensen att normativa föreställningar om 

könen upprätthålls.80 Kritiken att sexualitetsanalysen blir onyanserad hittar vi också hos 

Williams, som menar att en kombination av kritik och nyansering återfinns hos feminister som 

kritiserar den radikalfeministiska porrkritiken.81 Rebeckas utsaga tycker jag visar på en sådan 

kombination. Amanda upplever att kombinationen har varit problematisk, samtidigt som hennes 

feministiska identitet alltid har varit självklar: �Jag har alltid varit lite sådär att jaha men om jag 

är feminist och gillar porr, då är väl feminismen också så (skratt)�. Hon har tidigare upplevt det 

som problematiskt att vara feminist och att konsumera porr �för att feminismen så länge har varit 

helt totalt emot pornografin�, men tycker att det har ändrats. 

Ellinor är den enda som inte uttryckligen positionerar sig gentemot någon annan 

feminism, men hennes feministiska kritik av porren ser i mångt och mycket ut som de andras. 

Det är samma saker som återkommer, vilket visar sig när jag ber Ellinor sätta sin 

porrkonsumtion i relation till sin feministiska utveckling och hon svarar: 

Ja alltså när jag var yngre och kollade på porr så var det väl mer såg det som fanns. Jag 
tänkte väl inte så mycket på att� på vad som hände och på vilka signaler det gav. 
(ohörbart) mer på senare tid. /--/ jag börjar lägga märkte till mer att det är alltid tjejer som 
ska domineras, det är alltid tjejer som ska vara undergivna. Det är ett ganska hårt förtryck 
mot tjejer i porr 

                                                
79 Östergren 2000 s.27-30 
80 Hirdman 2000 s.59. Lindén diskuterar Kipnis poäng att mycket av det som köps och säljs vad gäller porr faktiskt 
är mäns kroppar � �Varför tycker män så mycket om att titta på andra nakna män som har sex? Behöver de kanske 
kvinnan där för att legitimera ett tittande på andra män?� Lindén 1999 s.29. Om vi ser till den manliga blickens 
konsekvens i mången pornografi � att kvinnans kropp är i fokus � kan vi dock fråga oss huruvida det stämmer, se 
Williams 1999[1989] s.41f. 
81 Williams 1999[1989] s.16-23 
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Love är skeptisk gentemot den radikalfeministiska analysen av pornografi, men är också den som står närmast: 

L:  �Med radikalfeminismen så följer ju en viss kritik av den pornografiska industrin som 
jag tycker är väldigt rimlig. Och det leder ju också till vissa krav att man själv, eller för 
mig i alla fall, att jag inte ska konsumera porr som är kvinnoförnedrande. Som kan ha 
producerats genom att utnyttja kvinnor.� 
F: �Och det kommer du runt genom att läsa noveller istället för�?� 
L: �Ja, framförallt eftersom det då, även om innehållet fortfarande kan ha vissa 
kvinnoförnedrande, eller vissa intressanta aspekter vad gäller just erotiseringen av över- 
och underordning så är det ju ändå förhoppningsvis verk skrivna av människors fantasi och 
det involverar ju inga andra människor än den som skriver och de som läser det.� 

 

Hon resonerar på liknande sätt som MacKinnon och Dworkin när hon ser porrindustrin som så 

pass kvinnoförnedrande att hon vill undvika den helt. Love är också skeptisk till erotisering av 

över- och underordning, det vill säga porrens dominansinslag.82 Hon understryker att det främst 

handlar om när de inslagen följer etablerade maktstrukturer mellan män och kvinnor, vita svarta 

osv, en nyansering som jag menar att varken MacKinnon eller Dworkin någonsin gör. 

Under uppföljningsintervjun klargör Love tydligare sin relation till den 

radikalfeministiska analysen av pornografi. Samtidigt som hon ställer upp på kritiken sällar hon 

sig till en mer lesbisk feminism: 

Det finns en spänning mellan radikalfeminismens kritik mot porrens objektifierande och en 
lesbisk feminism som är mer positiv och vill synliggöra flators sexualitet. Jag upplever det 
inte som ett problem utan det är mer intressant att jag lyckas hålla fast vid båda 
tolkningarna av pornografi. Att det går att hitta balans mellan samhällets objektifiering och 
erotisering av över- och underordning och att det samtidigt för flator, för mig har varit 
väldigt viktigt med en positiv bild av kvinnors sexualitet.83 
 

Genom att modifiera radikalfeminismen får Love ihop porrkonsumtion och feministisk kritik. 

Det menar jag visar på att det som av vissa beskrivs som diametralt motsatta och okombinerbara 

positioner84 � att vara positiv och samtidigt kritisk till pornografi � i själva verket är mer 

komplexa än så.  

Fler aspekter gällande vari de feministiska positionerna består kommer tydligare 

framgå senare i undersökningen. Det här avsnittet har förhoppningsvis bidragit till att synliggöra 

vilka feministiska förståelseramar informanterna förhåller sig till i sitt tal. 

 

                                                
82 MacKinnon 2000a s.139, Dworkin 2000 s.29f, jfr Berg 2000 s.45 
83 Uppföljningsintervju med Love. 20 min, 5/4-06. Stockholm. Intervjuanteckningar finns i författarens ägo. 
84 Berg 2000 s.42 
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7.3 Kvinnors sexualitet och pornografi 
Om vi ser till tidigare forskning så ses pornografi på olika sätt som genusspecifik. Vissa menar 

att det främst är män som är aktiva konsumenter, att den sortens sex som porren vanligtvis 

innehåller inte passar kvinnor och att kvinnor hellre läser text än ser film.85 Men vilka av dessa 

normer kring kön och sexualitet finns i informanternas porrkonsumtion? På frågan om vilken 

sorts pornografi som konsumeras, så svarar alla utom Love med att beskriva olika filmer de 

sett.86 Vad gäller innehåll skiftar det mer. Amanda berättar om när hon läste sin pappas Hustler 

och amerikanska Playboy: 

Det är aldrig några sexbilder, och det tyckte jag var jättetråkigt. Jag var mer intresserad 
utav sexbilder, alltså samlagsbilder och gärna iscensättningar tyckte jag också var roligt. Så 
det slutade ofta med att jag satt och tittade på de här små alltså det fanns alltid en sida med 
annonser för att köpa filmer, och de här frimärksstora bilderna på filmomslagen tyckte jag 
var mer intressanta för de var mycket mer hardcore helt enkelt (skratt). /---/ Jag tycker om 
hardcore, riktig hardcore porr definitivt. Ingen erotik, jag tycker att det ska vara anala 
samlag, avsugningar. Jag gillar det. 

