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Abstract  

 

Reformerad pornografi är en receptionsstudie vilken undersöker hur tre stycken 

självidentifierade kvinnor upplever audiovisuell feministisk pornografi, mot bakgrund av- 

samt kännedom om heteronormativ mainstreampornografi. Informanterna har i förväg fått 

tillgång till materialet att betrakta, detta består av feministiska pornografiska kortfilmerna i 

filmsamlingen Dirty Diaries, för att leda in till ett givande samtal i enskilda semistrukturerade 

djupintervjuer. Via Laura Mulveys teori om den voyeuristiska blicken analyseras hur dessa 

kvinnor antog materialet. Med stöd från Petra Östergren, som även diskuterar Rubin Gayle, 

kommer även slutsatsen som kan låta självklar att yttras. Det vill säga att individuella 

preferenser styr en del av betraktarens visuella lust. Studien resulterar i att feministisk 

pornografi förklaras som ett utrymme där den kvinnliga sexualiteten och njutningen tillåts 

figurera på egna villkor.  
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1. Inledning  

Gillar inte självidentifierade kvinnor att se på porr? Varför är det fortfarande inte socialt 

accepterat för kvinnor att vara kåta, samt äga rätten att konsumera pornografi på egna villkor? 

Min ambition är att synliggöra kvinnans sexualitet och ej förlägga den i mystik, samt att med 

detta arbete uppmana ett offentligt samtal och via det betona ämnets relevans. Det drivande 

bakomliggande incitamentet för denna undersökning är att skapa förståelse för den 

självidentifierade kvinnans behov av alternativ visuell njutning, genom ansatsen att eliminera 

faktorer som till exempel objektifiering, skam och skuld.  

I de flertaliga samtal jag haft med självidentifierade kvinnor under åren, 

definieras audiovisuell pornografi främst som en manlig förströelse. Många kvinnor väljer 

generellt att ta avstånd från ämnet i helhet, då pornografi ofta uppfattas som en exploatering 

av kvinnan på mannens villkor. Det dessa kvinnor främst refererar till är det som i min studie 

går under begreppet heteronormativ mainstreampornografi. Feminismen och pornografin har 

en problematisk relation, detta främst grundat på den “manliga” produktionen och delvis för 

den kapitalistiska vinstdrivande faktorn, vilket medför en oundviklig exploatering av aktörer.  

Om den självidentifierade kvinnan får möjligheten att betrakta ett material som 

ej utgår från ett vinstdrivande och patriarkat styrt fundament, utan tillåts vara fokus för lusten 

och existera inom pornografins huvudsakliga syfte. Skulle hon inte då vara minst lika benägen 

(som mannen) att betrakta audiovisuell njutning? Eftersom vi allt mer öppnat upp för ett 

accepterande sexualiserat samhälle, delvis på grund av teknologins framfart och tillgänglighet 

till material, krävs således att forskningen kritiskt studerar vad detta gör med oss samt vad 

som behöver kompletteras. Studien kommer primärt att undersöka hur den feministiska 

pornografiska filmsamlingen Dirty Diaries1 upplevs av informanter via djupintervjuer, där 

paralleller även dras till HMP2 då den fortfarande är ledande i genren. Då ämnet behandlas ur 

ett feministiskt perspektiv vill jag betona att jag inte bortser från kring varande faktorer, som 

rådande normer och maktstrukturer. Ämnet går inte att behandla enbart med fokus på 

slutprodukten, utan tangerar konstant hela produktionsledet samt rådande samhällssyn.  

Pornografi har både som fenomen och ämne intresserat mig i många år, vilket 

under arbetets gång har växt sig mer omfattat. Entusiasmen genererar i en rad frågor som jag 

ständigt söker svar till, detta innebär att jag i framtiden gärna vill fortsätta forska kring 

produktionsmöjligheter samt porraktrisernas egna röster och medverkande roll i pornografi. 

Under studiens gång intresserade jag mig allt mer för porraktrisernas egen uppfattning av 
                                                      
1 Dirty Diaries, DVD, regisserad av Mia Engberg, Story AB, Stockholm, 2009 
2 HMP, Förkortning av Heteronormativ mainstreampornografi 
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dennes medverkan i pornografi.3 Jag läste in mig på Traci Lords bok Nattens barn4 och Puma 

Swedes Mitt liv som porrstjärna.5 Det fascinerande med dessa två är deras markant differenta 

upplevelser och åsikter kring branschen. Dock poängteras här att detta troligtvis beror på att 

de antog sig branschen vid olika tillfällen tidsmässigt, samt andra självklara samhälleliga och 

kulturella skillnader. Lords berättar om ett liv i porrindustrin kantat av droger och alkohol, 

samt präglat av ett brokigt förflutet.6 Swede däremot listar de motgångar som Lords upplevt 

likt tröttsamma fördomar om porrvärlden.7 Swede tror på en expressiv kvinnlig sexualitet och 

ser absolut inga problem med att njuta av pornografi, vilket möjliggörs genom att varje kvinna 

