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Den försvunna vaginan 

Fetischer och gestaltning i transsexuell amatörinternetpornografi 

Daniel M. Nino Cortés & Carolina Oscarsson 

Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker hur transsexuella individer gestaltas på den amatörinternetpornaografiska 
webbsidan XVIDEOS - den största internetpornografiska webbsidan. Vi har tittat på hur XVIDEOS som 
webbsida är med i denna gestaltning och process och hur XVIDEOS och dess innehåll återger en bild av vad 
den transsexuella kroppen - och sexualiteten förväntas vara. Det effektivaste sättet att föra denna 
undersökning på, är i vårt fall att analysera mainstream amatörinternetpornografi med transsexuell 
amatörinternetpornografi på XVIDEOS genom vår valda sökprocess. Vi tittar på det här framförallt i 
filmsekvenser som hittas på webbsidan, men också i hur webbsidan i sig kategoriserar och bidrar till 
konstruktionen. Vi ämnar inte att stämpla vad som är korrekt eller inte, utan snarare att analysera material för 
att ge klarhet i ämnet. Vi är inte heller intresserade av attraktionen och kroppen hos tittaren, utan av 
gestaltningen och representationen som webbsidan återger. För att ta oss an denna undersökning har vi valt 
att basera den på teorier inom fyra områden: pornografin som genre, genus, webb-användande och 
fetischisering. Dessa områden kan tillsammans ge klarhet i hur användningen, konstruktionen och 
representationen sker inom amatörinternetpornografin på XVIDEOS, och framför allt hur transsexuella 
individer, transsexualitet och den transsexuella kroppen förhålls till detta. Genom en kvalitativ 
innehållsanalys av två av de populäraste filmsekvenserna i valda kategorier, den 28 april 2015 kl.16:25, har 
vi genom en retorisk analys med ett narrativt perspektiv observerat hur händelser och karaktärer figurerat, 
samt vilken roll miljön och fetischiseringen har spelat. Det vi kan se i vårt empiriska material hämtat under 
kategorin “Best videos” är att det är heterosexuellt och filmsekvenserna är centrerade runt storleken av det 
manliga könsorganet. Den amatörmässiga kamerahållningen och estetiken i filmsekvenserna spelar i båda 
fallen en avgörande roll i berättelsen. I filmsekvenserna som hämtats till denna studie från taggen 
“Transsexual” ser vi att de transsexuella individerna står i fokus. I båda fallen rör det sig om en interaktion 
mellan män och (trans)kvinnor. Vi ser dessutom att det i båda fall gäller produktionspornografiska 
filmsekvenser. Här står den kvinnliga kroppen i fokus tillsammans med det manliga könsorganet, men aldrig 
mannens kropp. I många fall står även penisen i fokus, när de transsexuella kvinnorna filmas. 
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1. Inledning 
1.1 Inledning 
I den här studien undersöker vi hur transsexualitet gestaltas i amatörinternetpornografi på 
XVIDEOS, som är den till besöksantalet sett, största internetpornografiska hemsidan som finns idag 

(ExtremeTech.com 2012). XVIDEOS är en webbsida fokuserad på amatörpornografi vilket är 

varför denna studie också kommit att få den inriktningen. Från början låg intresset i att studera 

gestaltningen och representationen av transsexualitet i internetpornografi. När valet av webbsida 

sedan föll på XVIDEOS på grund av dess storlek, blev amatörbegreppet och inriktningen självklar 

för oss. För att förstå amatörgenren inom internetpornografi tillsammans med den undanskymda 

transsexualiteten vi sett på XVIDEOS har det varit nödvändigt att studera fetischisering och 

(hård)pornografin som genre. 

 

1.2 Bakgrund 
Uppkomsten och tillväxten av internet har underlättat för distribution och konsumtion av 

pornografi, vilket också öppnat upp för fler genrer och fetischer att hittas och konsumeras. Innan 

internet underlättade denna konsumtion, var vägen till pornografin längre och innehöll en längre tid 

av förväntan. Konsumenten var tvungen att gå till en butik och köpa en tidning eller beställa hem en 

video på postorder vilket i sig var upphetsande och lite förbjudet. I och med internet har 

sökprocessen för att nå pornografin förändrats markant, men är fortfarande en viktig del i 

upphetsningen till materialet individen söker. Tillgängligheten som internet har bidragit till, har 

däremot inte ändrat synen på pornografi utanför det privata: det är normalt att använda sig av 

pornografi, men inte i det offentliga. Det finns en idé om var pornografi bör användas, och således 

var det aldrig bör konsumeras. Pornografi innehåller både “mainstreamt” sex och mer obscena 

typer av sex och fetischer - vilka i sin tur har gjorts narr av eller helt förkastats i offentligheten1.  

 

Ett av de områden vi intresserat oss för är transsexualitet. XVIDEOS, som är webbsidan vi hämtar 

vårt material från, är en amerikansk webbsida som distribuerar amatörpornografiskt material, och är 

idag största aktören i sin genre på internet. XVIDEOS är den mest populära pornografiska 

webbsidan i världen, efter att ha passerat Pornhub som mest populära pornografiska 

videodelningswebbsida i november 2010. XVIDEOS överträffade också LiveJasmin, en webbsida 

ämnad till videochatt mellan vuxna personer, i januari 2012 (ExtremeTech.com 2012). XVIDEOS 

kräver varken medlemskap eller ekonomiskt vederlag för att användaren ska få ta del av det stora 

utbudet, och även om platsen är helt offentlig är dess besökare anonyma och privata i sitt 

konsumerande. Användaren kan dock hittas på denna offentliga plattform av sina nära, men en idé 
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om anonymitet finns i uppläggandet och användandet av material. Som största distributör av 

(amatör)internetpornografiskt material kan XVIDEOS på sitt sätt spegla en bild av vad som är 

socialt accepterat genom designen av webbsidan och den kategorisering som sker däri. Någon som 

aldrig har kommit i kontakt med transsexualitet i sitt verkliga liv, kan således dra slutsatser 

baserade på det återgivna i mediet: medier har idag integrerats i vårt samhälle så till den punkt att vi 

idag kommer i kontakt med sex, sexualitet och relationer genom medier innan vi faktiskt har sex 

eller ingår i relationer själva. Frågan som Medie- och Kommunikationsvetenskap ofta ställer blir 

här central: vad betyder detta? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur transsexuella personer gestaltas i 

amatörinternetpornografi på XVIDEOS. Vi kommer även titta på hur XVIDEOS som webbsida är 

bidrar till gestaltningen och processen. Vi vill alltså undersöka hur XVIDEOS och dess innehåll 

återger en bild av vad transsexualitet är och hur den transsexuella kroppen förväntas vara. Det 

effektivaste sättet att utföra denna undersökning på, är att analysera mainstream 

amatörinternetpornografi med transsexuell amatörinternetpornografi på XVIDEOS, och vår valda 

sökprocess i samband med varandra. Vi ämnar inte att stämpla vad som är korrekt eller inte, utan 

snarare att analysera vårt material för att ge klarhet i ämnet. Vi tittar på det här framförallt i 

filmsekvenser som hittas på webbsidan, men också hur webbsidan i sig kategoriserar materialet och 

bidrar till denna konstruktion. 

 

1.4 Frågeställningar 
För att förstå hur transsexuella individer gestaltas inom transsexuell amatörinternetpornografi på 
XVIDEOS ställer vi därför frågor som är anknutna till just gestaltning.  

- Vad finns det för skillnader mellan mainstream amatörinternetpornografi och transsexuell 

amatörinternetpornografi på XVIDEOS? 
- Hur kan transsexualitet förstås i materialet hämtat från XVIDEOS? 
- Hur ser processen att söka sig fram på webbsidan ut? 
 

1.5 Material och avgränsningar 
Vi har valt att arbeta med fyra filmsekvenser som går att hitta på XVIDEOS. Dessa filmsekvenser 

har valts utifrån följande kriterier: 

- Två filmsekvenser från kategorin “Best videos” 
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- Två filmsekvenser från taggen “Transsexual” 

- Filmsekvensernas längd får inte övergå 6 minuter 

- Filmsekvenserna ska vara de populäraste inom respektive kategori eller tagg vid tidpunkten för 

materialinsamlingen samt uppfylla övriga kriterier 

 

De två filmsekvenserna från kategorin “Best videos” och de två filmsekvenserna från taggen [eng. 

tag] “Transsexual” kommer att analyseras i samband med varandra. Vi antar att filmsekvenserna 

hämtade ur kategorin “Best videos” är heterosexuell (amatör)internetpornografi eftersom 

webbsidan tydligt markerar att transsexuellt och homosexuellt material gallras från denna kategori, 

samt från de senast uppladdade filmsekvenserna som visas på förstasidan. Med detta som grund 

kommer vi studien igenom benämna filmsekvenserna ur “Best videos”-kategorin som mainstream 

(amatörinternetpornografi), då det inte står uttryckligen att detta material är heterosexuellt (även om 

det står att det inte är allt annat) - vi vill inte heller benämna det som sådant. Vi anser att det finns 

en poäng i att benämna detta material som mainstream (amatörinternetpornografi) istället för 

heterosexuell amatörinternetpornografi eftersom att det inte är sexualiteten hos tittaren som spelar 

roll, utan handlingarna som utförs. Heterosexualitet är antagen på XVIDEOS till viss mån, och 

transsexuell amatörinternetpornografi är en subgenre. 

 

XVIDEOS är utöver en distributör av amatörinternetpornografi också en sorts community, där 

användare oavsett medlemskap eller ej kan ta del av materialet. Vi har, i försök att förstå hur 

materialet kan hittas, gjort ett schema som förklarar processen att söka sig till 

amatörinternetpornografin på XVIDEOS och nå klimax, se bilaga 1. Det här schemat kan ses som 

en beskrivning av hur tittaren kan komma att hitta materialet vi valt till denna studie. Schemat visar 

hur designen av webbsidan och dess kategoriseringar kan påverka sökprocessen och förståelsen av 

materialet. Sökordet vi använt i sökprocessen är ett allmänt sökord som inte är riktat till en specifik 

genre - “free porn”. Vi har valt att göra på det här sättet för att bättre kunna se och förstå XVIDEOS 

kategoriseringar. Om vi skulle valt riktade sökord, exempelvis “transsexual porn”, hade inte 

sökprocessen visat hur webbsidan fungerar eftersom vi då hamnat direkt in under taggen eller 

kategorin istället för att behöva söka oss till den. 