 

Terese konsumerar bögporr bland annat för att det är hårdare sex och hon säger att hon kan njuta 

av att se en man bli våldtagen. Samma sak som Williams hävdar � att kvinnor visst kan tända på 

dominans och hardcore87 � visar sig genom informanternas porrkonsumtion. På samma gång 

föredrar Love noveller som är som mitt livs novell fast med mer sex och utan under- och 

överordning, Ellinor filmer som ger intryck av att vara realistiska och Rebecka dem med 

ombytliga dominansspel. Det förekommer helt enkelt en variation, ett resultat som kan verka 

banalt men som jag anser är viktigt att understryka för att problematisera bilden av den manlige 

porrkonsumenten och kvinnan som inte tilltalas av vissa skildringar av sexualitet.  

Informanterna förkastar alla den normativa bilden av kvinnors sexualitet som mjuk, 

kärleksinriktad och skild från mäns.88 Amanda refererar till den bilden i följande citat som 

handlar om porr med kvinnor som målgrupp: 

Det är förnedrande att man förväntar sig att kvinnor inte vill se knullet. Att våran sexualitet 
skulle på nåt vis fungera på ett annorlunda sätt. Så att vi vill, det är ofta sådär. Jag har bara 
sett några av de där filmerna, Candida Royal eller vad det är när liksom det är jättelånga 
utdragna scener av hångel på nån björnfäll framför brasan, och sen får man inte se 
penetrationen utan det är väldigt mycket ansiktsuttryck och sådär. Och jag tycker att det är 
rent kränkande för det är inte det som är skillnaden och det är inte där det här� Man har 

                                                
85 se tex Hirdman 2000 s.60, Dworkin 2000 s.29f, Månsson 1998 s.252f, Johansson & Hammarén 2006 s.45f, 
Forsberg 2000 s.105 
86 I intervjuerna med Ellinor och Amanda framkommer det senare att båda har läst pornografiska noveller men 
eftersom filmer främst är det som kommer upp så förstår jag det som att det är den formen som dominerar.  Samma 
sak gäller Love som löpande refererar till olika sorters porrfilm men främst läser noveller. 
87 Williams 1999[1989] s.27 
88 jfr Hirdman 2000 s.59 
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helt missuppfattat vad det är som är kränkande och kvinnoförnedrande i pornografin. 
Alltså det där steget är ju bara att dra kvinnoförnedringen ännu längre tycker jag. 

 

Jag förstår informanternas utsagor som att de genom att inte ställa upp på en normativ förståelse 

av kvinnors sexualitet inte heller personligen upplever någon egentlig konflikt mellan att vara 

kvinna och konsumera porr89, utan att konflikten i så fall utgörs av en normativ förståelse på 

samhällsnivå. Jag ser det som att både informanternas utsagor och faktiska porrkonsumtion 

utmanar normativa föreställningar om kvinnors sexualitet som ofta knyts till porr. Man skulle 

också kunna formulera det som att de vägrar att godta den heteronormativa kopplingen mellan 

kön och sexualitet � att en specifik (kvinnlig) sexualitet eller ett specifikt sätt att begära följer av 

ett specifikt (kvinno)kön. I den mån hierarkiseringen mellan könen består i skillnaden dem 

emellan kan utmanandet av heteronormativiteten ses som feministiskt utifrån Gemzöes definition 

� att vilja ändra maktförhållandet könen emellan.  

                    Den främsta motsättningen mellan kvinnors sexualitet och pornografi anses av 

samtliga vara det faktum att den mesta pornografin är producerad av och för män. Rebecka 

formulerar det såhär: 

Väldigt mycket av det som producerat är väl gjort av män med en målgrupp som är män på 
något sätt. /--/ Och det är väl samma sak med många andra genrer, eller kultur 
överhuvudtaget att det är män som producerar och riktar sig direkt eller indirekt till män. 
Men det är väl i sådana fall det som jag tror kan göra det mer problematiskt för kvinnor, 
inte genren i sig. 

 

Att porren är av och för män ses dessutom som ett problem som gäller kultur eller medier i 

allmänhet.90 Porr som inte explicit är gjord med mäns njutning i fokus91 innebär samtidigt inte 

porr med annorlunda innehåll gjord specifikt för kvinnor, vilket Amandas utsaga ovan visar. Jag 

förstår det som att det själva faktum att porren överhuvudtaget är genusspecifik utifrån normativa 

förståelser av vad och hur män respektive kvinnor skall begära som är problematiskt. 

                                                
89 Detta går att knyta till tjejerna i Bergs undersökning Lagom är bäst (1999), vars strategi att hela tiden upprepa 
tabut kring pornografi för att upprätthålla en föreställning om normal sexualitet tydligt talar om att de personligen 
upplever en motsättning mellan att vara tjej och porrkonsument. Frånvaron av konflikt hos mina informanter blir 
tydlig när alla genomgående pratar om att de är öppna med sin porrkonsumtion för de flesta, förutom kanske 
föräldrar och arbetskamrater. 
90 Ett resonemang som även bl.a. Hirdman 2000 s.62 och Forsberg 2000 s.107 för. 
91 Se vidare under 7.6.1, den manliga blicken 
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7.4 Pornografi  
För att närmare kunna diskutera pornografins olika delar är det viktigt att visa vad informanterna 

talar om när de talar om porr, vad de fyller begreppet pornografi med för mening gällande t.ex. 

relationen till andra uttrycksmedel och distinktionen fantasi � verklighet. 