”reclaimar slampan.”8 Den konträra slutsats Lords drar är att pornografin aldrig kan vara 

frigörande för kvinnan. Vad som dock betonas som det infekterande för samhället är 

hårdpornografin, då Lords menar att den påverkar negativt och gör betraktaren okänslig samt 

objektifierar aktörerna.9 Swede trivs i porrbranschen och förklarar hennes upplevelse likt 

följande: ”Jag har sex på jobbet - sen åker jag till banken och cashar checken. Jag älskar 

mitt liv, jag älskar det jag gör och jag är stolt över det. Vad har jag att vara ledsen över?”10  

Det går alltså att påstå att den vedertagna sexualitet som är tillåten för kvinnan 

är den erotiska-, små hemliga-, sovrumsbundna-, fina kärleksförklarade sexualiteten. 

Samtidigt som den pornografiska sexualiteten ses som förbjuden för kvinnan men dock 

driftig, vilket resulterar i en arena där mannen har större rätt att befinna sig på och bekräftas 

igenom. Detta främst eftersom mannen hela tiden uppmuntras att ta en aktiv sexuell position 

genomgående i samhället. Jag vill med denna uppsats argumentera för att feministisk 

pornografi ger den självidentifierade kvinnan möjlighet att bli ett sexuellt subjekt på hennes 

egna villkor. För att återkoppla till ämnets relevans betonas ett ytterligare exempel, det 

feministiska pornografiska kollektivet: “New Level of Pornography”11 av Alicia Hansen och 

Zara Kjellner. Som lanserades parallellt under studiens gång, samtidigt som deras kortfilm 

Female Fantasy12 går upp för visning på kulturhuset i Stockholm. 

                                                      
3 Båda porraktrisernas berättelser utgår primärt från heteronormativ mainstreampornografi, men är av 

relevans främst för genrens problematiska axiom.  
4 Traci, Lords, Nattens barn, Prisma, Stockholm, 2004) 
5 Puma, Swede & Jan, Ekholm, Puma Swede - mitt liv som porrstjärna [Elektronisk resurs], Lind & Co 

Förlag, 2014 
6 Lords, s. 261 
7 Swede, s. 151 
8 Ibid, s. 140 
9 Lords, s. 261 
10 Swede, s. 174 
11 New level of Pornography, tillgänglig: http://newlevelofpornography.com/, 2015, (Hämtad 2015-12-18) 
12 Female Fantasy, [kortfilm], regisserad av Zara Kjellner och Alicia Hansen, tillgänglig: 

http://newlevelofpornography.com/, 2015, (Hämtad 2015-12-18) 

http://newlevelofpornography.com/
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka självidentifierade kvinnors mottagande av feministisk 

audiovisuell pornografi. Mer specifikt undersöks via kortfilmerna i Dirty Diaries13 om den 

feministiska pornografin erbjuder ökade möjligheter till identifikation för informanterna mot 

bakgrund av heteronormativ mainstreampornografi. Syftet konkretiseras genom följande 

frågeställningar:  

 

● Hur upplever informanterna audiovisuell feministisk pornografi mot bakgrund av 

heteronormativ mainstreampornografi? 

● På vilket sätt kan feministisk pornografi skapa ett utrymme för kvinnlig sexualitet och 

subjektivitet för informanterna? 

● Vilken potentiell roll erbjuds informanterna att inta via den feministiska pornografin 

samt vilken betydelse får dessas blick och rolltagande för betraktandet av materialet?  

1.2. Disposition 

Följande metodkapitel redogör för en kvalitativ metod, konstruerad på djupintervjuer, där 

även informanterna introduceras. Därefter presenteras den pornografiska filmsamlingen Dirty 

Diaries14 som utgör materialet för forskningen. Genom de teoretiska utgångspunkterna 

förklaras studiens centrala begrepp och teori. Vidare erhålls en orientering av tidigare 

forskning och ämnesområde som ämnar leda in till analysen. Analysen är indelad i fyra 

underrubriker grundade på bestämd tematik och problematisering av frågeställningarna. 

Avslutningsvis med återkoppling till uppsatsens frågeställningar sammanfattas slutsatserna i 

en resumerande diskussion, där även mina rekommendationer för vidare forskning samt 

vidare material erhålls.  