 

1.5.1 Filmsekvenser 
Filmsekvenserna vi valt att undersöka finns ensamma på webbsidan när besökaren klickat på dem. 

Under fönstret som filmsekvensen visas i finns förslag på liknande filmsekvenser, som XVIDEOS 

också anser kan vara av intresse för tittaren (se bilaga 2). Varje filmsekvens har en titel, exempelvis 

“Sexy Tranny Danika” och har tilldelas vissa “taggar” vars syfte är att samla liknande material i 
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liknande kategorier. De fungerar alltså ungefär som en kategori, men är mer specifika och ämnade 

att berätta för besökaren vad filmsekvensen visar för något, innan hen börjar titta. Vi har valt de 

fyra filmsekvenserna baserat på den sökprocess vi grundat analysen på; där hittar vi, inom 

respektive kategorier, de populäraste filmsekvenserna vid tillfället. Filmsekvenserna är följande: 

 

Inom kategorin “Best videos”: 

Filmsekvens 1 

Danni Bigbreast Couch Milker 

Taggad: cumshot, black, handjob, bigtits, ebony, blackwoman, POV 

http://www.xvideos.com/video105608/danni_bigbreast_couch_milker 

 

Filmsekvens 2 

Best Cuckold Vid 

Taggad: anal, black, big, cock, interracial, huge, short, white, wife, dick, cheating, compleation, 

cuckold, cuck, bbc, unfaithful, addiction, bmwf, bcw, camparision 

http://www.xvideos.com/video5350718/best_cuckold_vid 

 

Under tagen “Transsexual”: 

Filmsekvens 1 

Sexy Tranny Danika 

Taggad: tranny, shemale2, trans, transexual, transsexual, ts, tgirl, ladyboy, transvestite 

http://www.xvideos.com/video26665/sexy_tranny_danika 

 

Filmsekvens 2 

Blonde Transex Tryng an Actor 

Taggad: anal, brazilian, tranny, shemale, brazil, brazillian, trans, bang, brazzers, transexual, 

trannies, t-girl, transsexual, shemales, brazillians, tgirl, ladyboy, brasileirinhas, brasilians, brasileira, 

transgender, transvestite, travesti, transsexuals, she-male, tgirls, transvesti, transex, brasileiras, 

transvestit, brasileirinha, she-males, trannytube 

http://www.xvideos.com/video256254/blonde_transex_tryng_an_actor 

 

1.5.2 XVIDEOS 
Webbsidan som vi har valt att arbeta med, XVIDEOS, är en amerikansk webbsida som rankades 

som den fyrtioandra mest besökta webbsidan i världen, när undersökningen gjordes. Den är 

dessutom den mest besökta pornografiska webbsidan och tillhandahåller material utan kostnad för 
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tittaren (ExtremeTech.com 2012). Webbsidan har egenskaper som liknar communities som till 

exempel YouTube; användaren kan skapa en egen profil, ladda upp eget material och kommentera 

på befintliga filmsekvenser - eller bara ta del av material utan att vara aktiv medlem eller 

användare. Webbsidans struktur påminner om den vi kan se på YouTube där material föreslås på 
förstasidan när webbsidan öppnas i webbläsaren. Övrigt material ordnas efter olika kategorier, eller 

taggar, som beskriver vad videon eller bilden visar. För att komma åt material inom en kategori 

måste användaren klicka på kategorin hen söker efter för att komma åt materialet. XVIDEOS är 

tydliga med att förstasidan samt “best videos”-kategorin gallras på material som kategoriseras inom 

“gay” eller “transsexual” - oavsett popularitet. Detta innebär att sökprocessen för transsexuellt 

amatörinternetpornografiskt material tvingar dess konsumenter att mer aktivt söka efter materialet 

och kan alltså inte “råka” hitta det. Webbsidans design upplevs en aning föråldrad, enkelt i sin 

utformning. För en mer specifik överblick av hemsidan och hur den är ordnad och ser ut, se bilaga 

3. XVIDEOS genomsnittliga besökare beräknas vistas på webbsidan under 11minuter och 

35sekunder per besök. 

 

1.5.3 Begränsningar 
Från XVIDEOS har vi valt att undersöka fyra filmsekvenser. Två av dessa är tagna från kategorin 

“Best videos” som presenterar de populäraste filmerna på webbsidan vid tillfället. Vi har sedan 

plockat ut de mest populära filmsekvenserna under taggen “Transsexual”. Samtliga val har gjorts på 
samma premisser; filmerna får inte vara längre än ca. sex minuter, då webbsidans genomsnittliga 

besökare tittar på pornografiska filmer i 11 minuter och 35 sekunder innan hen lämnar sidan igen. 

Vi har av denna anledning valt att göra urvalet av materialet så att det är inom denna tidsram. 

Filmsekvenserna är också valda vid samma tidpunkt under samma dygn - tisdag den 28 april 2015 

kl.16.25.   
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2. Tidigare forskning 
2.1 Shemale Internet Pornography 
John Phillips skriver i Transgender on Screen (2006) om fenomenet ”Shemale Internet 

Pornography”. Han pekar på en komedi som verkar prägla representationen av personer med 

”okonkreta” könsidentiteter (Phillips 2006:15-17). När Phillips istället drar fokus mot 

internetpornografin, verkar intresset ligga i attraktionen till transsexualitet som tittare - till en 

transsexuell kvinna som inte genomgått könskorrigering. Här, menar Phillips, är konsumenten och 

de mer förankrade sexualiteterna (både hos tittaren och genremässigt) ifrågasatta: 

 

”the ’chick with a dick’ inspires fear in some, precisely because (s)he is wrongly, perilously impossible to 

classify in normative categories of gender/sex/sexuality. If […]woman is the sex that is not one, the pre-op 

transsexual is the sex that is both[…]. Indeed, this brand of pornography is disturbing because, unlike any 

other, it undermines and disrupts the viewer’s (and that includes the critic’s) sense of his own sexual 

identity.” 
— Phillips 2006: 152  

 

Även om det är svårt att inte längre verka inom könets dualitet (man/kvinna, hetero/homo) så 
representerar ”shemales” ett tredje kategori som är varken heterosexuell eller homosexuell. Phillips 

menar att denna tredje kategori tydligt konstrueras för manlig publik och kommer fram till vissa 

gemensamma generella drag inom den transsexuella pornografiska genren: 

 

”Most Internet shemale porn shows cross-dressed men and pre-op transsexuals, always referred to as ’she’, 

often in lingerie and various states of undress to begin with (some are fully clothed, others may be naked but 

hide their genitals between their legs initially), but the photosets usually follow the pattern of a striptease, 

quickly leading to the uncovering of the penis, which may at first be flaccid and then may become erect. 

Some sites show stills from movies depicting ’cum shots’ (ejaculation) as a finale” 
— Ibid 154 

 

Det verkar dessutom som att den (transsexuella) pornografiska genren spelar på kvinnliga 

stereotyper (den oanständiga, den oskyldiga, ”ecstatic”, den unga film-tjejen [starlet], horan, den 

blyga oskulden, grann-tjejen etc.) inom avbildningen av transsexuella kvinnor för att på så sätt 

ursäkta, och attrahera ”nyfikna heterosexuella” män1, utan att ifrågasätta deras heterosexualitet allt 

för mycket. Från ett kritiskt perspektiv är benämningen på tittaren av transsexuell pornografi som 

”nyfiken heterosexuell” ett förstärkande av homofobiska tankar i och med oviljan att definieras som 

homosexuell. Detta förstärks ytterligare i ”förnedringen” av kvinnligheten, som inom den här 
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genren handlar om att försäkra tittaren (mannen) om att hen fortfarande är i maktposition/överläge 

(Phillips 2006:153-154). Likt filmvetenskapen, hämtar Phillips många av dessa tankar ut 

psykoanalysen som förklarar att attraktionen till “shemales” kan förklaras genom ”the oedipal-

phase”2 där kvinnan representerar en fallos: ”Desiring the shemale may, then, after all, be an 

unconscious substitute for desiring the mother. In this respect, the shemale is a perfect 

representation of the phallic mother fantasy that counters male castration anxiety”(Ibid 162). 

 

2.2 Amatör(internet)pornografi 
Sedan videon uppfanns har amatörpornografiskt material producerats för privat bruk eller för 

byteshandel mellan par i slutna grupper. Man kan säga att pornografin demokratiserades eftersom 

konsumenterna fick vara med och skapa själva. Idag har nya medier, som internet, fört pornografin 

som genre ännu närmre verkligheten och givit den tidigare privata amatörpornografin plats i 

offentligheten (Hardy 2008:61). Korniga bildupptagningar från webbkameror har blivit en 

indikation på att det som visas är “verkligt”. Det är som att där pornografin tidigare försökte, mer 

eller mindre konstfullt, representera sex på ett övertygande sätt, nu utklassats av amatörpornografin 

som visar en del av någons verklighet – någons faktiska sexliv (Ibid 62). Amatörpornografin är inte 

heller bara ett sätt för tittaren att komma närmre någon annans verklighet, utan är också en del av 

amatörproducenten – och distributörens verklighet och sexliv: kameran är en deltagare i den 

sexuella akten (Ibid 63). Ett faktum är dock klart enligt Hardy: amatör – och internetpornografi 

fortsätter att producera och distribuera material i de mönster som den producerade, regisserade 

pornografin arbetat fram (”det är så pornografi ska se ut, därför gör vi likadant”). För även om 

internet utger sig för att erbjuda obegränsat med material – fantasier och lockelser – är webbsidorna 

kategoriserade, kodade och begränsade i sitt urval. Det är därför ett löfte om en intimitet mellan 

tittaren och den figurerande som är av stor vikt inom amatörpornografin. Zabeth Patterson (2004), 

som analyserar en annan amatör genre - ”live-streaming” - menar att den också följer koder men att 

det är den faktiska närvaron av den tilltalade och inkluderade tittaren som är av vikt: 

 

”[…I]n Web-based, amateur pornography, viewers are witnessing an abolition of the spectacular itself 

through a collapse of subject and object and of the poles of activity and passivity. It is no longer a question 

of watching but of a hallucinatory ’being there’ while knowing one is not ’there’ and that, in fact, there is no 

’there’ there (i.e., no reality apart from its mediation).  
— Patterson 2004:116 

 

Detta talar till en verklighet som menar på att professionell pornografi är inte verklig, och att 

amatör pornografi är det. Förståelsen blir som att tittaren ser ”verkliga kroppar” med ”verklig 
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njutning”. För denna studie kommer av praktiska skäl endast upplagd material, och alltså inte ”live-

streaming” att behandlas. 

 

2.3 Var står vi i relation till övrig forskning? 
Vi lägger ingen värdering i huruvida pornografi eller amatörinternetpornografi är någonting bra 

eller dåligt - varken för individen eller för samhället. Vi är inte heller intresserade av hur kroppen 

fungerar och reagerar på pornografi. Våra centrala begrepp och teorier behandlar gestaltning och 

fetischisering. Vi intresserar oss för sociala- och könsroller samt representationen av 

könsidentiteter, sexualitet(er) och sex i amatörinternetpornografin. 
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3. Teoretisk ram 
3.1 Val av teoretisk ram 
Materialet som finns att hitta på XVIDEOS är inte skapat i syfte att återge en objektiv bild av 

sanningen, verkligheten, utan tas fram av producenter - oavsett amatörer eller professionella - för att 

driva in största möjliga vinst eller för att bli sedd av så många som möjligt. En publik som inte 

aktivt är där för att granska och analysera materialet som finns att tillgå, får en simulerad bild av 

verkligheten som inte nödvändigtvis stämmer överens med den - den presenteras däremot som sann. 

Det är viktigt att definiera vad transsexualitet är och se i jämförelse av vad som presenteras på 
XVIDEOS, ifall denna bild stämmer överens med denna definition. Genus - och transsexuella 

studier tilltalar den konstruktion av identiteter som vi kommer att granska inom 

amatörinternetpornografin. Sättet på vilket materialet presenteras kräver analys då det både aktivt 

och passivt bidrar till den bild av verkligheten vi får av materialet. Vad vi ser på XVIDEOS 

konstruerar på något sätt ett argument för vad sex och sexualitet är men är samtidigt också 
konstruerat av sådana argument. 

 

3.2 Realism, lockelse och det obscena 
Pornografi som genre behandlar spänningen mellan det verkliga och fantasin: vi ser en 

dokumentation av sex, men det är samtidigt en fantasi. I mening att förstå tittandet och hur tittaren 

påverkas av exempelvis pornografi, undersöker Linda Williams “The Body Genres” (1991). Hon 

observerar mimiken som sker hos tittaren när hen ser på bland annat pornografi (kroppsvätskor) och 

att kvinnan visar sig vara spektaklet som bäst förmedlar känslorna och njutningen - sexualiserade 

sådana. Även om pornografi bedöms vara av låg kulturell status finns den i överskott och är också 
populär eftersom åskådaren kan uppfatta att hens kropp är fångad i en nästan ofrivillig härmning 

(mimik) av känslorna och/eller njutningen på skärmen. Framgången för genren mäts i den 

kroppsliga reaktionen som gensvar till dessa drifter och kroppsvätskor som rinner ner på den 

kvinnliga kroppen (Williams 1991:3-4). Inom genren menar hon att dessa drifter [eng. excess], som 

utifrån psykoanalys förståtts som perversa (se fetichisering), har en viktig del i konstruktionen av 

fantasin - även om detta är något diffust inom pornografin: 
 

“[...pornography] display fewer fantastic special effects and because they rely on certain conventions of 

realism - […]the representation of real sexual acts in pornography - they seem less obviously fantastic. Yet 

the usual criticisms that these forms are improbable, that they lack psychological complexity and narrative 

closure, and that they are repetitious, become moot as evaluation if such features are intrinsic to their 

engage-ment with fantasy.” 
— Williams 1991:10 
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Om detta skriver Simon Hardy följande: 

 

”If we consider pornography as a commercial genre concerned with the explicit representation of human 

sexuality we see that throughout its history one of its defining characteristics has been the attempt to make its 

representations seems as authentic as possible.”  
— Hardy 2008:60 

  

Hardy menar att pornografin har och alltid har haft som avsikt att återge en känsla av att 

pornografikonsumenten ser på någonting verkligt, vilket är varför det har varit viktigt för 

pornografin att visa den faktiska sexuella akten. Både bild och ljudupptagningar är saker som 

faktiskt hänt vid någon tidpunkt – även om det kan vara regisserat. En annan intention bakom 

representationen i pornografiskt material är att upphetsa tittarens kropp. Pornografin har således 

alltid – både i produktion och konsumtion – velat visa och framkalla verkliga sexuella handlingar 

(Ibid 61). Pornografi fungerar på så sätt som att den ska sudda ut gränsen mellan representation och 

verklighet (Ibid 63). 