 

7.4.1 Vad är pornografi?  

Hur informanterna ställer sig till pornografi skiftar dels beroende på feministisk inriktning, något 

som i någon mån har framgått ovan. Det beror även på vad som åsyftas med porr. Generellt 

under intervjuerna när jag frågat om pornografi så pratas det dels om så kallad mainstream-

pornografi och dels om  porr i den mer allmäna bemärkelsen sexuella skildringar. Ett kort 

exempel ser vi när Rebecka svarar på huruvida det finns någon motsättning mellan att vara 

feminist och konsumera porr: �Nej det gör jag inte, inte när man säger porr som bara någon slags 

skildringar som syftar till att upphetsa.�. Pornografi som fenomenet sexuella skildringar är det 

ingen som ställer sig emot. Däremot är alla i olika utsträckning kritiska mot 

mainstreampornografin � den vanliga kommersiella porren gjord av och för män, som består av 

stereotypa utseenden och en dramaturgi som upprepas i det oändliga.92 

Det är ingen av informanterna som direkt ger uttryck för åsikten att porr skulle vara 

något som är väsensskilt från medier i allmänhet. Istället pratas det om att man borde bredda 

diskussionen att inte bara handla om pornografi utan om utseendeideal, arbetsvillkor och 

kulturella uttryck i allmänhet. Det är något Rebecka, Terese och Amanda ger uttryck för och som 

Rebecka fomulerar såhär: 

Jag tycker att porrdebatten borde mycket mer hänga samman just när man pratar om 
produktionsledet så borde det mycket mer hänga samman med villkor kring arbete i 
allmänhet och kvinnor i arbetslivet och vilka yrken som erbjuds och sådär. /--/ Och även 
där så tycker jag att det är, att diskussionen borde vara mycket större hur man ser på 
skönhet och normer att det faktiskt finns inom alla grupper vissa normer för vad som är ett 
bra utseende och så. 
 

Porr blir här inte någonting som är artskiljt från andra kulturella eller samhälleliga fenomen eller 

någonting som står i kausalt samband med förtryck, som MacKinnon m.fl. hävdar.93 Det är 

snarare dels ett sätt att tala om sexualitet, kön och kropp som liksom andra sätt impregneras av 

rådande maktrelationer och dels en fråga om arbetsvillkor och kön.94  

                                                
92  se vidare 7.5-7.6. Hammarén noterar att kvinnorna i hans studie inte ställer sig oreflekterat positiva till all form av 
pornografi utan gör stor skillnad på porr och porr, se Hammarén 1998 s.28.  
93 MacKinnon 2000a s132, jfr Hirdman 2000 s.58 
94 Hirdman 2000 s.62, Williams 2004 s.2 
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7.4.2 Pornografi som fantasi och/eller verklighet? 

En skiljelinje mellan de två delar jag presenterade under 4.2.1 och 4.2.2 är huruvida porr skall 

ses som fantasi eller verklighet, ett ställningstagande som får stora konsekvenser för hur 

pornografi skall förstås.  

Alla informanterna ser hur den sexualitet och de bilder av män och kvinnor som 

visas i pornografin är uppenbart konstruerad och porren ses genomgående som en fantasi. Till 

exempel svarar Love genom att tala om fantasi och verklighet på frågan huruvida pornografin 

har förändrat hennes syn på sex: 

Ja� nej, jag håller nog det rätt åtskiljt. Fantasi och verklighet liksom. Och speciellt 
eftersom det är erotiska noveller så kan jag väl vara rätt tydlig inför mig själv att det kan 
vara en fantasi och det är ingenting jag behöver göra i verkligheten och det är ingenting jag 
behöver acceptera i verkligheten. Och det gör ju, då ger man sig själv också ett kryphål att 
man kan skilja mellan sex med människor och som sker, som faktiskt sker och sex mellan 
människor som folk sitter och kommer på och fantiserar ihop. Vilket ju också leder till att 
jag t ex inte hyr porrfilmer eller ser själva porrbilder liksom. Men jag  håller nog dem rätt 
definitivt åtskiljda. 

 
Hon gör en uppdelning i verklighet och fantasi, där noveller kategoriseras som fantasi medan 

hennes sexliv ses som verklighet. Också porrbilder och -filmer, det vill säga porrbranschen, 

klassas som verklighet för henne. Att Love är den som står närmast en radikalfeministisk 

porranalys tycker jag att man kan se just i hennes resonerande kring huruvida pornografi skall 

ses som fantasi eller verklighet. Även om porrens dramaturgi är sprungen ut någons fantasi 

består porrbranschen i sex som faktiskt sker mellan människor. MacKinnon och Dworkin ser på 

porrfilm och bilder på samma sätt. Det är verklighet eftersom det är verkligt sex som involverar 

riktiga kvinnor som kränks, vilket får konsekvenser för de kvinnor som ser porren.95 När fantasi 

övergår till verklighet blir det problematiskt, vilket medför att Love främst läser noveller. 

Problematiska inslag i pornografin som erotisering av över- och underordning verkar Love 

kunna acceptera så länge det är fantasier, och den ses som mer fantasi än annan mer jämlik porr 

som hon kan relatera närmre till. Det visade sig i ännu högre grad när hon konsumerade bögporr: 

Då såg jag det nog som ett sätt att kunna köpa porrens orimligheter och fortfarande tända 
på det. Det finns ju väldigt mycket inom porren som är rätt ovanligt kan man iallafall säga. 
Eller såhär inte helt fysiologiskt korrekt eller ja men sådär, femton orgasmer varenda gång 
eller så. Och att det var lättare att göra det när det handlar om mäns kroppar som jag inte 
har någon koll på hur de fungerar eller där man kan acceptera större orimligheter eller där 
det är lättare att fantisera när det inte, när man inte direkt tänker, när man inte kopplar det 
lika starkt till en själv. 

 

                                                
95 se tex MacKinnon 2000b s.172, jfr Forsberg 2000 s.105 
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Genom att Love betraktar pornografin som fantasi och orealistisk möjliggörs en konsumtion trots 

hennes åsikter om porrens ibland tvivelaktiga innehåll.  

En annan konsekvens av att se pornografi som fantasi, som Love, Rebecka och 

Amanda uttryckligen stämmer in i(och som jag ser att Terese gör genom att som lesbisk 

konsumera bögporr), är att man inte behöver tända på samma saker i verkligheten som i fantasin. 