 

 

 

                                                      
13 Dirty Diaries, DVD, 2009 
14 Ibid 
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2. Metod 

För att besvara frågeställningarna för uppsatsen används en kvalitativ metod med 

djupintervjuer. För att konkretisera frågeställningar för arbetet samt valda screenshots15 vilka 

diskuterats under intervjuer, applicerades metoden innehållsanalys. Sharlene Nagy Hesse-

Biber & Patricia Leavy förklarar en innehållsanalys främst som en analytisk grund för 

kulturella produkter, texter eller annat icke levande material. Utifrån sex stycken stillbilder 

som visades för informanterna vid varje intervju utformades viss tematik, som möjliggjorde 

en diskussion av olika analytiska kategorier med stöd av innehållsanalysens grunder.16  

2.1. Djupintervju 

De enskilda intervjuerna ämnar att på djupet undersöka informanternas individuella 

upplevelse av feministisk pornografi, via det tilldelade materialet Dirty Diaries.17 I 

metodboken kvalitativa intervjuer förklarar Jan Trost att djupintervjuer skapar en förståelse 

för egen upplevelse via förmedlingen av dennes känslor och tankar, vilket även kan medföra 

möjligheten av en orientering av individuella föreställningsvärldar. Då alla informanter för 

denna undersökning primärt kan förklaras leva i samma kultur, menar Trost att en potentiellt 

större förståelse för en samhällsuppfattning kan tydliggöras.18 Detta innebär att 

informanternas upplevelse av materialet via denna studie, ger en tänkbar överblick för 

kulturella föreställningar.  

Vidare har informanterna sitt självidentifierade kön gemensamt och identifierar 

sig som feminister. Eftersom materialet för arbetet utgår från ett feministiskt perspektiv, är 

även min ambition att undersöka hur materialet uppfattas av feministiska kvinnor. Likaledes 

följer detta incitamentet för studien då detta ämnar fokusera på att undersöka den kvinnliga 

visuella lustens premisser. Informanternas ålder ryms inom spannet 20-31år, detta främst 

eftersom de har varit med om hela den explosionsartade expansion pornografin genomgått, 

samt den sexualisering av samhället vilket arbetet vid senare tillfälle till viss del diskuterar.19  

                                                      
15 Screenshot - Engelskt låneord, används som synonym för skärmdump för samtalet om stillbilder tagna 

ur utvalda kortfilmer.   
16 Sharlene Nagy, Hesse-Biber & Patricia, Leavy, Feminist research practice: a primer, SAGE Publications, 
Thousand Oaks, 2007, s. 227-228 
17 Dirty Diaries, DVD, 2009 
18 Jan, Trost, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 43-44 
19 Jfr. Feona, Attwood, (red.), Mainstreaming sex: the sexualization of Western culture, I. B. Tauris, 

London, 2009 Samt. Magnus, Ullén, Bara för dig: pornografi, konsumtion, berättande, Vertigo, 
Stockholm, 2009 
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Metoden eftersträvar att följa det Trost menar utgör ett semistrukturerat mönster. Detta 

innebär att frågorna samt följdfrågorna varierade utifrån hur informanterna styrde samtalet.20 

Metoden utfördes med stöd av det Trost benämner som en låg grad av standardisering, det vill 

säga att omgivningarna där intervjuerna skedde var olika men liknande i aspekt av ”hemma 

hos” miljöer (intervjuerna skedde i hemmamiljö hos enskilda informanter, i tre olika städer i 

Sverige). Jag som forskare anpassade mitt språkbruk och följdfrågor utifrån informanternas 

tidigare svar. Eftersom frågorna samt följdfrågorna består av öppen karaktär, via det Trost 

förklarar som låg grad av strukturering, erhölls informanterna så mycket handlingsutrymme 

som möjligt.21  

Vidare under intervjuerna diskuterades sex scenspecifika screenshots. Dessa 

valdes med stöd av innehållsanalys, grundad på den specifika tematik jag ville problematisera. 

Intervjuunderlaget består exempelvis av frågor om materialet väckte tankar till problematik, 

autenticitet eller potentiell njutning. Ungefär en vecka efter utförda intervjuer skickades ett e-

mail till informanterna med två kompletterande frågor som uppstod i efterhand. Samt för att 

säkerställa deras välmående efter vårt samtal. E-mailet består av standardiserade frågor och 

bifogas som bilaga.22 Svaren från informanter finns i författarens ägo, samt redovisat delvis i 

analysen. 

2.1.1. Informanter 

Informanterna för denna studie består av tre stycken självidentifierade kvinnor i åldrar mellan 

20-31 år, dessa har innan medverkan fått tydliga riktlinjer för undersökningen. Innan 

intervjuerna genomfördes tilldelades material till kvinnorna att betrakta individuellt. Efter 

materialet betraktats av informanter, diskuterades i en semistrukturerad intervju kortfilmerna 

enskilt i deras hemmamiljö. Informanternas namn är fingerade och skapade av dem själva 

inledningsvis vid varje intervjutillfälle.  