 

I denna genre finns det dessutom en huvudperson: den erigerade penisen. Anja Hirdman (2008) 

observerar i framförandet av denna fantasi, och upprättandet av maskuliniteten, att det finns en 

relation som är gemensam för professionell pornografi där kvinnors lust ska kretsa kring hyllandet 

av den erigerade penisen. Den markerar också den sexuella aktens början och slut: det börjar med 

manligt erektion och avslutas med manlig ejakulation (Hirdman 2008:68). Hon beskriver detta på 
följande sätt: 

 

“På detta sätt bildar ”cumshoten” en form av sexuellt band mellan den manliga aktören och publiken. […] 

Det är vad män gör som är det centrala, inte hur de visar hur denna upplevelse känns. Detta till skillnad från 

kvinnor vars känslor inför det som pågår ljudligt och tydligt registreras. Mäns njutning ska förstås som en 

kontrollerad lust, bosatt i en kropp som inte ger sig hän.” 
 — Hirdman 2008:69 

 

Hirdman förklarar historiskt hur detta fenomen kan komma att förstås: sex kom att ses som mindre 

rumsrent i och med införandet av kristendomen, som förbjöd den erigerade penisen från 

offentligheten. När manlig makt inte längre kunde symboliseras med den nakna kroppen - och 

penisen - skulle denna makt förstås som inre mental styrka i form av den tänkande, rationella 

mannen: huvudet (Hirdman 2010:55). Detta medför, menar Hirdman, att uppvisande av den 

manliga kroppen inte har som syftet att förföra och tilltala kvinnor:  
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“Den manliga kroppen i bild har inga speciella poser, gester eller blickar designade efter idén om en feminin 

lust. Den manliga kroppen frånsäger sig med bestämdhet att helt och fullt bjuda in en kvinnlig betraktare, 

eller tydligt försöka väcka en feminin lust (eller en idé om denna lust). Detta är inte en kropp som säger: Jag 

är här för Dig - tycker Du om vad Du ser? De vägrar bli sedda på annat sätt än som de vill. Som kraftfulla 

och ointagliga kroppar.” 

— Ibid 56 

 

Den blick som riktas till sexuella kroppar är alltså monopoliserad av mannen och riktad mot 

kvinnan och det kvinnliga kroppen - vi tittar självklart på varandra och kommunicerar olika känslor 

med hjälp av blickar (inte minst av åtrå och begär). Män ska med andra ord titta, ska tycka om att 

titta och gärna tillsammans. Skapandet av denna broderskapsblick framställs som essentiell och 

naturlig för maskulin identitet (Ibid 31) 

 

Vi ser i takt med teknologins (framförallt internets) framväxt, att det idag finns en större anonymitet 

där konsumtionen inte längre kräver att tittaren fysiskt går ut för att hyra eller köpa den pornografi 

hen vill se. Med internet kan hen istället med hjälp av dator, surfplatta eller telefon ta del av 

pornografiskt material när som helst, var som helst. Den ökade tillgängligheten har alltså öppnat för 

omvärderingen av den status pornografi har, då hårdpornografi alltid har definierats som det 

obscena och det icke-respektabla. Hirdman observerar exempelvis att mjukpornografi, till skillnad 

från hårdpornografi, karakteriseras av att visa det som anses som acceptabelt - hårdpornografi gör 

det däremot inte. Hårdpornografin vill erbjuda sin publik något exklusivt som inte går att ta del av 

utanför det pornografiska ”rummet” - vilket i sig är beroende av den censur som pornografin ofta 

säger sig vara emot (Ibid 46-50). 

 

Frammanande av detta material, idag framför allt genom teknologins framfart och internet, gör att 

förståelsen av pornografi inte längre är lika fast. Detta paradoxala fenomen, där tillgänglighet eller 

en ökad öppen diskussion tvingat sig ut i det öppna, undersöker Williams för att mynta sin term   

on/scenity. Hon menar att samtal och avbildningar av sex har förståtts som något som absolut inte 

får ta plats utanför det privata rummet. I takt med kritiken och försöken att gömma hårdporografin 

från offentligheten har dess förståelse som obscen försvagats och dess acceptans och framgång till 

offentligheten förankrats (Williams 2004:3). Detta fenomen (on/scenity) förklarar Williams på 
följande sätt: 

 

”Discussions and representations of sex that were once deemed obscene, in the litteral sense of being off (ob) 

the public scene, have today insistently appeared in the new public/private reals of Internet and home video. 

The term that I have coined to describe this paradoxical state of affairs is on/scenity: the gesture by which a 
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culture brings on to its public arena the very organs, acts, bodies and pleasures that have heretofore been 

designated ob/scene and kept literally ’off-scene’ […] if obscenity is the term given to those sexually explicit 

acts that once seemed unspeakable, and were thus permanently kept off-scene, on/sncenity is the more 

conflicted term with which we can mark the tension between the speakable and the unspeakable which 

animates so many of our contemporary discourses of sexuality ” 

— Ibid 

 

Det är som Judith Butler uttryckt det “den reglerande makten som oundvikligen uttalar det som den 

inte vill ha uttalat” (Butler 2007:130) - den är med andra ord beroende av sin kontext. Det är en 

pågående förhandling som ökar allmänhetens medvetenhet om de obscena artefakter som nu tittar 

fram i det offentliga rummet. 

 

När vi i den här studien talar om pornografi menar vi den definition som Anja Hirdman benämner 

“hårdpornografi”. Detta på grund av att hårdpornografin växt i offentligheten, mycket tack vare 

internet, och gått från off(ob)scen till on/scen och inte längre är lika spektakulär1. Vi särskiljer 

producerad och amatörpornografi från varandra i denna studie. Vi menar att skillnaden på genrerna 

ligger i upphovspersonen - respektive företaget och i vilken roll estetiken och kameran har i de 

pornografiska filmsekvenserna. Patterson resonerar exempelvis om huruvida dessa två genrer har, i 

och med populariteten av amatörpornografin, dragit från varandras estetiker i hopp om att bli mer 

uppskattade (2004:110-111). Vi behandlar dock genrerna som separata även om båda är 

pornografiska, och skillnaden idag är mindre tydlig. 

 

3.3 Transsexualitet och genus 
Könsidentitet och dess performativitet kan vi hitta i kontrasten mellan det inre och det yttre, där 

gestaltningen är en konsekvens av uppfattningen om identitet och relationen mellan kroppen och 

psyket, det materiella och själen, det yttre och det inre2 (Butler, 2007: 214). Det är viktigt att kunna 

urskilja kroppens materialitet och dess vikt i kulturkonstruktionen - den klassificering som sätter 

psyke och själ i kontrast till kropp och materialitet, benämner kroppen som ett tomt skal som ska 

fyllas eller formas av dess motpart - därmed benämns psyket som regerande över kroppen (Ibid 

207). Ur ett historisk perspektiv är det så kontrasten mellan det inre och yttre sedimenterats som 

den process som performativiteten innebär. Yttringen genom konnoterade gester, kläder etc. är ett 

kulturellt kapital, där konstruktionen skapar en bild av identiteten; denna konstruktion bör i 

historisk perspektiv ha formats efter de sociala strukturer individen verkar i, och skapar på så sätt en 

imitationsprocess av hyperreell karaktär - en imitation som gör anspråk på att vara verklig, men 

som egentligen grundar sig i en imitation utan ursprung (Ibid 216). Det kan sägas vara ett 
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återskapande av tidigare eller utomstående social roller, som en tolkning av tidigare skapade 

kulturella koder, vilket i sin tur är en avbild av psyket och identiteten. Vi läser av koder, relaterar 

till dem, reproducerar dem för att bekräfta en social struktur som vi anser överensstämma med vårt 

inre. Detta kan innebära problem för individer som inte känner sig hemma i sina egna kroppar; i 

vardagen behöver de flesta inte ställa sig filosofiska frågor som ”Vad gör en man till en man, och en 

kvinna till en kvinna?” eller ”Hur är min kropp relaterad till min sociala roll?” eller ens ”Hur vet 

jag vad mitt genus är?” (Stryker 2008:7). 

 

Icke-transsexuella individer ser på sig själva som att de har eller är ett genus och ingen ber dem 

försvara den ”politiska korrektheten” i deras val i frågan – deras genus kompromissar eller 

ogiltigförklarar inte heller övriga värderingar eller åtaganden de kan tänkas ha (Ibid 4).  

Medlemmar av minoritetsgrupper är per definition mindre vanliga än personer från dess 

motsvarande majoritet. Därför upplever personer från minoriteter ofta diskriminering och fördomar 

riktade mot sig: samhället tenderar att vara organiserat till majoritetens fördel (Ibid 5). Eftersom att 

många kan ha svårt att se mänskligheten hos en annan person om hen har svårt att känna igen hens 

genus kan den genus-förändrande personen generera rädsla hos dessa (Ibid 6). 

 

Stryker beskriver att det i USA är vida förstått att genus och det fysiska könet (könsorganet) är 

samma sak. Det betyder alltså att en person med en manlig kropp automatiskt anses vara en man 

och att en person med en kvinnlig kropp anses vara en kvinna (Ibid 8). 

 

”I use it [transgender] to refer to people who move away from the gender they were assigned at birth, people 

who cross over (trans-) the boundaries constructed by their culture to define and contain that gender.”  
– Stryker 2008:1 

  

Oavsett varför en person väljer att röra sig bort från det genus (könsroll) hen blivit tilldelad vid 

födseln, är det själva rörelsen över en socialt konstruerad gräns bort från en oönskad startpunkt som 

definierar transsexualitet, snarare än vad individen rör sig mot (Ibid). Transsexuella personer är 

alltså personer som känner ett starkt behov av att ändra formen på kroppen för att leva varje stund 

av sitt liv (inte bara valda tillfällen) som medlemmar av genuset motsatt till det de tilldelades vid 

födseln (Ibid. 18).  

 

Terminologin när detta behandlas är därför av ytterst vikt. Det finns många former av överskridande 

sex-identiteter och därför kommer vi för tydlighetens skull att behandla begreppet kön med 

betoning på genitalier, medan genus som socialt och ideologiskt konstruerat, i denna uppsats. 
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Transsexuella personer kan därför definieras som “persons who experience a profound sense of 

incongruity between his/her psychological sex and his/her anatomical sex. Transsexual people wish 

to change the anatomical sex, through hormones or surgery, to match the internal perceptions of 

their bodies” (Phillips 2006: 9). Transsexuella personer kan således förstås som personer vars vilja 

är att verka inom den dualitet som samhället baseras på (man/kvinna)3. 