�Porren är en fantasi som ska iscensättas� säger Amanda och menar att det är själva poängen 

med pornografin, att man kan leka med olika roller och helt enkelt fantisera utan att det behöver 

vara på riktigt. Love uttrycker samma tankegång när hon säger att: �I mitt sexliv behöver jag inte 

alls tända på samma saker som jag tänder på att läsa i en novell.� 

Även Cornell och Williams resonerar så att porren är en fantasivärld vars funktion bör vara 

experimenterande och menar på att feminismen bör minska begränsningarna för kvinnors 

sexualitet snarare än skapa fler.96 Man kan se det som att det att betrakta pornografi som fantasi 

öppnar för experimenterande på egna villkor. Å andra sidan kan man se det som ett sätt att slippa 

ta avstånd från sådant man egentligen ser som problematiskt utan att samtidigt acceptera de 

problematiska inslagen. 

Samtidigt som pornografi ses som iscensättning av fantasier så ses det faktum att 

porren inte speglar informanternas verklighet som ett problem.97 I verkligheten har man inte sex 

utifrån en ordlös dramaturgi utan kommunikation och misstag, kvinnor är aktiva och deras 

kroppar ser inte ut som den gör inom mainstreampornografin. När en feministisk pornografi 

diskuteras av informanterna kommer just vikten av en realistisk bild av sexualitet upp � Amanda 

menar att det där finns en verklighetsförankring i kommunikation och förhandling och Ellinor 

säger i uppföljningsintervjun att en pornografi med mer aktiva kvinnor bättre skulle spegla hur 

hon och hennes kompisar har sex:  

Feministisk porr ger en mer rättvis, lite mer peppande bild av tjejer och sex. Jag blir trött 
av att bara se tjejer användas och kastas bort, det stämmer inte överens med min eller mina 
kompisars bild av sex .98 

 
Enligt Hirdman är det just porrens sammanblandning av verklighet och fantasi som är dess 

tjusning. Mannens ejakulation, eller the cum-shot, blir ett bevis på att det verkligen händer och 

verkligen är skönt. Enligt henne betraktar man antingen porr som fantasi och då rätten till 

sexuella fantasier i fokus, eller som verklighet och då är kvinnor som far illa i produktionen eller 

porrens konsekvenser något man ser som problematiskt.99 Som jag ser det ser informanterna 

                                                
96 Cornell 2000 s.554, Williams 1999 s.68 
97 När informanterna pratar om porrens konsekvenser blir det än mer uppenbart, se 7.7 
98 Uppföljningsntervju med Ellinor. 10 min, 3/4-06. Intervjuanteckningar finns i författarens ägo. 
99 Hirdman 2006 s.75. The cum-shot är, som Williams noterar ett tecken på manlig njutning som visas upp för en 
manlig blick, se vidare under 7.6.1.  
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pornografi både som fantasi och verklighet. De upplever branschen som problematisk eftersom 

verkliga människor jobbar i den, de menar att porr får konsekvenser och samtidigt att mycket 

innehållet är sexuella fantasier. Det menar jag är ännu ett exempel på att det går att kombinera 

olika positioner och åsikter om porr, att det inte är så enkelt som att man tex. antingen betraktar 

pornografi som verklighet och förtryckande eller fantasi och frigörande. 
 

7.5 Porrbranschen 
Ellinor bryter av och vill istället uttryckligen att porren skall vara så realistisk som möjligt och 

ge intryck av att personerna vill ha sex oavsett kamerans närvaro, något hon menar hänger ihop 

med att hon även i verkligheten tycker om att se människor ha sex. Det blir också ett sätt för 

henne att hantera det som genomgående hos alla informanterna ses som problematiskt, nämligen 

porrbranschen.100 För även om de betraktar pornografi som iscensättning av fantasier så är en 

gemensam och återkommande kritik av branschen att många medverkar utan att vilja och att 

människor far illa under produktionen av pornografi. Love upplever till exempel att 

branschkritiken är relevant i den grad att hon helt undviker porrbranschen genom att bara läsa 

erotiska noveller, medan de övriga kombinerar kritiken med konsumtion av porrfilm. Terese 

kommer in på porrbranschen när hon kommenterar den svenska feministiska porrdebatten: 

Jag tycker att det hade varit bättre om man kunde diskutera vad pornografi är, vad är det 
som är upprörande? Jo det är arbetsvillkoren. Hur kan vi förbättra de arbetsvillkoren? Är 
det genom att förtrycka och stigmatisera de som jobbar med pornografi? Nej, det tycker 
inte jag. 
 

Hon menar på att villkoren inom branschen är upprörande snarare än branschen i sig, och ger 

uttryck för att lösningen på den problematiken snarare är legalisering och organisering än förbud 

som leder till stigmatisering och offerstämpel. Liksom Rebecka resonerar i 7.3.2 bör 

branschproblematiken diskuteras i relation till generella arbetsrättsliga frågor. Det är alltså 

villkoren och inte det faktum att personer arbetar med att medverka i pornografi som ofta utgör 

ett problem, ett resonemang som liknar det Petra Östergren för när hon menar att det är 

omständigheterna gällande produktionen som bör förändras, inte produktionen i sig.101 Kvinnor 

och män kan vilja medverka i porr och då behövs schyssta arbetsvillkor vilket kommer ur 

solidaritet med sexarbetare snarare än fördömande.102 Genom att lägga problemfokus på 

villkoren snarare än hela fenomenet pornografi ser jag det som att man fortfarande ser kvinnors 

                                                
100 På så sätt undkommer de det som av Hirdman beskriver som porrförespråkares problem, nämligen att man 
undlåter sig att diskutera produktionsförhållanden och koncentrerar sig på pornografi som fantasi, se Hirdman 2000 
s.60 
101 Östergren 2000 s.28 
102 jfr Cornell 2000 s.552 
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möjlighet till agens. De ser det inte som att medverkan per definition innebär förtryck, vilket 

man skulle kunna formulera som att de ser kvinnors handlingsutrymme i meningen att det inte är 

otänkbart att man som kvinna kan välja att medverka i pornografi. 