Clive är en 31-årig kvinna som identifierar sig som heterosexuell. Hennes tidigare 

relation till audiovisuell njutning betecknar hon som:  

[L]iten relation, för tillfället. [...] Ingenting som jag konsumerar ofta.23  

                                                                                                                                                                      
 

20 Se bilaga nr. 4 
21 Trost, s. 39-42 
22 Se bilaga nr. 5 
23 Clive, intervju av Emma Nordqvist, 2015, Trollhättan 
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Amelia är en 20-årig kvinna, som vill begripliggöra sin sexualitet som queer24. Den tidigare 

relationen till audiovisuell njutning förklarar hon såhär: 

[J]ag har väl haft svårt för porr för att jag tycker det är problematiskt med sex på 

film eftersom jag inte vet vilka som är med, om de vill medverka, ähh, också att det 

är gjort av män för män […] Av det jag tagit del utav, förutom just nu då i den här 

situationen [...] Så jag har inte tyckt om det.25 

Björnsson är en 28 årig kvinna, som “just nu” identifierar sig som heterosexuell. Hennes 

relation till audiovisuell njutning beskriver hon påföljande sätt:  

Jag har sett det, ähum, jag tycker väl att det ganska spännande, jag tycker det är 

ganska kul med konstig porr. (skrattar till).26 

För att erhålla en så intim och autentisk bild av upplevelsen från informanter som möjligt, 

delvis grundat på samhällets rådande normer kring kvinnlig sexualitet och hur denna 

förväntas existera offentligt eller ej, är informanterna valda ur egen bekantskapskrets. 

Närmare beror urvalet på föreställningar om hur ämnen laddade med sexualitet främst 

diskuteras mer obehindrat inom specifika kretsar. Dock är inte min roll primärt som 

vän/bekant relevant i detta avseende, utan ambitionen att som forskare undersöka 

informanternas upplevelse av den feministiska audiovisuella pornografin. Även fast en rad 

försiktighetsåtgärder både i rekrytering och under intervjuer, blev det snabbt klart att det rör 

sig om ett laddat ämne, då samtalets karaktär ändrades till en mer lättad stämning när 

bandspelare stängdes av. Sökningen av informanterna skedde via eget facebookinlägg27 från 

privat profil, med 4 delningar av bekanta.  

2.1.2. Etisk utgångspunkt 

För mig som forskare är informanternas trygghet, den avgörande faktorn för att erhålla så 

autentiska svar som möjligt. Därför har jag i min forskarroll åtagit en rad säkerhetsåtgärder. 

Anonymiseringen är utförd med hjälp av informanterna själva, då de vid möte innan intervju 

ombads att enskilt hitta ett fiktivt namn till deras medverkan. Då ämnet kan komma att beröra 

ett område av skuld och skam för deltagarna, är det av avgörande vikt att lyssna till 

informanternas egna ord och låta dem själva ta ställning. Samtalen utförs med stöd av Trost 

                                                      
24 Begreppet Queer används i uppsatsen som kroppslig/sexuellsituation vilket ifrågasätter heteronormer. 

Nationalencyklopedin, Queer – Uppslagsverk – NE, tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/queer (Hämtad 2016-01-13) 

25 Amelia, intervju av Emma Nordqvist, 2015, Södertälje 
26 Björnsson, intervju av Emma Nordqvist, 2015, Bromma 
27 Se bilaga nr. 3 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/queer
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betoning på att intervjuer ej ska agera förförisk i eventuella interagerande i samtalen, samt att 

konversationen till det yttersta ämnar undvika skuld- och konfliktkänslor.28   

Informanten har både i efterfrågan genom annons, samt inledande i intervjuer 

blivit informerade om ramen för studien. Med betoning på att informanter under hela studiens 

fortgång har möjlighet att avsluta utan ifrågasättande, samt att deras hittills lämnade material 

vid önskat avslut skall förstöras. Transkriberingar av fullständiga intervjuer finns i 

författarens ägo, dock har ljudupptagningarna raderats för att skydda informanternas identitet. 

Vidare ämnar jag som forskare bibehålla ett etiskt förhållningssätt i tolkningar av 

informanternas ord. Detta innebär att jag inte förvränger svaren på frågorna genom att 

utelämna väsentliga meningar i citat, samt att jag i analysen kopplar potentiella argument till 

informanternas eventuella citat.  