 

3.4 Teknologi och amatörinternetpornografi 
De flesta akademiska texter som berör pornografi behandlar framförallt relationen mellan det vi ser 

och hur kroppen reagerar på detta - det görs en direkt koppling mellan den pornografiska bilden och 

tittarens kropp och dess reaktion. Detta begränsar och öppnar upp möjligheter för den pornografiska 

bilden, som mäts efter dess förmåga att, nästintill ofrivilligt, stimulera kroppen och upphetsa 

tittaren. Tidigare har dessutom mediet varit mindre centralt i analysen av materialet: pornografi har 

behandlats allmänt, och har antagits bli sett på biograf, fotografipapper eller så har mediet varit av 

mindre vikt. Skillnaden mellan “pornografi” och internetpornografi blir således mediet, och 

framförallt relation som tittaren har till det - för att inte tala om de fysiska apparaten som krävs för 

att kunna komma åt mediet (Patterson 2004: 106-108). Zabet Patterson argumenterar för att 

relationen vi har till internetpornografi baseras på vanor av användande och logiken som 

teknologier baseras på; information på internet dyker inte bara upp, utan måste sökas efter (Ibid 

108). Det är därigenom sättet vi brukar de praktiska redskapen samt hur vi letar efter vad som är 

avgörande. Patterson menar med detta att bilder laddas med en pornografisk betingelse inte bara 

genom anknytning till sex, utan delvis också för att att tittaren förväntar sig hitta det, vilket sker 

genom de vanor som användaren har i bruk av teknologin - fysisk: datorn; teknologiskt: internet 

(Ibid 111-112). Det pekar på en mycket mer komplex relation och kontakt med internetpornografi, 

än endast seende [to look or watch], som måste tas hänsyn till när material av internetpornografiskt 

slag analyseras (se metodbeskrivning). En intressant tankegång som Patterson för kring denna 

komplexa relation, är bruket av Sobchacks technologic som används för att förstå rutinerna i 

tittandet av internetpornografi: logiken bakom dator-internet-pornografisk webbsida (technologic) 

uppmanar till sökande från början av processen, vilket karakteriseras av väntande och kan upplevas 

av tittaren som frustrerande(Patterson 2010: 109-110). Denna process att söka, vänta och titta och 

sedan åter söka, vänta och titta blir slutligen till en vana för användaren, där återupprepning 

förankras genom att skjuta upp och fördröja njutning. Den lust som kopplas till väntan och 

fördröjande av njutning kan härledas till konstruktionen av denna typ av hemsidor; vad som verkar 

som oändligt mycket material dukas fram för användaren i överflöd för att på så sätt stimulera 

denna lust och begär till att söka sig vidare till nytt material, och på sitt sätt förlänga sökandet efter 

det ”rätta” materialet (Ibid). Denna sökning idealiseras av tanken om en perfekt artefakt, eller det 
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”rätta” materialet, som sänder användaren i en spiral av sökande utan stopp, där inget material kan 

matcha denna idealisering - Jacques Lacan är en av de som argumenterar för omöjligheten att hitta 

eller uppfylla ett begär, lust, önskan eller längtan4 (Ibid 109). 

 

3.5 Fetischisering 
Inom filmvetenskapen har det psykoanalytiska analyssystemet varit inflytelserik. Detta har dock 

medfört att teoretiker har delats i åsikten om de överskott i de viktiga verktyg för en sådan analys. 

Fetischism och andra begrepp som ofta används för att beskriva nöjet i filmtittandet är inom 

psykoanalysen perversa. Perversion brukar definieras som sexuella drifter, där dessa drifter 

distanseras från det "riktiga" ändamålet: att reproducera sig. Frågan som ställs är om tittandet på 
film i sig är en fetisch - för vad är filmtittandet, trots allt, utom voyeurism5? (Williams 1991: 6) 

Dessa perversioner är så grundläggande att de ofta har presenterats som normer och används för att 

beskriva de vanligaste nöjen inom filmvisning. Även de mest flyktiga läsningar av Freud visar att 

sexualiteten inom psykoanalysen per definition är pervers: de "mål" och "objekt" av sexuell lust 

som inte är organ ämnade till reproduktion är perversa, och är ofta oklara och sedda som substitut 

för det “riktiga” sexet. Detta skulle innebära att njutning eller sexuell attraktion till något substitut 

(exempelvis film eller pornografi) är en fetisch (Ibid 6). För denna studie har vi därför valt att skilja 

på fetischer och perversion, där fetischer för denna uppsats grundas i den beskrivning som ges av 

Susanna Paasonen, vilket är mer passande för analys av bild och film än psykoanalysen och dess 

begreppsapparat. 

 

Paasonen utforskar den pornografiska bilden och menar att den är ”unary” - den utgörs helt av 

presentationen av sex. Den pornografiska bilden har inget sekundärt eller underordnat tema, eller 

som hon kallar det ”untimely object”, som lyckas skymma, fördröja eller distrahera. Det här baseras 

på att pornografiska bilder helt utgörs av framförandet av sex och om den har “sekundära” teman 

som lyckas skymma sex, fördröja sexet eller distrahera från sexet är är den inte längre pornografisk. 

Om detta är gällande för den pornografiska bilden, påträffas problem vid analys av fetischistiska 

bilder: här omvandlas denna “untimely object” till en “object of desire” (Paasonen 2010: 62-63). Ett 

fetischiserat objekt är i sig självt inte självklart kopplat till en sexuell akt, men blir i sammanhanget 

sexualiserat och därför nödvändigt för den sexuella akten. Detta kan förklaras vid exempelvis 

användningen av ett objekt likt en dildo i en pornografisk avbildning, som vid penetration av detta 

objekt inte kan analyseras eller ses separerat från sexakten - den blir nödvändig för förståelsen av 

akten som (hård)pornografisk. Visst går det att separera dem från varandra rent fysiskt, men i 

analysen av akten måste de förstås ihop, sammanflätade. Detta är något som sker även med andra 

objekt, exempelvis kroppsdelar, vilket påminner om psykoanalysen av “icke-korrekt” sex: om 
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samma fokus ges åt en kroppsdel, exempelvis fötter, förstås den som ett fetischiserat sekundärt 

objekt där det är en aktiv deltagare i den sexuella akten. Analysen av en avbildning av denna sort 

kan därför inte skilja på objektet och sexet: det fetischiserade objektet blir här inte av sekundär 

karaktär, utan en del av avbildningen av sex - avläsningen kan inte separera dessa, då analysen inte 

kan utföras om de inte är i relation med varandra utan att konceptet förfaller (Paasonen 2010: 64). 
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4. Metod 
4.1 Metodbeskrivning 
En kvalitativ innehållsanalys utmärker sig av sin analytiska och tolkande karaktär och används 

således för att utforska och förstå ett fenomen, snarare än att bevisa en hypotes eller ett samband, 

som förknippas med den kvantitativa metoden. Det empiriska materialet som man önskar undersöka 

samt frågeställningar måste anpassas med utgångspunkt i forskningen när metoden väljs. Den 

kvalitativa innehållsanalysen som metod lämpar sig speciellt bra vid djupare analyser av 

exempelvis texter och bilder där man vill identifiera olika koder och tecken som ger texten mening. 

En gren ur kvalitativ innehållsanalys som just fokuserar på hur argument förs fram i en berättelse, 

är en retorisk analys med ett narrativt perspektiv.  

 

The narrative perspective is a useful tool for studying mediated popular culture texts[...]. This approach can 

also reveal stories being told visually [...], and even the visual images within television programs, music 

videos and movies. 

— Sellnow 2014: 53 

 

Vi kommer att analysera fyra filmsekvenser och en möjlig sökprocess att hitta dem genom, vilket 

baserar sig på Sobchaks syn på analys av material på internet: technologic. Hon menar att filmer 

inte kan ses separat från den teknologi som dem befinner sig i, då de presenteras i den och är 

beroende av denna kontext. 

 

“[A]n analysis of on-line pornography must begin with the framework of this technologic and an 

examination of the physical apparatus through which pornographic images are encountered because the 

physical apparatus of the computer, and the material habits it requires places the viewer in a relationship with 

the images in Internet pornography that differs significantly from the viewer’s relationship to other types of 

pornography” 
— Patterson 2004: 108 

 

För att kunna inkludera teknologin som dessa filmsekvenser återfinnes i, har vi valt att inkludera 

processen som del av den retoriska analysen (Ibid). 

 

I genomförandet av en analys av en populärkulturell text förklaras inledningsvis texten, sedan 

tolkas den och slutligen utvärdera den. Vi genomför vår analys ur ett narrativt perspektiv och tar 

således in element av berättande, narration, för att förstå texten, tolka den och utvärdera den. Vi 

börjar med att beskriva miljön, karaktärerna, händelserna och samband dem emellan. När det här är 
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gjort tolkar vi dessa delar i berättelsen, för att förstå vad berättelsen återger (Sellnow 2014:54-55). 

Som det utlyses av Paasonen, kan fetischiserade objekt pekas ut genom det resonemang som 

presenteras: när ett untimely object integrerar sexakten och är nödvändig för förståelsen av den, 

eller är nödvändig för förståelsen av representationen av sex som en bild återger, är den 

fetischiserad1. 

 

När vi undersöker filmsekvenserna kommer vi titta på och försöka besvara följande frågor för att 

förstå hur transsexualitet gestaltas i amatörinternetpornografi. Vi besvarar frågorna för varje 

filmsekvens separat för att sedan analysera resultaten av filmsekvenserna med fokus på hur 

transsexualiteten gestaltas. Dessa frågor kommer ge en tydligare bild av vad filmsekvensernas 

innehåll berättar. 

 

Karaktärer och händelser 

Vi kommer beskriva karaktärernas drag och huruvida dessa drag förändras över tid genom 

berättelsen. Vi kommer beskriva de handlingar de deltar i och om deras drag och handlingar är 

genretypiska Vilka händelser verkar dominera historien, och hur? Vi kommer också undersöka hur 

snabbt olika delar i historien berättas. Hur detaljerade är olika händelser i relation till andra och vem 

gör vad? Vilken roll har kroppen i filmsekvenserna?(Ibid 55-56) 

 

Miljö och fetischisering 

Var utspelar sig händelserna: var befinner sig karaktärerna? Vilken roll har miljön i den 

amatörinternetpornografiska genren? Vem gör vad i filmsekvenserna, och bidrar dessa handlingar 

till en fetischisering av någon eller något i materialet? Blir något eller någon fetischiserad av ett 

objekt eller subjekt: i sådant fall hur och vad?(Ibid) 

 

4.2 Sökprocessen 
Sökprocessen i vår studie är den vi valt att analysera utifrån schemat (se bilaga 1) kring de sätt på 
vilka en tittare kan tänkas hitta det amatörinternetpornografiska materialet vi undersökt. Den 

sökprocess vi valt att följa i den här studien utgår från att tittaren har internetpornografin som syfte 

med sin vistelse på internet. När hen hittat till XVIDEOS står valet mellan att söka sig till mer 

nischat material under taggar, genom sökfält, kategorier eller att välja bland de senast uppladdade 

filmsekvenserna som presenteras på förstasidan. I vårt fall har vi valt att undersöka materialet under 

taggen “Transsexual” och kategorin “Best videos”. Efter vad tittaren väljer att göra här ser 

processen (vars mål är att nå klimax) i princip likadan ut inom de olika kategorierna eller taggarna. 

Webbsidan är uppbyggt på likadant sätt oavsett hur tittaren väljer att ta sig runt. Denna väg kommer 
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alltså att behandlas som om det vore en berättelse i sig, vilket möjliggör vår analys av den. Detta 

innebär att analysen kommer att utföras på fem empiriska materiel: fyra filmsekvenser och en 

sökprocess att hitta dem genom. 

 

4.3 Resultat 
Vi kommer att presentera resultatet för respektive material under separata rubriker. Detta gör vi för 

att kunna svara på de frågor som har ställts i den narrativa analysmodellen för varje enskild 

berättelse, och lättare kunna föra en analys på det resultatet. Vi inleder med att presentera resultatet 

från filmsekvenserna och avslutar med den sökprocess den tänkta tittaren går igenom för att nå vårt 

empiriska material. 

 

4.3.1 Kategori “Best Videos”  

Resultatet av den retoriska analysen med narrativt perspektiv av filmsekvenserna som vi hämtat ur 

kategorin “best videos” på XVIDEOS kommer nu att presenteras. Vi kallar dem Filmsekvens 1 och 

Filmsekvens 2. Dessa filmsekvenser hittades på XVIDEOS genom att klicka på fliken “Best 

videos” i webbsidans övre menyrad på förstasidan (se bilaga 3).  