Eftersom ofrivillig medverkan ses som ett problem tycker informanterna att det är 

väldigt viktigt att de medverkandes närvaro framstår som ett val. Tex. har Terese svårt för att se 

unga oerfarna tjejer som uppenbart inte har valt sin situation och Amanda pratar om att hon har 

svårt för porrindustrin, i bemärkelsen produktionsbolag som massproducerar filmer efter 

standardmallar, eftersom det är så många som mår dåligt. Problemet är gemensamt men att 

försäkra sig om någons frivilliga medverkan sker på olika sätt. Amandas strategier är dels att 

söka sig till andra firmor: 

Alltså bra porr, för det första tycker jag att det är jätte jätteviktigt att man i alla fall� att 
man på nåt vis vet eller tror att folk mår bra som spelar in. Man vill inte ha rumänska 
traffickingoffer. Blotta tanken på det gör att man kan bli helt äcklad i flera veckor. Så det 
är jättejobbigt. Och då vill man ju söka firmor som säger att alla som har varit med här är 
jätteglada och tycker det är kul (skratt). Så får man hoppas att det är sant 

 

En annan strategi hon använder sig av är att söka sig till udda genrer som s/m eller när kvinnor 

penetrerar män med dildos eftersom det då ger en känsla av att någon har tänkt till och gör det av 

egen lust i större utsträckning än porrindustrins massproduktioner:  

A: �Egentligen så är det inte det att jag gillar det, att jag gillar just de sexuella handlingarna 
om nu kvinnor knullar på män i röven. Det behöver inte vara att jag tänder på det utan mer 
en känsla av att här händer någonting annorlunda, det skapar någon slags autencitetskänsla 
tror jag. � 
F: �Jaha, hurdå?� 
A: �Ja men då tänker man ju liksom att här är det någon som har tänkt till och det här gör 
de förmodligen av egen lust eller för att någon tycker att det är roligt.  
 

För Terese handlar det om hur proffsiga skådespelarna verkar. Hon har inga problem med 

sexuell dominans som ett inslag i pornografin, men däremot när det snarare är uttryck för dåliga 

arbetsvillkor än ett sexuellt spel, vilket hon tydliggör när hon pratar om dominans och refererar 

till en porrfilm hon sett där några killar kommer hem till en tjej och börjar ge henne och en annan 

tjej order: 

Alltså då ska det vara en del i spelet, men det är ju inte det, det är inte sånt dominansspel 
när han bara �slicka hennes fitta� utan det är bara tecken på att det är jävligt taskiga 
arbetsvillkor. Det handlar ju inte om nåt sexuellt spel. 

 

Ellinor ser helst porr som är verklighetstrogen, där de medverkande inte verkar medvetna om 

kameran eftersom det ger ett intryck av att de tänder på varandra och vill ha sex oavsett en 

tittares närvaro. Här diskuterar hon vad som skulle vara viktigt för en jämlik, feministisk porr: 
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Att de gör det för att de vill också, för att de tänder på personen, att... Ja men vilja göra det 
med den här personen och att det är väldigt varierat. Att de kan göra det för att de tänder på 
det inte för att de ska tillfredsställa en tittare så. Även om det såklart ingår, det förstår man 
ju. Men att det inte är så himla uppenbart. 

 

Här vill jag knyta an till de olika författarna i den tidigare forskningens syn på agens. I 

MacKinnon och Dworkins analys finns det ingen öppning för att kvinnor skall kunna ha 

handlingsutrymme någonstans i processen, varken i bransch, innehåll, porrens konsekvenser 

eller som konsumenter.103 Den här undersökningen visar på något annat. Jag ser här hur 

informanterna inte är passiva konsumenter utan snarare aktivt kritiska i sin konsumtion. De 

använder sig av vissa kriterier (alla skall vilja deltaga) och strategier104 (verklighetstrogenhet, 

professionalitet osv.) när de förhåller sig till porrbranschen som de upplever som 

problematisk. Det jag ser i talet om porrens innehåll och bransch är något annat än det 

oreflekterade intaget av bilder och normer som får till följd det kausala samband mellan 

pornografi och handling MacKinnon hävdar105 eller som impliceras när det forskas om unga 

och porr.106 Det går också emot synen på kvinnliga porrkonsumenter som passiva, att de ser 

porr av misstag eller tillsammans med en manlig partner.107 Hirdman påpekar att 

mediekonsumenter inte behöver läsa saker på de sätt de förväntas.108 Jag vill hävda att 

informanterna i min undersökning i allra högsta grad förhåller sig aktivt och kritiskt till 

porren. De upplever olika inslag som problematiska och hanterar dessa antingen genom att ta 

avstånd och välja bort dem� som Love som väljer bort porrbranschen � eller genom att läsa 

porren på ett sätt som gör det okej � som när Ellinor accepterar dominans eftersom hon och 

andra tjejer kan tycka om att bli dominerade. Genom dessa motståndsstrategier möjliggörs en 

fortsatt konsumtion. Utifrån min förståelse av fenomenet pornografi som normskapande 

genom sitt begärsproducerande tar informanterna makten över begärsproduktionen genom 

sina strategier.  

7.6 Porrens innehåll 
Pornografins innehåll upplevs som problematiskt av informanterna när det är schablonmässigt 

gällande kön. Vad som kritiseras är en manlig åskådare, könsstereotypa utseenden och 

                                                
103 se tex Dworkin 2000 s.27ff 
104 i likhet med Bergs informanter (2000) så använder sig de i min undersökning av strategier. Jag anser dock att då 
strategierna personerna i Bergs undersökning använder sig av kan ses som en konsekvens av en heteronormativ syn 
på kvinnors sexualitet så skall strategierna personerna i den här undersökningen begagnar snarare ses som en 
konsekvens av de feministiska positioner de intar. 
105 MacKinnon 2000a s.132.  
106 Forsberg 2000 s.110 
107 jfr Berg 2000, Forsberg 2000 s.106 
108 Hirdman 2006 s.73 
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handlingsmönster samt en schablonmässig handlingsrepertoar.109 Genom att redogöra för 

kritiken har jag ambitionen att visa på både det som upplevs som problematiskt och vad som ses 

som positivt rörande pornografins innehåll. 

 

7.6.1.Den manliga blicken  

Hos informanterna återfinns en gemensam upplevelse av att mycket porr görs för en manlig 

åskådare . Upplevelsen som de kollektiv benämner �den manliga blicken� är problematisk. 

Konsekvensen beskrivs som att kvinnans kropp och kameratillvändhet kommer i fokus, och 

porren uppenbart blir till för mäns njutning.110 Ellinor beskriver det såhär: 

Det är så tydligt att tjejen är där för att tillfredsställa alla tittarna, att det verkligen blir så 
mycket vinklar så att man ska se tjejens kropp./--/ Jag tycker att det är väldigt uppenbart att 
det görs för män i och med att tjejer alltid ska domineras. Även när det ska vara lesbisk 
porr så ser man uppenbart att de gör det för att tillfredsställa tittarna, inte för att de verkar 
gå igång på det så mycket själva. 
 