3. Material 

3.1 Dirty Diaries  

Materialet för denna undersökning består primärt av kortfilmerna i filmatiseringen Dirty 

Diaries.29  Filmen inkluderar tolv stycken feministiska erotiska (pornografiska) kortfilmer av 

varierad längd, med en totallängd på 104 minuter. Informanterna har sett alla tolv kortfilmer 

inklusive den bonusfilm som innefattas i materialet. Projektet bakom filmen är skapat av 

kvinnor med ambition att omskapa pornografin, genom att visa upp denne ur en feministisk 

och queer vinkel. Hela produktionen filmades med mobiltelefon-kamera, och har endast två 

fasta regler; alla medverkande ska vara 18 år eller äldre, samt att ingen får orsakas skada 

under tillverkningen.30  Underlaget finns tillgängligt främst för konsumtion som DVD-film 

via njutafilms hemsida,31 men är även möjligt att låna kostnadsfritt på svenska filminstitutets 

bibliotek.32  

                                                      
28 Trost, s. 91-92 
29 Dirty Diaries, DVD, 2009 
30 Svensk filmdatabas, Dirty Diaries (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Story, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 
31 Subdvd, tillgänglig: 

http://www.subdvd.com/productViewer.do?url=%27http://www.subdvd.com/productView.do?prod_id
=889607, 2010, (Hämtad 2015-11-16) 

32 Svenska filminstitutet, Matiné – svenska filminstitutets biblioteksdatabas, tillgänglig: http://sfi-
aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F/5QMQFJ1BEBBD46XUL1BS5UYFRTVSSJH3ITD7V4A716TKYK832A-
16885?func=full-set-set&set_number=003044&set_entry=000005&format=999 (Hämtad 2015-11-17) 

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Story
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Story
http://www.subdvd.com/productViewer.do?url=%27http://www.subdvd.com/productView.do?prod_id=889607
http://www.subdvd.com/productViewer.do?url=%27http://www.subdvd.com/productView.do?prod_id=889607
http://sfi-aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F/5QMQFJ1BEBBD46XUL1BS5UYFRTVSSJH3ITD7V4A716TKYK832A-16885?func=full-set-set&set_number=003044&set_entry=000005&format=999
http://sfi-aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F/5QMQFJ1BEBBD46XUL1BS5UYFRTVSSJH3ITD7V4A716TKYK832A-16885?func=full-set-set&set_number=003044&set_entry=000005&format=999
http://sfi-aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F/5QMQFJ1BEBBD46XUL1BS5UYFRTVSSJH3ITD7V4A716TKYK832A-16885?func=full-set-set&set_number=003044&set_entry=000005&format=999
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Dirty Diaries hade biopremiär, ungefär samtidigt som den släpptes via DVD-film, på 

biografen Bio RIO under hösten 2009.33 Projektet med filmen gav både positiv och negativ 

respons och den främsta kritiken riktades mot finansieringen av filmen, det vill säga det 

statliga stöd denne erhöll av svenska filminstitutet.34 På svensk filmdatabas kan information 

om varje kortfilm läsas, samt som bilaga i slutet av arbetet.35 På filmens hemsida återfinns 

information och även ett manifest vilket skaparna ämnar efterleva i sina produktioner.36  

Kortfilmerna är av varierad karaktär där åskådaren kan betrakta allt från 

heterosexuellt umgänge till queer, vaniljsex37 till hårdporr38 och andra former av njutning 

samt visuell upphetsning. Dirty Diaries39 kan förklaras som en samling av smakprov ur 

feministisk pornografi, där en via olika sexuella handlingar tillåts utforska vad som väcker 

egen lust.40 Nedan redogörs kort för handlingen i de sex kortfilmer vilka scenspecifika 

stillbilder visats för informanter under intervju: 

Åskådaren möts av två initialvis odefinierbara kroppar, i den fjorton minuter 

långa kortfilmen Skin41, klädda i heltäckande beigea kroppsstrumpor smekandes varandra i en 

säng. I takt med att individernas upphetsning ökar, tar den ena individen kontrollen av en sax, 

för att “frigöra” kropparna ur deras extra hudlager.42 Den svartvita animationen Dildoman43 

på fyra minuter bekantar oss med den “traditionella” sex/strippklubben. Dock med en oväntad 

vändning där betraktaren själv blir positionerad till annans njutning, genom att bli det objekt 

som skänker den sexuella njutningen.44  

                                                      
33 Svensk filmdatabas, Dirty Diaries (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Shows, 2009, (Hämtad 2015-11-16) 
34 Ryberg, Ingrid (2012). Imagining safe space [Elektronisk resurs] : the politics of queer, feminist and 

lesbian pornography. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2012, s. 13 
35 Se Bilaga nr. 1 
36 Dirty Diaries, Dirty Diaries – Swedish Feminist Porn | Manifesto, tillgänglig: 
http://www.dirtydiaries.org/#!manifesto/cyuu, 2009, (Hämtad 2015-11-16) 
För fullständigt manifest till filmen se även bilaga nr. 2 
37 Vaniljsex kan förklaras som sexuella handlingar som kopplas till normativa samhälleliga strukturer. 
38 Hårdporr begripliggörs i denna uppsats som motsatts till erotisk visualisering, dvs sexuella handlingar 

vilka även kan  inkludera olika sexuella preferenser som BDSM och närbilder av könsorgan.  
39 Dirty Diaries, DVD, 2009 
40 Dirty Diaries, Dirty Diaries – Swedish Feminist Porn |THE FILMS, tillgänglig: 

http://www.dirtydiaries.org/#!films/c199t (Hämtad 2015-11-16) 
41 Skin, regisserad av Elin Magnusson, Story AB, Stockholm, 2009 
42 Svensk filmdatabas, Skin (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68438, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 
43 Dildoman, regisserad av Åsa Sandzén, Story AB, Stockholm, 2009 
44 Svensk filmdatabas, Dildoman (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68441, 2009, (Hämtad 2015-11-17)  