 

Filmsekvens 1: Danni Bigbreast Couch Milker 

Karaktärer och händelser 

Karaktärerna är två mörkhyande personer - en storbystad kvinna, och en man med en långt över 

medelstor penis som alltid är i fokus. De drag som kan avläsas hos de figurerande personerna är 

sexuell upphetsning, vilket förstås genom erektion, smekningar och stön - kvinnan är under hela 

filmsekvensen tyst men visar upphetsning genom sitt kroppsspråk. Mannen är den enda som stönar, 

men endast vid klimax. Karaktärerna bli mer upphetsade under filmsekvensens gång. Kvinnan ingår 

aldrig i någon penetration eller fellatio, utan smeker endast sin motpartner tills han når klimax. 

Filmsekvensens titel antyder att det inte förekommer någon annan form av sexuell stimulation än 

den utförda - mannen når klimax, vilket är vad filmsekvensen kretsar kring och glorifierar. Det är 

inte hennes orgasm som är av vikt för berättelsen, och att filmsekvensen avslutas med att mannen 

når klimax är typiskt för sin genre. Kvinnan blir filmad från mannens perspektiv, hon smeker sina 

bara bröst, hon är helnaken och uttrycker njutning, medan mannen inte stönar förrän vid klimax. 

Retoriken i berättelsen fokuserar på utförandet av denna sexuella akt, klimax blir genom filmiskt 

språk glorifierad och filmsekvensen avslutas kort därefter. Det förklaras aldrig hur vi hamnade i 

denna berättelse, utan vi kastas in i en berättelse som påbörjats på ett sätt som aldrig förklaras - 

också typiskt för den pornografiska genren.   
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Miljö och fetischisering 

Berättelsen utspelar sig i den privata kontexten av någons hem. Miljön är inte i fokus för 

berättelsen, men ger den amatörmässiga estetiken den konnoterande rollen: miljön känns privat då 
estetiken syftar till att framföra detta argument. Miljön i amatör(internet)pornografi går inte att 

separera från berättelsen utan att konceptet förfaller. Då blir berättelsen inte längre 

amatörpornografisk, utan kan platsa i en annan genre: med detta menar vi på att om samma akt 

utförs med en tredje part som filmar utan att närvara eller i en studio så skulle det inte längre 

“kännas” som hemmagjort, och alltså amatörmässigt. Detta är alltså något som kameravinkeln och 

avsaknaden av redigering i filmsekvensen samt faktumet att kameran är handhållen bidrar till - så 
väl som miljön. Dessa typiska drag hos den amatörpornografiska genren berättar att det inte är en 

professionell produktion. 

 

Filmsekvens 2: Best Cuckold Vid 

Karaktärer och händelser 

Filmsekvensen innehåller sammanlagt fyra karaktärer som gör entré vid olika tidpunkter: tre män 

och en kvinna. Kvinnan står i fokus, är ljushyad, har en kort frisyr med tydligt färgat hår, 

tungpiersing och förlängda naglar i färgerna rött, gult, grön och svart. Kvinnan är fullt påklädd 

genom hela sekvensen och har inga extrema yttre drag, som drar uppmärksamheten till hennes 

kropp: förstorade bröst, läppar, bakdel etc. Hon har en ring på vänster ringfinger, vilket förstås 

genom filmsekvensens titel (och vad vi antar) vara en vigselring. Vare sig hennes man figurerar 

eller inte så är det tydligt att hon njuter av detta, troligtvis är hon otrogen vilket är det 

underförstådda temat för filmsekvensen. Hon pratar konstant genom filmsekvensen, ställer frågor, 

stönar men får aldrig något svar från någon av männen. Hon glorifierar mannen med större 

könsorgan och i samband med upphetsningen utvecklar hon en viss aggression mot mannen med 

det mindre manliga könsorganet. Den första mannen är en ljushyad man, fullt naken förutom hans 

täckta huvud och ansikte som täcks med en svart “rånarluva”. Han är inte i erigerat tillstånd när han 

först kommer in i bild, men övergår till erigerat tillstånd när han på knä ser kvinnan utföra fellatio 

på den andra mannen. I jämförelse med den andra mannen har den första mannen ett mindre 

könsorgan vilket poängteras av kvinnan genom hela filmsekvensen. Den första mannens erektion 

går över när kvinnan visar en viss aggressivitet gentemot honom och hans könsorgan, då den inte är 

lika stor. Den andra mannen är en mörkhyad man med, i jämförelse med den första mannen, ett 

stort könsorgan. Han kommer in i bild efter att kvinnan kommenterat den första mannens brist på 
tillfredsställande storlek av könsorgan, varpå kvinnan börjar stimulera den andra mannen till 

erigerat tillstånd och fortsätter ända till filmsekvensens slut. Vid största delen av fellatio utför 

kvinnan helt fritt denna stimulation av den andra mannen, men under en kort period tar han tag i 
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hennes huvud och tvingar henne till intensivare fellatio. Kameramannen ger sig till känna genom att 

visa sin erigerade penis precis i slutet av filmsekvensen. Kvinnan kommenterar den som stor och 

vit. Ingen av karaktärerna når klimax, och kvinnan är verbal och uttrycker känslor i kontrast till 

männen. 

 

Kvinnan är i tydligt fokus genom hela filmsekvensen och därmed hennes jämförelse och 

glorifiering av könsorgan. Hennes åsikter om storlek på manligt könsorgan förankras genom tal i 

individernas hudfärg, vilket poängteras ständigt av kvinnan. För genren är det mindre konsekvent 

att varken manligt eller kvinnligt klimax står i centrum. Förnedringen av den första mannen orsakas 

av kvinnans preferens för större könsorgan, och hennes behov till att poängtera detta genom att 

verbalt uttrycka skillnaden. Denna skillnad mellan männen - någons penis kommer alltid att vara 

störst och någon annans att vara minst - presenteras som naturligt kopplat till hudfärgen. 

Kameramannen är den minst synliga karaktären, även om hans närvaro är nödvändig för berättelsen 

- dock är hans synliga deltagande det kortaste av dem alla.  

 

Miljön och fetischisering 

Berättelsen utspelar sig i ett sovrum eller hotellrum - en sängkammare av något slag då det finns en 

säng med blommiga lakan i bakgrunden. Filmsekvensen utspelar sig antagligen i Storbritannien, 

vilket härleds från den grova accenten den figurerande kvinnan har. Estetiken av videon - dess 

amatörmässiga kvalitet (dålig bildkvalitet, ljussättning, ljudupptagningen) konnoterar på en privat 

miljö vilket överensstämmer med antagandet att händelsen sker i en sängkammare av något slag. 

Detta förankrar den amatörpornografiska genren filmsekvensen tillhör, och kan platsar väl i denna 

genre: med detta menar vi på att om samma akt utförs med en tredje part som filmar utan att 

närvara eller i en studio så skulle det inte längre “kännas” som hemmagjort, och alltså 
amatörmässigt och vara mer av en professionell förnedringsfetisch. Kameramannen har inte en 

avgörande roll i berättelsen men utan honom skulle kameravinklarna vara annorlunda - här ses 

händelserna mer objektivt än om den första mannen eller den andra mannen skulle hålla i kameran. 

faktumet att kvinnan är fullt påklädd riktar en fokus från henne och hennes kropp till akten och 

interaktionen med männen. Denna typ av förnedring är mindre vanlig för genren, men jämförelser 

och glorifiering av mannens erigerade könsorgan däremot är det. 

 

Sammanfattning: “Best Videos” 
Det vi kan se i vårt empiriska material hämtat under kategorin “Best videos” är att det är 

heterosexuellt. Vi ser att båda filmsekvenserna är centrerade runt storleken av det manliga 

könsorganet, samt att den amatörmässiga kamerahållningen och estetiken i filmsekvenserna i båda 
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fallen spelar en avgörande roll för berättelsen, även om den inte kommenteras eller ges eget 

utrymme separerat från karaktärerna - den är en karaktär i sig och är närvarande. I båda 

filmsekvenserna stimulerar kvinnorna männen medan männen aldrig ger uttryck för några känslor 

bortsett från den sexuella njutningen som den erigerade penisen konnoterar. Genom kameravinklar 

är kvinnorna och den relation kvinnorna har till männen tydligt i fokus, medan männen reduceras 

till att vara sitt könsorgan. I båda våra filmsekvenser utför inga av männen någon stimulation på 
kvinnorna, men kvinnorna ger intryck av njutning av att utföra dessa sexuella akter på männen. 

 

En skillnad mellan filmsekvenserna är antalet deltagare, där den ena filmsekvensen visar en grupp 

på fyra personer och den andra utgörs av ett par. Filmsekvens 1 avslutas med manligt klimax medan 

klimax aldrig uppnås av någon deltagare i Filmsekvens 2. Det visas aldrig heller någon penetration i 

någon av filmsekvenserna i denna studie från kategorin “Best videos”, och det utförs endast fellatio 

på männen i Filmsekvens 2 där kvinnan ständigt uttrycker sig verbalt (något som inte sker i 

Filmsekvens 1). 

 

4.3.2 Tagg ”Transsexual” 
Resultatet av den retoriska analysen med narrativ perspektiv av filmsekvenserna som vi hämtat ur 

taggen “Transsexual” på XVIDEOS kommer nu att presenteras. Vi kallar dem Filmsekvens 1 och 

Filmsekvens 2. Dessa filmsekvenser hittades på XVIDEOS genom att klicka på taggen eller skriva 

och söka i sökfältet ordet “Transsexual” i webbsidans övre menyrad på förstasidan. 

 

Filmsekvens 1: Sexy Tranny Danika 
Karaktärer och händelser 

I filmsekvensen deltar två karaktärer: Sexy Tranny Danika och Kameramannen. Danika är den 

karaktär som är i fokus genom hela filmsekvensen. Den här karaktären är ljushyad, brunhårig och 

har ett manligt kön och kvinnligt genus. Under filmsekvensen är hen i erekt tillstånd och detta är 

konsekvent genom hela filmsekvensen, men själva onanin utförs inte hela tiden. Vi upplever 

filmsekvensen som väldigt poserande inför kameramannen. Danika talar till kameran med sitt 

kroppsspråk och svarar på frågor från kameramannen där hen uttrycker hur mycket hen tycker om 

diverse sexuella akter såsom penetration, smekningar och att bli “smiskad”. Varken Danika eller 

kameramannen når klimax, däremot utför Danika diverse smekningar på sin kropp - bröst, kropp, 

penis, anus - som ett gensvar på vad kameramannen ber hen göra. Kameramannen syns inte i bild, 

förutom en kort stund då Danika utför en väldigt kort fellatio på hans erigerade penis. 

Kameramannen är däremot närvarande i sitt frågande, dirigerade och i den handhållna kamerans 

rörelser.  
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Den här berättelsen är kort och innefattar endast en scen. I den scenen är det framförallt 

huvudkaraktärens, Danikas, poserande för kameran och kameramannen som står i fokus. 

Kameramannen filmar sitt eget kön när han tar emot fellatio en kort stund, vilket berättar att 

kameramannen innehar en stor attraktion till vad hen gör. Kammeramannen uttrycker en stor 

upphetsningen som ligger i att han tittar på Danika när hen gör vad han säger åt hen att göra. 

Danikas uppvisande står i centrum: tid läggs inte på att visa upp den fysiska relationen mellan hen 

och kameramannen eller ens att avsluta med klimax som är det vanligaste sättet att avsluta en 

pornografisk filmsekvens.  

 

Miljö och fetischisering 

Kamerautrustningen som syns i bild (ljussättning m.m.) verkar vara professionell. Själva miljön och 

den handhållna kameran är dock väldigt typisk för vardagliga, amatörmässiga scener inom 

pornografi. Detta innebär att scenen utspelar sig i familjära miljöer - i detta fall ett vardagsrum där 

inspelningen sker i och omkring en soffa. Platsen försöker berätta för oss att det som händer är en 

privat, intim sexuell akt mellan två personer, men ljussättning, iscensättning och posering markerar 

det motsatta. Det här är inte ett privat klipp utan en produktion som regisserats och antagligen en 

utarbetad estetik som ska relatera till den amatörpornografiska genren och känslan av vara 

“hemmagjord”.  Eftersom den privata miljön och den amatörmässiga estetiken så starkt konnoterar 

till denna genre, eller den används väldigt aktivt i denna filmsekvens, kan den inte uteslutas från 

analysen - poängen med denna film är just att den känns som en amatörpornografisk filmsekvens. 