Återkommande hos alla är även exemplet med �lesbisk� porr i heterofilmer som Ellinor nämner, 

där kvinnor med långa naglar stirrar in i kameran och uppenbart har sex för en manlig åskådare. 

Terese stör sig på den manliga blicken, som när tjejerna i porrfilmer är otroligt medvetna om 

kameran och kollar in i den samtidigt som de suger kuk för att ge sken av att det är tittaren de ger 

en avsugning. Det ger Terese en känsla av att tjejen i filmen inte gör det för att hon själv vill utan 

för att kameran skall kolla, något som tydliggörs genom en jämförelse med bögporr:  

Jag vet inte om jag har sett det någonsin att killen kollar in i kameran sådär på samma sätt. 
Och då blir det mer att han gör det där på den som han gör, han suger hans kuk för att den 
han suger kuken av tycker att det är skönt och han själv tycker att det är upphetsande. 

 

Hennes praktiskt konkreta strategi för att hantera det problematiska inslaget är att helt enkelt 

snabbspola förbi. Den manliga blicken får en effekt som Ellinor pratar om i 7.5 blir av en 

uppenbar kameratillvändhet � man får ett intryck av att de medverkande inte medverkar av eget 

initiativ eller egen vilja. Hennes strategi blir att försöka hitta porr som inte är så kameratillvänd 

och på så sätt tänker hon sig att de medverkande vill göra det de gör oavsett kamera. Samtidigt 

som informanterna inte vill ha en porr för kvinnor upplever de en porr som är till för en uppenbar 

manlig blick och därmed mäns njutning som problematisk.111 
 

                                                
109 Vilket även är några av de delar som kritiseras av kvinnorna i Hammaréns studie, se Hammarén 1998 s.31f 
110 även Williams diskuterar den manliga blicken och hur den just får konsekvensen att mäns njutning och kvinnors 
kroppar är i fokus, se 1999[1989] s.41f 
111 Något vi även såg i 7.3, kvinnors sexualitet och pornografi. 
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7.6.2 Kvinnor i den heterosexuella dramaturgin 

Den manliga blicken får konsekvenser, dels för kvinnors kroppar och utseende, och dels för 

kvinnors handlingsutrymme. Terese konstaterar när hon pratar om varför hon tycker bättre om 

bögporr än om heteroporr, att: �porrfilmsbrudar är fula och har dåligt handlingsutrymme.�. Den 

får även konsekvensen att porren och dess dramaturgi är inriktad på mäns njutning. En 

gemensam upplevelse hos informanterna är att porren, och då i synnerhet mainstream-porren 

följer en förutbestämd dramaturgi.112 Terese beskriver dess handlingsrepertoar:  

Porren följer ju samma, först är det oralsex, sen är det anal- eller vaginal penetration och 
sen kommer the cum shot 

 

När Amanda pratar om porrens ordlösa dramaturgi och kvinnors handlingsutrymme kopplat 

till den kommer hon in på en feministisk porr och hur den kan bryta av:  

Tänk om den här kvinnan som bara liksom utan att behöva prata med mannen och bara 
fattar direkt vilka olika skiften man ska göra från först suga av, sen lägga sig, sen på alla 
fyra, alltså allt det här som pågår som är någon slags schemafabrik i porrfilmer. Det blir en 
avgrund som öppnar sig om man tänker sig att hon sitter där och fantiserar om skolpojkar 
som egentligen är butchar (skratt).  
 

En dramaturgi som inte följer det ordlösa, förutbestämda öppnar upp för kvinnors agens och 

fokus på kvinnors njutning. Ellinor tycker själv om att bli dominerad och kan därför tänka att 

tjejer kan vilja bli det, men tycker inte om bristen på variation som jag ser som ett tecken på 

kvinnors begränsade handlingsutrymme: �Då kan det ändå vara okej att se det, för jag vet att jag 

kan tycka om det själv. Men sen i förlängningen blir det jobbigt eftersom det aldrig, det sker 

aldrig någon förändring� 

Kvinnors utseende och handlingsutrymme är två teman  som kommer upp när 

Amanda berättar om porr som hon tycker är bra: 

Och sen tycker jag att med känslan, alltså jag gillar när kvinnor är ganska naturliga. Eller 
naturliga, jag hatar ett sånt ord. Men inte så mycket silikon eller sminkning och liksom inte 
bimbosar är inte min stil. Jag tycker inte om när folk är rakade. Jag tycker om när det är hårigt 
och (skratt) mer 70-tal. Och så tycker jag om när kvinnor tar mer initiativ och de gör saker 
som inte visas då så mycket då i mainstreamporren. 
 

Hon för också ett resonemang om att kvinnors utseenden är en konsekvens av just det 

begränsade handlingsutrymmet. Eftersom kvinnor i porr inte skall upphetsa genom att agera utan 

genom sitt utseende så blir konsekvensen enorma attribut som tex. Silikonbröst.113  

Att mer variation vad gäller sexuella initiativ och dominans efterfrågas är återkommande hos 

informanterna. Alla tycker att bra porr innehåller aktiva kvinnor som tar sexuella initiativ.  

                                                
112 Jfr Williams 1999[1989] s.126-128 
113 jfr Williams om fetischering av kvinnokroppen, se tex 1999[1989] s.40f 
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Utifrån Rosenberg och Butler blir det uppenbart att det är de heteronormativa 

inslagen i  pornografin som informanterna upplever som problematiska � sådant som stereotypa 

könsskildringar, en stereotyp sexualitet där kvinnor har mindre handlingsutrymme och vissa 

sexuella praktiker som visas och därmed premieras framför andra. Gemensamt för alla dessa är 

att de syftar till att ge män njutning. Logiskt följer att de icke-heteronormativa aspekterna 

upplevs som positiva � mindre stereotypa utseenden, kvinnor som tar sexuella initiativ.  