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Shows
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Shows
http://www.dirtydiaries.org/#!manifesto/cyuu
http://www.dirtydiaries.org/#!films/c199t
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68438
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68438
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68441
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68441
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Kortfilmen Flasher Girl on Tour45 låter betraktaren följa med en blottande självidentifierad 

kvinna på resande fot i tretton minuter. Hon betonar sitt ändamål med argumentet av revansch 

mot alla männen och hela patriarkatet genom att bjuda förbipasserande på fitta.46 I ett rollspel 

om makt och auktoritet, visar den sexton minuter långa kortfilmen Authority47 en lustad lek 

och jakt på vem som ska straffas eller bli bestraffad.48 Genom hastiga scenbyten och vinklar 

av olika individer i fem minuter, bekantar For the Liberation of Men49 oss för tre 

perukbeklädda “män”. Det narrativa för denna film grundas på en intervju av en gammal 

kvinnas diffusa minnen, händelser och fantasier.50  

Den sista filmen, är ett bonusmaterial då denna inte ursprungligen ingår i 

projektet. Kortfilmen Come Together51 producerades av skaparen bakom Dirty Diaries,52 Mia 

Engberg, för en kortfilmsfestival år 2006. Filmen består av en rad individer som filmar sig 

själva med mobilkamera i ansiktet när de onanerar och får orgasm.53  

3.1.1 Urval och begränsningar  

Valet av filmsamlingen Dirty Diaries54 utgår delvis från forskarens eget intresse av att 

undersöka materialet, samt ur den aspekten att materialet är av mycket tillgängligt art då det 

exempelvis finns tillgängligt för hemlån på Svenska Filminstitutets Bibliotek. Kortfilmen Skin 

finns även tillgänglig på internetsidan ”New Level of Pornography”.55 Det sex stillbilder som 

används för att ställa scenspecifika frågor är valda utifrån en förfrågan av vad just dessa kan 

erhålla för känslor och hur de tas emot av informanter.  

                                                      
45 Flasher Girl on Tour, regisserad av Joanna Rytel, Story AB, Stockholm, 2009 
46 Svensk filmdatabas, Flasher Girl on Tour (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68447, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 
47 Authority, regisserad av Marit Östberg, Story AB, Stockholm, 2009 
48 Svensk filmdatabas, Authority (2009), Tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68448, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 
49 For the Liberation of Men, regisserad av Jennifer Rainsford, Story AB, Stockholm, 2009 
50 Svensk filmdatabas, For the Liberation of Men (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68449, 2009, (Hämtad 2015-11-17)  
51 Come Together, regisserad av Mia Engberg, Sverige, 2006 
52 Dirty Diaries, DVD, 2009 
53 Svensk filmdatabas, Come Together (2006), tillgänglig: http://www.sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=65585, 2009, (Hämtad 2015-11-17)  
54 Dirty Diaries, DVD, 2009 
55 Newlevelof Pornography, Hemsida, 2015 

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68447
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68447
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68448
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68448
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68449
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68449
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=65585
http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=65585
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4. Teori 

4.1. Centrala begrepp 

Studien använder sig av specifik förståelse av följande nyckelbegrepp. Nedan förklaras 

studiens återkommande begrepp i korthet.  

Genusidentifikationer - Kvinnor vs män 

Primärt utgår studien från självidentifierade kvinnor, vilket i korthet förklaras i denna 

undersökning som eget föreställt- och levt genus. Pornografin som genre illustrerar däremot 

den vedertagna uppfattningen om identifierat genus via könsorgan, genom fokusering samt 

visualiseringen av könsorgan som interagerar, vilket oundvikligen reproducerar samhälleliga 

kodningar av kön genomgående. Vidare i intervjuer kan informanter komma att självmant 

tillskriva köns- eller genusidentifikationer via egen förståelseram av “kvinna” respektive 

“man”.  

Heteronormativ mainstreampornografi 

Begreppet heteronormativ mainstreampornografi syftar till att begripliggöra genren “vanlig 

pornografi”, vilket vedertaget förklaras som heterosexuell kommersiell hårdporr. Det engelska 

låneordet “Mainstream” syftar till en konventionell uppfattning, dock kan informanter komma 

att använda sig av synonymer som vedertagen-, traditionell- samt vanlig pornografi. Vidare 

förklaras utifrån detta arbete mainstreampornografi avse en vinstdrivande produktion, riktad 

främst mot manliga konsumenter och producerad i huvudsak av män. Begreppet kommer 

följaktligen i uppsatsen att förkortas till HMP.  