Kroppen som står i fokus blir här något av stor vikt, speciellt då den är nästan uteslutande i 

centrum. Det finns en kort fysisk interaktion mellan kameramannen och Danika, men denna ges inte 

mer utrymme än två sekunder - hela filmsekvensen går ut på att titta på Danika och Danikas kropp. 

Denna kropp är i sin tur väldigt central då den inte är vilken kvinnokropp som helst: den har en 

penis.  

 

Filmsekvens 2: Blonde Transex Tryng an Actor 
Karaktärer och händelser 

Denna filmsekvens är en tydligt ihopklippt filmsekvens, och är en kortare version (på tre minuter) 

av en längre scen eller pornografisk film. Denna har alltså lagts upp för att uppmärksamma 

existensen av detta material och informera tittare om att de kan hitta detta någon annanstans - 

exempelvis en annan hemsida eller produktionsbolag. Filmsekvensen är väldigt intensiv och vi 

kastas fram mellan de två karaktärernas olika tillstånd. Blondinen är transsexuell och ska rekrytera 

en skådespelare till något - antagligen en pornografisk filminspelning. Blondinen lever upp till en 
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stereotyp: en storbystad, blond översexuell affärskvinna. Det är svårt att avläsa några samtal men vi 

är medvetna om att blondinen är attraherad av skådespelaren. Blondinen anspelar på en viss 

auktoritet - hen sitter bakom ett skrivbord och, vad vi utläser, kräver skådespelaren på en 

provspelning för den eventuella rollen. Skådespelaren är rätt anonym och inte alls lika mycket i 

centrum som blondinen, han syns knappt i bild i filmsekvensens inledning. Det fortgår en typ av 

uppvaktning som görs klart genom det kroppsspråk blondinen använder - dock är det endast 

blondinen som syns i bild. Skådespelaren hamnar inte i bild förrän han utför fellatio på blondinen. 

Skådespelaren har ganska typiska manliga drag - väl byggd och synliga muskler, mörkhårig. Båda 

är latinamerikaner vilket konnoteras av hudfärger och de taggar filmsekvensen tilldelats: 

“brazilian”. Blondinen presenteras som en extremt kvinnlig karaktär, både av kroppsdelar (stora 

bröst, läppar och långt blont hår) och typiskt kvinnligt kodade kläder: Nätstrumpbyxor, silkesblus 

och pärlhalsband. Det görs en tydlig anspelning på heterosexualitet i början av filmsekvensen 

genom denna dualitet - man och kvinna.Vidare är blondinen i fokus både när hen tar emot fellatio 

och när hen sedan ger fellatio till skådespelaren, skillnaden står sig dock i att mannen är marginellt 

med i bilden i båda scenerna. Det här ändras dock när blondinen penetrerar skådespelaren, vilket 

också är den akt som tar mest plats och visas längst under filmsekvensen. Mannen är inte i fokus, 

åtminstone inte lika mycket som blondinen, men visas som mer än sitt kön för första gången. Att 

skådespelaren penetrerar blondinen samt tar emot fellatio av hen ges inte lika stor utrymme i 

filmsekvensen, dock är det motsvarande (att blondinen utför fellatio och blir penetrerad av honom) 

något som visas och ges mycket tid här. Det narrativa argumenterar för samlaget som en effekt av 

attraktionen mellan dem båda, som i sig presenteras genom rekryteringen. Faktumet att blondinen 

visar sig vara transsexuell ger en effekt i form av sexuella möjligheter, där de kan interagera på 
flera sätt än vad som är kutym för heterosexuellt sex. Eftersom att blondinen till en början 

presenteras som en del av det heterosexuella (man och kvinna), innebär det i sig att möjligheter för 

sex är större och fler när det visas att hen är transsexuell - en kvinna kan plötsligt, som vi får se i 

denna filmsekvens, ta emot fellatio och penetrera mannen. Detta har genom konnotering på kläder, 

både de som har behållits vid samlag och när de varit fullt påklädda, följt de som tilldelas deras 

könsroller. De delar där blondinen interagerar med skådespelaren, ges både större fokus och tid. 

 

Miljön och fetischisering 

Den här filmsekvensen utspelar sig på ett kontor. Vi ser att estetiken och produktionen är av hög 

kvalitet och gestaltar en utopisk fantasi - en möjlig händelse som snarare är drömlik än verklig. Det 

är tydligt att det är skådespelare som filmas i denna filmsekvens och att det är en iscensättningen. 

Vidare finns i den här berättelsen två fantasier: att i sökandet av en roll i en pornografisk produktion 

ha samlag med en professionell, pornografisk skådespelare, och att ingå samlag med en transsexuell 
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person - kanske till och med utan att veta om det från början. Blondinen är transsexuell och det är 

kärnan i det som gör filmsekvensen uppseendeväckande. Detta argumenteras för genom filmspråket 

i klippningen: även om detta är en väldigt kort version av originalet, finns det en markerad (även 

tydlig) övergång i presentationen av blondinens transsexualitet. 

 

Sammanfattning: “transsexual” 

I filmsekvenserna som hämtats till denna studie från taggen “Transexual” ser vi att de transsexuella 

individerna står i fokus. I båda fallen rör det sig om en interaktion mellan män och (trans)kvinnor. 

Vi ser dessutom att det i båda fall gäller produktionspornografiska filmsekvenser, där Filmsekvens 

1 anspelar på koder och estetik av amatörpornografi och Filmsekvens 2 inte gör det. Här står den 

kvinnliga kroppen i fokus tillsammans med det manliga könsorganet, dock inte mannens. I många 

fall står även penisen i fokus, när de transsexuella kvinnorna filmas. 

 

Sökprocess: XVIDEOS 
Vårt empiriska material skiljer sig i kategorierna de hittas. Vägen dit i denna sökprocess är väldigt 

lik, bortsett från var tittaren klickar på förstasidan. Där omdirigeras de till olika utbud där det ena är 

en nischad kategori: transsexuell. I övrigt beter sig webbsidan på samma sätt. 

 

Karaktärer och händelser 

I processen att söka efter och titta på amatörinternetpornografi på XVIDEOS, finns tre centrala 

karaktärer (om man utgår från att tittaren är ensam). Dessa är tittaren själv, personen eller företaget 

som distribuerar och laddar upp material samt det system och apparater de båda interagerar igenom 

och med. Den sistnämnda är av en mycket mer komplex karaktär. 

 

Eftersom att mediet är en produkt av sitt exponeringssätt, så förutsätter det att materialet förstås av 

tittaren som pornografiskt. Detta innebär att tittaren måste vara inställd på att hitta material som 

överensstämmer med de förförståelser hen har av mediet och exponeringsättet i symbios - som 

pornografisk och upphetsande. Detta kulminerar i att tittaren hittar ett acceptabelt material i 

sökandet efter det “rätta” materialet (som hen idealiserat från start), och efter tillräcklig stimulation 

når klimax, med följden att lämna processen. Detta sker genom en sökning som är nära kopplad till 

tittarens egen uppfattning om sin identitet: en man som identifierar sig själv som heterosexuell 

söker sig inte till homosexuell amatörinternetpornografiskt material i syfte att nå klimax. 

 

Systemet är en komplex karaktär i processen - den är inte mänsklig, men brukas och regleras av 

människor - som i vårt fall består av XVIDEOS och all teknologi runt den (dator, servrar, 
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sökmotorer, kameror, internetuppkopplingar och många fler). De interaktiva delarna i detta system 

är av intresse för denna studie, främst webbsidan. Webbsidans förstasida innehåller tre menyrader, 

ett sökfält samt nyuppladdat material som uppdateras var tionde minut (se bilaga 3) - detta är sidan 

tittaren möts av vid ingång, såvida inte hen har blivit omdirigerad till ett under kategori, tagg, 

konto, forum eller video. Menyraderna ämnar att underlätta för tittaren att söka sig vidare till 

nischat eller omtyckt material - kategoriserad utifrån olika ideologiska grunder: bäst, gay, black, 

porrstjärnor, kanaler och profiler. Möjligheten ges också att skapa en profil, producera samt ladda 

upp eget material och interagera med andra användare - vilket dock inte är av intresse för vår studie.  

 

För en komplett kartläggning av olika möjliga händelseförlopp, vilka kan föra tittaren till 

amatörinternetpornografiskt material - i vårt fall XVIDEOS - se bilaga 1. Vår valda simulerade 

process ser ut på följande sätt: Tittaren startar sin dator inställd på att söka upp pornografisk 

material på internet - vi utgår från att denna imaginära tittare inte är medlem i någon existerande 

pornografisk webbsida. Tittaren fortsätter med att öppna webbläsaren, där hen genom sökmotorn 

google.com försöker hitta gratis pornografiskt material. Detta gör hen genom att skriva in sökordet 

“free porn” i sökmotorn. Genom denna sökning, blir hen omdirigerad till en pornografisk digital 

plats som distribuerar sådant material - detta sker genom att klicka på länken på google-sökningens 

resultatlista som leder till (i vårt fall och exempel) XVIDEOS - detta är ett val som görs med grund 

i att XVIDEOS idag är den största pornografiska webbsidan. Väl där interagerar tittaren med 

webbsidan genom att klicka på fliken markerad med “best videos”, eller taggen “transsexual”. Där 

blir tittaren mött med en resultatlista med stillbider tagna ur materialet som hen har att välja mellan 

- genom att placera pekaren på denna bild får hen ta del av några stillbilder till som ämnar att 

informera om vad filmsekvensen innehåller (se bilaga 4). Genom att sedan göra ett urval grundat på 
personliga (och sociala) preferenser väljer hen en video hen attraheras av, eller liknar det material 

hen utgett sig för att söka. Detta länkar tittaren vidare till en sida där videon är tillgänglig för 

streaming (se bilaga 2). Tittaren klickar på videon och ser på en del av, eller hela filmsekvensen - 

om denna video upphetsar tittaren tillräckligt och hen stimulerar sig fysiskt nog kommer hen att nå 
klimax. Eventuellt, om hen inte når klimax eller tycker om filmsekvensen, klickar tittaren sig vidare 

på en föreslagen filmsekvens under filmfönstret och upprepar detta tills hen når klimax. Efter denna 

avslutade process - där klimax är slutstadiet - stänger tittaren webbsidan och eventuellt webbläsaren 

också. 

 

Miljön och fetischisering 

För att föra en analys av den simulerade sökprocessen av (amatör)internetpronografi, är det 

nödvändigt att särskilja det fysiska och det teknologiska: det fysiska består av den geografiska 
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platsen som tittarens fysiska kropp befinner sig, och detta inkluderar också apparaten som hen är 

uppkopplad på/använder för att komma åt sådant material (telefon, surfplatta, dator etc). Eftersom 

att det inte är kutym att onanera offentligt, antar vi att det sker i det privata. Även om onanin är 

utförd i det privata är det digitala rummet - framför allt internet - offentligt. Vi benämner detta som 

en privat-offentlighet då oavsett materialet som användare kan lägga upp är öppet för alla att se 

(offentlig), så antas alla som tar del av detta material göra det i det privata. XVIDEOS är designad 

på ett omodernt sätt. Estetiken på webbsidan för tankarna till operativsystemet Windows utseende 

på 1990-talet. XVIDEOS är en amatörinternetpornografisk webbsida och estetiken ser 

amatörmässig ut. Vi ser att visst material görs mindre synligt på webbsidan vilket gör materialet 

mindre offentligt - undanskymt. Det transsexuella eller homosexuella materialet kan inte synas i 

kategorin “Best videos” oavsett hur populära filmsekvenserna kan tänkas vara.
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5. Analys 
För att så tydligt som möjligt presentera vår analys av det empiriska materialet har vi valt att ordna 

analysen efter de teorier vi berör. Teman går in i varandra och hänger ihop, men för att ge en klarare 

bild av våra tankegångar har vi valt att dela upp det mellan individen och privat offentligheten 

”XVIDEOS”. 