Hur kan man förstå konsumerande av den mainstreamporr som informanterna beskriver? Blir 

kritiken en strategi att samtidigt kunna konsumera det som ses som dåligt och normativt? Jag 

menar att den sortens kritiska konsumtion informanterna visar exempel på ifrågasätter och 

omtolkar heteronormativa inslag. Enligt Butler och Rosenberg är dessa tätt sammanknutna med 

skillnaden och hierarkiseringen mellan könen. Utifrån det kan konsumtionen av heteronormativ 

mainstreamporr förstås som feministisk. 

 

7.7 Porrens konsekvenser 
Även om pornografin ses som fantasi är alla informanter överens om att pornografin påverkar. 

Därför blir det viktigt med en pornografi som är varierad. Hur informanterna tror eller upplever 

att porren påverkar skiljer sig dock. Love tycker tex. att porren är problematisk eftersom den gör 

att mycket mer ses som normalt och den kan cementera maktstrukturer:  

Till viss del kan jag säga det att jag tror att pornografin till exempel påverkar att det kan 
användas till att förstärka vanliga maktstrukturer. Killar som kollar på porrfilm kan 
använda det eller den normen som finns i porrfilmer gentemot sina flickvänner. Vilket gör 
att de kan få sina flickvänner att ställa upp på saker de egentligen inte vill ställa upp på, 
eller saker som de borde vara jävligt mycket mer försiktiga med att pröva och som kräver 
jävligt mycket mer koll än vad man får i porrfilmer. Typ analsex. 

 

Att porren får konsekvenser för maktstrukturer är någonting som går igen i en radikal-feministisk 

syn på porr, samma som det att människor tar efter beteenden i pornografin.114 Hon är den enda 

som uttryckligen menar att porren får strukturella konsekvenser, något jag härleder till hennes 

mer radikalfeministiska inriktning. Alla är dock överens om porren i någon mån får 

konsekvenser för beteenden. För Amanda fick porrens stereotypa och overkliga innehåll henne 

att ifrågasätta sin egen normalitet eftersom den sexualitet som visades skilde sig så mycket från 

hennes egen. Hon menar att även om folk är jättesmarta och förstår att porren är fantasi så kan 

porren påverka negativt eftersom det gjorde det med henne: 

Att man på ett plan är oerhört medveten om att det här är fantasitanter, sådär ser inte 
kvinnor ut, allting är jättekonstigt. Men på ett annat plan så påverkar det ändå. Och man 

                                                
114 se till exempel Berg 2000 s.44 
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inte ens refl, ja det påverkar på ett negativt sätt och det inskränker sexualiteten under en 
period när sexualiteten skapas. Det är inte alls bra, det är faktiskt katastrofalt egentligen. 
Att det inte, att porren är så dålig. När så många tar del av den och så många växer upp 
med den så är det faktiskt katastrof.. 
 

Eftersom människor påverkas av pornografin är det dåligt med dålig pornografi som visar en 

väldigt begränsad och stereotyp bild av sexualitet. Amanda menar samtidigt att porr är bra 

eftersom man lär sig saker om sex och sexualitet och det skänker njutning, något jag menar att 

Terese visar exempel på då onani för henne har möjliggjorts genom porrkonsumtion: �jag har 

aldrig varit särskilt bra på att onanera, jag började onanera när jag började kolla på porr�. 

Hirdman och Hammarén menar både att kvinnors porrkonsumtion öppnar upp för en kvinnlig 

sexualitet som inte är beroende av män eller kärlek, och en sorts kvinnlig sexuell frigörelse 

genom ett bejakande av sexualiteten.115 Jag anser att en feministisk porrkonsumtion i likhet med 

den informanterna i den här undersökningen visar på, som ifrågasätter heteronormativa sexuella 

praktiker och könsstereotyper är viktigare än kvinnors konsumtion. Konsekvensen av 

ifrågasättandet av heteronormativiteten kan istället bli en öppning för kvinnors sexuella 

handlingsutrymme.   

En bra pornografi kan som sagt påverka positivt, något tex. Ellinor menar när hon 

pratar om feministisk porr som kan ge en mer rättvis bild av sexualitet: 

Mycket porr är ju bara ett utnyttjande av kvinnor där kvinnor är köttstycken. Feministisk 
porr ger en mer rättvis, lite mer peppande bild av tjejer och sex. Jag blir trött av att se tjejer 
bara användas och kastas bort, det stämmer inte överens med min bild av sex eller mina 
kompisars bild av sex. Feministisk porr kan nog ge en mer rättvis bild. 

 

Amanda resonerar på samma sätt men är mer specifik vari den mer rättvisa bilden skulle bestå.116 

Här tar hon gruppen Vanessas feministiska porrnoveller som exempel: 

Det som jag tyckte var jättebra med Vanessa, det är ju att det blir lite mer på ett sätt nära 
verkligheten. Även om det är en surrealistisk bok med helt overkliga sexgrejer, så är det 
ändå någon slags kommunikation hela tiden där man pratar om vad man gör och vad man 
vill. Och på nåt vis så öppnas det naturligtvis också upp för sprickor, att det här gillar inte 
jag. För man kan ju inte gilla, sex är liksom inte att man gillar allting utan det är ju en 
försöksverksamhet som pågår konstant, ibland lyckas man, ibland inte. Det visar en 
sannare bild av sexualiteten. 

 
Genom porr med förhandlingar och spontanitet ifrågasätter man den heterosexuella dramaturgin 

som blir naturaliserad när knullandet blir ordlöst och fortgår utan kommunikation menar 

                                                
115 ibid. s.59, Hammarén 1998 s. 34f 
116 jfr 7.4.2 Porr som fantasi och/eller verklighet 
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Amanda117. För Rebecka har insikten om att dramaturgin och preferenser är konstruerade en 

direkt konsekvens av porrkonsumtion.  

Det blir jätteuppenbart att det är verkligen preferenser, att jag har mina egna preferenser 
och att de också kan ändras från dag till dag. Det har blivit som ett sätt för mig tror jag att 
fatta saker om mig själv och också fatta saker om sex för jag har nog sett mig som aktiv 
och det är klart att jag vet vad jag gillar och sådär. Fast ändå har jag nog i grund och botten 
haft väldigt mycket den här tanken om att det är något som bara händer på något sätt.  