Feministisk pornografi 

Feministisk pornografi används för att förklara den “omskapade pornografin”, där den 

kvinnliga blicken och lusten står i fokus. Främst är produktionen skapad av kvinnan för 

kvinnan. Feministisk pornografi ska ej i huvudsak verka vinstdrivande, utan tillgodose 

pornografins egentliga syfte, den audiovisuella njutningen. Förståelsen av begreppet 

inspireras utifrån de principer som Mia Engberg formulerat i manifestet för Dirty Diaries.56 

                                                      
56 Dirty Diaries, DVD, 2009 
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Vilket även redogör för producenternas etiska samt teoretiska ram i skapandet av feministisk 

pornografi. Följande ges en orientering av manifestet vilket även kan läsas som bilaga.57  

Feministisk pornografi ska alltid utgå från ens verkliga jag, genom att eftersträva det 

“naturliga” i vårt utseende. I feministisk pornografi framställs vi som vackra precis likt vi är, 

vilket innebär att vi inte ska konstla vårt utseende efter rådande skönhetsideal då detta kräver 

fel slags energi. Den energin bör vi snarare lägga på att kanalisera vår njutning och 

tillfredsställa våra behov. I feministisk pornografi kämpar vi för kvinnans rätt att vara kåta. Vi 

tillåter inte att mannens sexualitet är den av naturen givna, vi erhålls individuellt självstyre av 

vår kåthet. Feministisk pornografi står inte bakom kulturella klichéer, självständiga och 

sexuellt aktiva kvinnor är inte galna och förtjänar inte att dö i slutscenen. Feministisk 

pornografi arbetar aktivt för att krossa sociala förtryck, där främst kapitalism och patriarkala 

samhällsordningar strukturerat den sexism som mainstream pornografi reproducerar.  

Feministisk pornografi är öppen för snuskiga fantasier vilka än sexuella 

preferenser du har, dock betonas att du ska ha fullständig kontroll i beslutstagandet av 

medverkandet. Feministisk pornografi står bakom fri abort som en mänsklig rättighet, dock 

uppmanas användandet av preventiva medel. Feministisk pornografi är emot censur då den ej 

kan verka frigörande av sexualitet. Den sexuella bilden måste få existera om kvinnans 

sexualitet ska kunna ta plats, sexismens maktstruktur måste dekonstrueras så kvinnan kan 

kontrollera sin egen sexualitet. Feministisk pornografi är alltid queer, eftersom sexualitet är 

divergens. Detta innebär att du tillåts att utföra sexuella handlingar med vem du vill58 och du 

har rätten att identifiera dig i vilket genus du själv önskar. Vi kan alla vara audiovisuella 

pornografiska regissörer, eftersom feministisk pornografi ser på erotik som ett naturligt 

behov. Tron på att det är möjligt att skapa ett alternativ till mainstream pornografi uppmanar 

alla att göra det de gillar själva.59  

4.2. Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska ramen för uppsatsen utgår från ett feministiskt genusperspektiv. I följande del 

presenteras de teoretiker som används i studien för att konkretisera uppsatsen syfte, samt 

kartlägga potentiella faktorer som kan verka för en förändrad syn på kvinnlig audiovisuell 

sexualitet. 

                                                      
57 Se bilaga nr. 1 
58 *Med undantag från minderåriga och djur. 
59 Dirty Diaries, Dirty Diaries – Swedish Feminist Porn | Manifesto, 2009  
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4.2.1. Visuell lust 

Laura Mulvey förklara hur samhälleliga strukturer och normer reflekteras i filmer via ett 

”erotiskt seende”. Detta primärt för att poängtera ett politiskt syfte, det vill säga att synliggöra 

hur kvinnan via filmen objektifieras, genom att applicera psykoanalys.60 Blicken som 

diskuteras är konstruerad på den vedertagna tolkningen av sexuella differenser. Mer direkt 

menar Mulvey att det patriarkala samhället ”omedvetet” har strukturerat filmernas utformning 

genom att betona en fascination för det individuella subjektet.61 Denna förståelse är möjlig att 

applicera på en audiovisuell pornografisk produktion, främst HMP. Istället för att positionera 

kvinnan som objekt för annans njutning, kan den feministiska produktionen återskapa 

pornografin, genom en kvinnlig blick där kvinnan primärt står som fokus för njutningen.62  

Vidare argumenterar Mulvey för kvinnans centrala plats genom det erotiska 

begäret, objektifieringen samt hur dennes mening förmedlas via filmen. Med stöd av Sigmund 