 

5.1 Individen i transsexuell (amatör)internetpornografi 
Det vi kan se i vårt empiriska material är att de amatörinternetpornografiska filmsekvenserna i den 

transsexuella kategorin är mer tydligt regisserade än de inom mainstream-pornografin vi finner på 
XVIDEOS. En av filmsekvenserna i den transsexuella kategorin - filmsekvens 1 - använder sig av 

amatörpornografins typiska estetiska drag och vill locka de tittare som dras till den 

amatörpornografiska genren och fetischen, men är mycket mer poserande och regisserande än 

amatörpornografi är. Den hamnar således i en sub-genre inom den producerade pornografin - 

producerad amatörpornografi. De transsexulla kvinnorna som figurerar i vårt empiriska material 

verkar dessutom performera1 en överdriven femininitet, som är typisk för hårdpornografin. Hirdman 

ser en viss relation till kvinnokroppen, som ju är tydligt närvarande i den transsexuella 

(amatörinternet)pornografin: vi kan se att, oavsett om det är en filmsekvens från den transsexuella 

taggen eller mainstream-kategorin, figurerar i samtliga fall kvinnor och män med varandra - det är 

denna dualitet som på så sätt reproduceras, och de hierarkier som föregår dessa kategorier också 
blir gällande här: kvinnornas närvaro är till för att beskådas, de är ständigt i fokus och tittas på 
vilket kroppsspråket konnoterar till inbjudan. Männen däremot är endast i bild i form av 

kroppsdelar, framför allt genom närvaron av den erigerade penisen - nästan uteslutande som 

mannens enda närvaro. Att båda genrer återskapar dessa gemensamma koder ser vi på följande sätt: 

den transsexuella (amatörinternet)pornografin försöker anpassa sig efter de redan existerade koder i 

hårdpornografin, som per definition är heterosexuella. Vi ser därför ett tydligt mönster i 

konstruktionen av könshierarkier: kvinnan definieras medan mannen endast är det som kvinnan inte 

är - penisen. När det gäller interaktionen mellan en kvinna och en man i (amatörinternet)pornografi, 

ser vi ett tydligt uttryck från kvinnan, och endast kvinnan, av sex: mannen är reducerad till sitt kön, 

medan kvinnan är allt annat än sitt kön (förutom transsexuella kvinnor då de har manligt kön). Till 

följd av detta förankras dessa uttryck som binära oppositioner, och menar att kategorisera de 

simulerade könen: mannen är tyst, medan kvinnan uttrycker känslor och viljan att ge mannen det 

han vill ha. Mannen njuter (tyst) av kvinnans fysiska stimulering av penisen - kvinnan njuter av att 

ge fysisk njutning till mannen, vilket indikerar och ifrågasätter representationen av kvinnans 
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njutning som psykisk snarare än fysisk. Mannen gör - han penetrerar - han är inte (det sexuella), 

enligt devisen att penisen är mannens representant i den sexuella akten. 

 

5.2 Privat offentlighet: XVIDEOS 
XVIDEOS är i sig en privat offentlighet där de som interagerar på ett sätt performerar sin sexuella 

identitet: genom att titta på en viss typ av genre fastställer de i relation till sig själva vad de förstår 

sig själva och sin sexualitet som2. Konstruktionen av webbsidan bidrar på så sätt till att kategorisera 

och ge ett visst värde till olika sexualiteter, genom exkludering av dessa i deras konstruerade 

offentliga rum. Detta blir ett ställningstagande till denna flytande sexualitet: transsexualitet står i sig 

utanför de förankrade och fasta sexualiteterna - “vad är jag (min sexualitet) om jag attraheras av 

detta?”. Transsexualitet i sig kan sägas hota förståelsen av sexualitet, då den varken är homosexuell 

eller heterosexuell utan något odefinierat. Webbsidan vägleder alltså tittaren i hanteringen av detta 

frågetecken kring transsexuell sexualitet. Dessutom är materialet som blir uppladdat av 

upphovspersonen ämnat att förstås av tittaren som pornografiskt, upphetsa så mycket som möjligt 

och vara klickvänligt. Personen som står för materialet har ett vinstintresse (antingen i imaginärt 

kapital eller ekonomiskt), som driver hen att konstruera detta material utifrån sådana grunder - vi 

menar att detta inte nödvändigtvis är skapat för att återge en objektiv verklighetsskildring av vad 

dessa sexualiteter är.  

 

XVIDEOS i sin helhet spelar precis som filmsekvenserna på den amatörmässiga estetiken. 

XVIDEOS ser ut att vara designad av en amatör snarare än en professionell webbkreatör. 

Webbsidans utseende för tankarna tillbaka till operativsystemet Windows utseende under 1990-

talet. Det här bidrar till att ge själva sökprocessen den lockande, förbjudna känslan. Tittaren 

befinner sig i ett rum som inte är som alla andra rum. Pornografi är inte längre obscent, men den 

amatörmässiga estetiken på XVIDEOS hjälper till att bibehålla känslan av att det tittaren gör är lite 

förbjudet och på så sätt upphetsande - detta står sig i spänningen som Williams utlyser i termen 

on/scenity.  

 

5.2.1 I och utanför den privata offentligheten 
Vad gäller amatörpornografin, finns det en starkare koppling till tittarens identitet än vad det finns 

inom produktionspornografin. Amatörinternetpornografi upplevs närmre, och även om den kan 

komma att överraska tittaren kommer tittaren så pass nära inpå den uppspelade sexuella akten att 

hen får svårare att separera den från sig själv än en tydligt regisserad, producerad sådan. Detta ter 

sig tydligt i anspelandet på verklighet - visserligen är pornografi en genre som anspelar på 
sexakternas verklighet och dokumentationen av den, men idag mer än någonsin har vi förstått att 
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det pornografiska är en performerad iscensatt akt som ger sig ut för att vara verklig (hyperreell om 

man så vill) och det är då genom amatörpornografins estetiska drag som en ännu starkare 

förankring till verklighet kan göras. Det är en idé om att sex inte bara är akten, utan innehåller 

kontexten också: denna förankring på verklighet tvättar bort en del av fantasin som pornografi på 
ett sätt vilar på. Att då se på en “mer verklig” pornografisk film blir i större utsträckning kopplat till 

individen som tittar. Vi ser i vårt empiriska material att transsexuell amatörinternetpornografi inte 

innehar lika tydliga amatörmässiga drag i produktionen. Det här kan vara ett sätt att göra det enklare 

för tittaren att fortsätta konsumera material inom genren. Transsexualiten i sig är så pass 

uppseendeväckande och lockande att den tillsammans med amatörestetiken skulle bli otroligt 

intensiv att titta på. I samband med det Phillips observerar, att i populära medier (exempelvis serier) 

tillåts tittaren att skratta och öppet göra narr av det faktum att “kvinnan egentligen är en man”, kan 

därför bristen på amatörproducerad transsexuell internetpornografi i vårt empiriska material tolkas 

som att det blir för laddat för transsexuella individer att ge sig tillkänna i en amatörproducerad 

pornografisk film. Vi ser dessutom att detta återger en ensidig bild av denna sexuella identitet: 

transsexuella individer är inom pornografi kvinnor som har en erigerat penis. Det finns definitivt 

transsexuella män som har sex, men dessa och mindre kvinnliga transsexuella kvinnor får inte synas 

(i vårt empiriska material), vilket kan bero på att materialet som finns till handa har regisserats och 

är en produktion där fantasin som presenteras finns i att den transsexuella kvinnan i bild “kunde ha 

varit en kvinna!”. Det transsexuella materialet i den här studien följer alltså, på ett sätt, de 

heteronormativa koderna och reproducerar på så sätt en viss “korrekthet” - vi ser inte i bild en 

individ vars genus är otydligt. Detta fläckar av sig på idén om sex: det rumsrena, heterosexuella, 

“korrekta” sättet att ha sex innebär att mannen penetrerar kvinnan. När motsatsen sedan inträffar i 

transsexuell (amatörinternet)pornografi presenteras en njutning som står utanför ramen för rumsren 

sexualitet. Det blir alltså ett spektakel, typiskt obscent, som förankras i kroppen av den 

transsexuella individen men som nu ger sig till känna i bild. Detta ser vi tydligt i penetrationen av 

mannen i Filmsekvens 2 under taggen “transsexual” där filmsekvensen fram till penetrationen 

börjar, spelat efter reglerna i det heteronormativa sociala spelet. Vi ser en extrem kvinnlig person 

som har en penis vilket gör att förväntningen på karaktärens beteende ska följa denna extrema 

kvinnlighet: det vore överraskande och mindre appellerande för publiken (tror vi) om karaktärens 

beteende och sätt att gestaltas i filmsekvensen vore typiskt manligt. Förförståelsen och 

förväntningarna på den transsexuella individen och hens sexualitet är komplex men karaktären som 

presenteras i bild representerar en kvinnlighet som gör att hen förväntas agerar därefter - och detta 

gäller också sex. Vidare bidrar konstruktionen av XVIDEOS och det faktum att webbsidan gallrar 

bort det transsexuella materialet från deras egna skapade offentlighet till att en förbjuden lockelse 

till materialet skapas. Pornografi har visserligen ansetts vara något obscent, men tillgängligheten 
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som internet bidragit till har gjort att det idag inte är lika obscent att ta del av pornografiskt 

material. Pornografi som “on/scenity” har på XVIDEOS skapat ett eget offentligt rum där det mest 

populära materialet och det senast uppladdade materialet presenteras. Detta menar vi följer en idé 
om obscenitet: man har alltså uteslutit visst material från offentligheten vilket i detta fall inkluderar 

transsexuellt material. 

 

5.2.2 Fetischisering 
Amatör(internet)pornografins estetik och miljö konnoterar en privat relation mellan tittaren och 

karaktärerna i filmsekvenserna. Vi ser att vi inte kan separera den amatörmässiga miljön från den 

sexuella akten utan att konceptet helt förändras. Miljön är sekundär: den skymmer inte för vad som 

händer, den fördröjer inte och den distraherar inte den sexuella akten - som står i centrum. Vi läser 

detta som att själva miljön inom den amatör(internet)pornografiska genren är fetischiserad. 

Estetiken i filmsekvenserna är starkt kopplad till det privata. Det filmsekvenserna visar upplevs som 

en sexuell handling i någons riktiga liv, inte en regisserad sådan - vilket också begreppet “amatör” 
antyder.  

 

Att ett sekundärt objekt inte stör berättelsen, så som miljön, men inte kan plockas ur den utan att 

meningen blir en annan tyder på att det är fetischiserat. Det kan inte tas ur själva sexakten utan att 

den upplevs annorlunda. Vi kan inte titta på den privata miljön sexakten utspelar sig i separat för då 
har den ingen sexuell mening. I exemplet Filmsekvens 2 ur “best videos”-kategorin kan vi se att den 

förnedring kvinnan uttrycker gentemot den första mannens könsorgan inte står i centrum, är 

sekundär i den sexuella akten men är sexualiserad i sammanhanget: fetischiserad. Förnedringen 

måste på så sätt analyseras ihop med den sexuell akten för att förstås för vad den är i denna 

filmsekvens. I den här filmsekvensen är alltså både förnedringen och den amatörmässiga estetiken 

fetischiserade. Det blir en “dubbel fetischisering” som vi inte ser i den produktionspornografiska 

filmsekvens vi undersökt. En produktionspornografisk film har till skillnad från amatörpornografin 

inte någon fetischisering i hur produkten tas fram. Det är redan underförstått hos en 

produktionspornografisk tittare att det är en fantasi om vad som skulle kunna vara verkligt snarare 

än filmen utger sig för att presentera verkligheten som en amatörpornografisk produktion gör. Det 

här gör att slutprodukten får en mer giltig och distanserad klang: det blir mer accepterbart att titta på 
något som är en fantasi än att titta på något som är “verklighet”, det är lättare att skjuta ifrån sig. En 

amatörpornografisk filmsekvens inom transgenren har två fetischer i sig - amatörestetiken och den 

transsexuella personen. En produktionspornografisk filmsekvens inom transgenren har bara en av 

dessa, den transsexuella personen. Den produktionspornografiska estetiken och fantasin ursäktar på 
det sättet fetischiseringen och fetischiserandet som sker i den på ett annat sätt än om samma sak 
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skulle ske i en amatörpornografisk filmsekvens. Argumentet att “det är bara en fantasi, det är inte 

på riktigt” gör att det som visas upp inte blir lika extremt som om det skulle vara amatörinspelat. 