 

Preferenser ses som föränderliga.118 Med visst undantag för Love119 ser jag det som att 

informanterna anser att det inte nödvändigtvis är problematiskt vad som görs i porren, utan hur 

det görs � en praktik som dominans är inte problematisk i sig utan det är när det alltid är kvinnor 

som domineras utifrån samma mönster som det blir problematiskt. Jag vill vara noga med att 

understryka att det är informanternas förhållningssätt till porren och inte porren i sig jag 

analyserar när jag hävdar följande. Jag menar att både synen på sexuella praktiker och 

preferenser som något naturligt och oföränderligt och synen på vissa praktiker som bra och 

önskvärda och andra som dåliga och icke önskvärda utmanas. Man kan också uttrycka det som 

att delar av heteronormativiteten som sexualitetens naturlighet och sexuella värdehierarkier 

utmanas. I och med det ifrågasätts också föreställningar om kvinnor specifika sexualitet, att 

kvinnor till exempel till skillnad från män inte skulle tycka om vissa sexuella praktiker. 

 

8. Slutdiskussion 
 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur feministiska porrkonsumerande kvinnor förhåller sig 

till pornografi. Den första frågan rörde hur olika feministiska förståelser diskuteras i relation till 

pornografi. Informanterna relaterar till och kombinerar olika feministiska förhållningssätt. De 

förhåller sig till och problematiserar en radikalfeministisk analys men intar andra positioner. 

Utifrån den tidigare forskning jag har använt mig av ser jag hur informanterna kombinerar och 

modifierar olika feministiska förståelser och intar flera olika positioner samtidigt. De anser tex. 

att porr är fantasi men menar samtidigt att det är verklighet i och med att det finns problem i 

porrbranschen och att porren får konsekvenser.  

Vidare ställde jag frågan hur man kan se på normer kring kön och sexualitet utifrån 

informanternas tal och konsumtion. Olika föreställningar om att porren skulle vara genusspecifik 

                                                
117 utsagan kan ses som ännu ett exempel på den komplexa frågan huruvida porr skall ses som fantasi eller 
verklighet, jfr 7.4.2 Porr som fantasi och/eller verklighet 
118 jfr 7.4.2 Porr som fantasi och/eller verklighet 
119 som ser uppenbara problem med erotisering av över- och underordning (samtidigt som hon menar att tex analsex 
inte är en dålig praktik i sig) 
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får inget gehör i informanternas tal eller synsätt. Informanterna stämmer inte överens med den 

stereotypa bilden av en porrkonsument. De utmanar istället genom sina handlingar - att som 

kvinnor konsumera porr på ett icke-normativt sätt -  och sitt tal - genom att uttryckligen vägra gå 

med på föreställningen om en för kvinnor specifik sexualitet - normativa föreställningar om kön 

och sexualitet, samt kopplingen dem emellan. Att de uppmärksammar och visar prov på kvinnors 

handlingsutrymme i relation till porrens olika delar menar jag går emot en normativ analys av 

kön. Den främsta motsättningen mellan att vara kvinna och konsumera porr består i att den mesta 

porren är gjord av och för män och därmed könsstereotyp. 

Jag ställde även frågan hur informanterna förhåller sig till pornografins delar i 

meningen porrbranschen, porrens innehåll och porrens konsekvenser. Porrbranschen ses 

genomgående men i varierande grad som problematisk av informanterna, eftersom villkoren är 

bristfälliga och medverkande far illa. Därför är det viktigt att försäkra sig om de medverkandes 

frivilliga närvaro vilket görs tex. genom att undvika branschen eller vända sig till alternativa 

genrer. Porrens heteronormativa inslag som stereotypa utseenden, handlingsmönster, tilltal och 

dramaturgi som kritiseras av informanterna som istället vill se en mindre normativ och mer 

varierad sexualitet. Jag menar att deras förhållningssätt ifrågasätter en bild av sexualiteten som 

naturlig. Porren har negativa konsekvenser som att människor tar efter stereotypa 

handlingsmönster, samtidigt som den kan användas för att skänka njutning, visa på andra bilder 

än de normativa och på så sätt utmana dessa. 

Informanterna är inte passiva konsumenter � de problematiserar och använder sig 

av en rad olika strategier för att hantera det de uppfattar som tvivelaktiga inslag. Ur ett 

perspektiv där porrproduktion ses som maktutövande i meningen produktion av normer kring 

begär kan även de strategier och läsningar informanterna använder sig av ses som ett sätt att 

försöka skapa andra normer kring begär. Det menar jag visar på att kvinnor kan ha ett stort 

handlingsutrymme, även i relation till normativ pornografi. 

Arbetet med den här undersökningen har varit väldigt intressant, mycket på grund 

av informanternas spännande och komplexa förhållningssätt till porr, sex och sexualitet. Min 

förhoppning är att undersökningen kan bidra med att visa på olika ingångar i diskussioner kring 

feminism och porr i synnerhet, men även feminism och sex i allmänhet. Under arbetets gång har 

en rad frågor väckts, som inte får plats inom ramen för den här undersökningen. Till exempel om 

har frågan hur personer som inte är feministiska kvinnor förhåller sig till pornografi kommit upp. 

Hur ser tex. feministiska män på saken? Det mina tankar främst har cirklat kring är dock 

kvinnors sexuella handlingsutrymme i den heterosexuella dramaturgin och vikten av att 

undersöka naturaliserade sexuella praktikers koppling till makt och agens. Något som berörs av 



32 

informanterna i undersökningen är vikten av icke-normativt tal kring sex. Utifrån en feministisk 

maktanalys som visar på kvinnors handlingsutrymme och som understryker nödvändigheten i ett 

myller av bilder snarare än en begränsning av dessa kan nya tankar väckas om hur en feministisk 

sexualpolitik skulle kunna utformas och bedrivas. Är till exempel Stockholms Stads politikers 

beslut om att endast begagna sig av porrfria hotell ett användbart tillvägagångssätt för att 

motverka normativa föreställningar kring sex? Är feministisk icke-kommersiell porrproduktion 

ett bättre medel? Eller skulle politikerna samtidigt som de övernattar på porrfria hotell kunna 

tänkas ge ekonomiska bidrag till lesbisk feministisk porrtillverkning � det vill säga kan en kritik 

kombineras med en föreställning om porrens föränderlighet? 
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Intervju med Terese. 50 min, 6/3-06. Stockholm. Ljudupptagningen finns i författarens ägo. 
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