För att förstå denna fetischisering tittar vi på de transsexuella individer och ställer oss frågan: vad 

kan inte ses eller analyseras hos denna individ separat från varandra? Hirdman skriver att 

 

“föreställningar om penisen, och således om manlig sexualitet, [är] som något separat från mannen och andra 

känslotillstånd, utgör själva basen för vår tids föreställningar och berättelser om manlig sexualitet. […] Här 

understryks ofta att könet är någonting utanför mannen, inte bara rent faktiskt, utan något med ett eget liv, ett 

eget personnamn (Petter-Niklas), en egen vilja som i bästa fall kan styras av den manliga individen, men inte 

alltid.” 

— Hirdman 2008, 65 

 

vilket blir problematisk hos den transsexuella kvinnan som visas i vårt empiriska material. Till 

skillnad från en man i pornografin, så är inte de transsexuella individerna reducerade till sina kön - i 

detta fall till den erigerade penisen som Hirdman ser i den heterosexuella hårdpornografin. Vi ser 

snarare en kvinnlig kropp som står i fokus genom hela sekvensen och den erigerade penisen står 

också i centrum. Det är endast i samband med manlig kropp som penisen får stå som representant 

för hela individen, och detta ser vi sker också i den transsexuella amatörinternetpornografin där 

männen endast figurerar som erigerade penisar eller i utkanten av bilden. Skulle penisen separeras 

från den kvinnliga kroppen hos den transsexuella kvinnan, skulle vi se en kvinnlig kropp och ett 

manligt kön - varken eller transsexuella, de måste alltså vara delar av samma kropp för att vara 

transsexuella. Frågan som följer är: är det penisen som blir sexualiserad av kroppen, eller kroppen 

av penisen? Hårdpornografi är beroende av det manliga könsorganet och den kvinnliga kroppen kan 

alltså inte ensam, eller väldigt sällan, beteckna hårdpornografi (Ibid 48). Om vi operationaliserar 

vår definition av fetischisering, och utlyser vilket objekt som sekundärt är kopplat till den sexuella 

akten innebär det att denna förståelse av hårdpornografi kategoriserar den kvinnliga kroppen och 

penisen hos den transsexuella individen därefter: då det kvinnliga kroppen inte kan beteckna 

hårdpornografi, är det penisen som står för det sexuella och är också den som sexualiserar den 

kvinnliga kroppen. Hos den transsexuella kvinnan är det alltså kroppen som är fetischiserad av den 

erigerade penisen, och kan således beteckna hårdpornografi. 
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6. Slutsatser och diskussion 
6.1 Vaginan som inte passade in 
Vad vi kan se, eller snarare inte se, i vårt empiriska material för denna studie är en icke-befintlig 

transsexuell man i (transsexuell) amatörinternetpornografi. Det som får plats, som vi har sett, är 

transsexuella kvinnor som inte genomgått en könskorrigering. En individ som är och har en fallos1. 

Vad alla filmsekvenser har gemensamt är att alla kvinnliga kroppar står i fokus och alla manliga 

kroppar marginaliserats. Det är som att det mannen får vara i (amatörinternet)pornografi är en 

penis, vilket kan förklara uteslutningen av den transsexuella mannen - som ju varken är eller har en 

fallos, men alla eller i alla fall många andra manliga attribut (som inte är sexualiserade).  

 

Är det så att den transsexuella mannen ifrågasätter maskuliniteten mer än den transsexuella 

kvinnan? Män ska, som våra teorier säger, titta på kvinnor och tycka om det de tittar på - gärna 

tillsammans. Denna skapade broderliga blick, som är essentiell för den maskulina identiteten, kan 

komma att bli ifrågasatt i ett tittande på en (transsexuell) man eftersom att den transsexuella 

mannen ifrågasätter, genom tittandet på en man, heterosexualiteten och inger en rädsla för 

kastrering hos mannen. Denna kastrering lugnas av bilden av kvinnan som hittat tillbaka till sin 

tappade fallos (den transsexuella kvinnan): hon förstås inte som en man som korrigerat sin kropp, 

utan som en kvinna med ett manligt könsorgan. Den transsexuella mannen får därför inte plats här 

eftersom han representerar ångesten inför en eventuell kastrering och ifrågasätter maskuliniteten.   

 

Vad vi också kunnat identifiera är en slags struktur på XVIDEOS och hur webbsidan kategoriserar 

materialet. Som vi tidigare nämnt är XVIDEOS tydliga med att de skiljer homosexuellt och 

transsexuellt material från resten. Material från dessa kategorier inkluderas aldrig i deras 

konstruerade offentlighet under kategorier som “best videos” och “most recent videos”. Det vi har 

sett är att dessa kategorier och vad de innehåller inte är definierat förutom genom vad de inte är. Vi 

menar att genom de taggar och var detta material placeras webbsidan, så blir dessa öppna kategorier 

av flytande karaktär: dessa “most recent” samt “best videos” är inte knutna till en viss tagg - 

möjligen att de ska vara heterosexuella även om detta inte står uttryckligen. Materialet som 

presenteras under dessa öppna kategorier är per automatik överordnade, och behöver hävda sin plats 

i “offentligheten” genom att exkludera andra. Materialet bara är, i motsats till de transsexuella och 

homosexuella kategorier som är tydligt definierade för att inte misstas för att en del av den 

“offentligheten” som exkluderat dem. Det här påminner om hur femininitet är definierat, och hur 

maskulinitet endast definieras som femininitetens motsats (alltså odefinierat och distanserad från 
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dess motpart). Konstruktionen som XVIDEOS för på deras kategorier, underkategorier samt 

offentlighet verkar följa de mönster som femininitet och maskulinitet definieras efter.  

 

Transsexualitet gestaltas på XVIDEOS, med grund i vårt material, som att det är likställt med att 

vara en transsexuell kvinna som inte genomgått könskorrigering. Bilden av vad transsexualitet är 

blir därför snäv och utelämnar stora delar av vad transsexualitet är och innebär. Susan Striker 

benämner transsexualitet som personer som lever både privat och offentligt i den könsroll de 

förflyttat sig till. I vårt empiriska material, har dock denna individ tydligt presenterats som ett tredje 

kön, och inte fullt ut som en kvinna eller en man. 

 

I denna representation är alltså det centrala idén om övergående från ett genus till dess motpart: en 

man som har förändrat sin kropp till att performera femininitet. Teoretiker har argumenterat för att 

denna möjlighet till förändring av kroppar, kan sära på förståelsen av sexualitet som något naturligt 

kopplat till reproduktion och öppnar upp för andra könsidentiteter som vi idag kanske inte förstår 

än. Dock kvarstår denna bild, presenterad som “a chick with a dick”, “big boobs and big balls” eller 

helt enkelt “shemale” som en transgression från en kategori till en annan: denna förståelse, eller 

gestaltning av transsexualitet är alltså i behov av dessa kategorier för att kunna förstås som den gör 

idag - i ingenmanslandet mellan kvinnan och mannen.   

 

Den här studien har varit kvalitativ och det empiriska materialet relativt litet. I vårt material har inte 

mycket penetration visats alls, vilket egentligen inte är typiskt för den pornografiska genren vilket 

tidigare forskning visat på. Att vårt material inte visar någon vagina kan mycket väl vara en slump, 

men eftersom materialet har varit just detta har vi analyserat det så. Vi drar därför inga generella 

slutsatser om Den försvunna vaginan, men vi tycker oss kunna se ett fenomen där (den 

transsexuella) kvinnan endast bör representera attraktion - det förmedlas genom den feminina 

kroppen snarare än könsorganet. Den försvunna vaginan verkar vara undanskymd för att försäkra de 

tittande männen - broderskapet - om att deras maskulina överordning är intakt.
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Noter 
1. Inledning 
 1. Detta baseras på ”obscenitet”, och ”rumsrenhet”. 

 2. Detta är en term som ofta används inom pornografi. John Phillips utvecklar denna term, 

vilket redovisas mer utförligt under Tidigare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
 1. John Phillips benämner dessa som ”bi-curious” och menar på att individen intresseras av 

transsexuella då de är bisexuella, men inte vill erkänna det eller avvika från heterosexualitet. Vi 

använder termen för denna översättning som ”nyfiken heterosexuell” eftersom vi inte kan fastställa 

eller göra någon publikundersökning. 

 2. Detta är processen som blir till ett Oidipuskomplex. 

 

3. Teoretisk ram 
 1. Vi menar att hårdpornografi och mjukpornografi inte längre kan ses som det obscena, 

utan att det snarare har skett en övergång till on/scenity - detta gör att vårt intresse riktas mot de 

olika typerna av ”hårdpornografi”, där den nya ordning idag kanske kan hittas.  

 2. Judith Butler har kritiserat termen ”transsexualitet”. Detta grundar sig i förståelsen av att 

vara ett kön, och inte göra det som hon menar med performativitet. En individ som alltså ändrar sitt 

kön, eller är transsexuell, motverkar hennes studier om ”gender performativity” - vi kommer dock 

att använda hennes terminologi för urskiljandet mellan kön och genus. 

 3. Transsexuella individer är sådana som fullt ut vill leva sina liv som det motsatta genuset, 

vilket innebär att det är en komplett övergång från ett kön(sidentitet) till ett annat/det motsatta. 

Transsexuella individer önskar med andra ord inte att bli kategoriserade som ett tredje kön, utan 

som en del av den heteronormativa dualiteten mellan man och kvinna. 

 4. Översättning från Engelska: desire. 

 5. Voyeurism är njutningen i att titta. Nationalencyklopedin definierar den som ”skoptofili, 

sexuell avvikelse som kännetecknas av ett tvångsmässigt återupprepat behov att nå sexuell 

upphetsning och orgasm som otillåten, dold betraktare av andra människors avklädning, nakenhet 

och sexuella aktivitet.” (NE.se, voyeurism) 
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4. Metod 
 1. Detta innebär att det utlysta sättet att känna igen, och definiera fetischer, kommer för 

denna uppsats att fungera som en sorts metod. Vi kommer alltså att använda denna metod för att se 

hur fetischer ser ut inom vårt empiriska material. 

 

5. Analys 
 1. Här verkar transsexualitet behandlas som ett tredje kön, och transsexuella personer som 

individer som konnoterar ett genus som skiljer sig från könet. 

 2. Även om det är en sorts fetischistisk förnekande ”Jag vet men hur som helst…”, så är det 

väldigt tydligt för tittaren vad som kan hittas i de olika kategorierna. Om en person klickar på 

”homosexual”-kategorin, kommer hen komma till homosexuellt material, vilket kan då berätta för 

hen vad hen attraheras av. 

 

6. Slutsatser och diskussion  
 1. Mamman, och då kvinnan som Phillips säger, representerar en fallos. En erigerad penis är 

en tydlig fallos-symbol, vilket leder till tankegången om att En transsexuell kvinna som inte 

genomgått könskorrigering är och har en fallos.                                             .
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Bilagor 
1. Schema över sökprocess  
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2. Print-screen: Visningssida för samtliga filmsekvenser 
Best videos: filmsekvens 1 ”Danni Bigbreast Couch Milker” 

Best videos: filmsekvens 2 ”Best Cuckold Vid” 
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Transsexual: filmsekvens 1 ”Sexy Tranny Danika” 

Transsexual: filmsekvens 2 ”Blonde Transex Tryng an Actor”  
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3. Print-screen: Första sidan 
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4. Print-screen: ”Best videos” 
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