Freud diskuterar Mulvey termen skopofili för att poängterar betraktarens roll i audiovisuell 

njutning.63 Skopofili är ursprungligen en sexuell perversion, vilken ger utryck genom en 

omfattande fascination av att betrakta främst nakna individer primärt involverade i sexuella 

handlingar.64 Betraktandet i sig förklaras således som ett upphov till lust, även om skopofili 

närmast uppfattas som en patologisering av tillståndet, därför är detta en intressant parallell 

för åskådarens eventuella roll. Mulvey menar att Freud använder sig av skopofili för att 

isolera situationen likt en deldrift i sexualitet, det vill säga en drift som existerar utan att aktivt 

beröra någon erogen zon. Lusten i åskådandet positionerar således oundvikligen den 

betraktade som ett objekt. Skopofilin yttrar sig som en slags tvångsmässig perversion där 

åskådaren upplever sexuell tillfredsställelse av att aktivt styra det betraktade objektet.65  

Filmernas verklighetsförankring går därmed att problematisera, när åskådaren 

indirekt interagerar med produktionen. Betraktaren introduceras till illusionen att beskåda en 

intim sfär. Mulvey menar att en igenkänningsfaktor, bestående av en spegelbild av eget jag, är 

avgörande för hur betraktaren ska uppleva materialet och därigenom känna identifikation eller 

disidentifikation. Luststrukturen av den konventionella audiovisuella produktionen visar sig 

således paradoxal, då denna på ena sidan har den skopofila uppfattningen parallellt som den 

                                                      
60 Laura, Mulvey, Visuell lust och narrativ film, Tidskrift för genusvetenskap., 2013:4, s.47-57, 2013 

(Översättning: Sven-Olov Wallenstein) 
61 Ibid, s. 47 
62 Jfr Bilaga 1, § 2, § 7, § 10 
63 Mulvey, s. 48-50 
64 Nationalencyklopedin, Skopofili – Uppslagsverk – NE, tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skopofili, 2015, (Hämtad 2015-12-18) 
65 Mulvey, s. 50 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skopofili
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bearbetar en fråga om identifikation via filmers situation. Det motsägelsefulla koncentreras i 

att betraktaren samtidigt som denna upplever njutning, förväntas identifiera sig (via reflektion 

av eget jag) med det som orsakar njutning. Det illusoriska i den audiovisuella produktionens 

struktur bygger på en fascination av att medge den tillfälliga förlusten av jaget, i samma stund 

som den bygger upp det.66  

Enligt Mulvey skapar drifterna en komplex spänning i förhållande till varandra. 

Dock befästs inte dessa som bärare av enskilda meningar, utan förklaras som mekanismer 

som bör begripas i kontext till en idealisering. Detta innebär att den filmatiserade erotiken 

bygger på en illusorisk subjektivitetsuppfattning för betraktaren, en fantasivärld som 

komplement till det reella. Primärt är filmers verklighetsillusion uppbyggd på de konventioner 

som skapat den, det innebär att tänkbar identifikation och sexualitet främst formas av 

samhälleliga strukturer. Blicken kan därmed få en kvinna känna sig hotad i sin existens när 

hon som representation utgör bilden för objektifiering. Mannen besitter rollen som bärare av 

blicken och kvinnan förklaras som visualiseringen av begäret. Den sexuella obalansen i 

världen har kännetecknats vid ett särskiljande av det kvinnliga som det passiva, samt det 

manliga som det aktiva varvid även lusten att betrakta separerats.67  

Vidare innebär detta att representationen förklaras passiv tillskillnad från 

blicken, vilken i sin aktiva form även benämner driftighet för betraktaren. Den kvinnliga 

uppenbarelsen får därmed en erotisk konnotation i filmen genom den traditionella kodade 

rollen som visuellt attraktiv, samt via den auktoritära manliga blicken. På samma vis styrs den 

narrativa strukturen via den heterosexuella arbetsfördelningen. Det vill säga att en manlig 

rollkaraktär, genom egen företagsamhet för berättelsen framåt, representerar den 

identifikation som åskådaren intar vilket separerar denne från det erotiserade objektet.68 

Genom att applicera Mulveys teori på analysen för den audiovisuella feministiska pornografin 

testas idé om blickens positionering via informanternas upplevelse, samt utvärderar hur 

stereotypa samhällsföreställningar reproduceras (eller inte) inom specifik genre.  

4.2.2. Det sexuella subjektet  

Att mannen historiskt alltid uppfattats som ett sexuellt subjekt är inget nytt och bygger på en 

patriarkal, skev men vedertagen verklighetsuppfattning. För att kvinnor ska tillåtas existera 

som sexuella subjekt måste pornografin omskapas, genom att erbjuda en arena där hon 

                                                      
66 Mulvey, s. 51 
67 Ibid 
68 Mulvey, s. 50-53 
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explicit uppvisar autentisk njutning. Detta kan möjliggöras genom feministisk pornografi, 

primärt för dess öppenhet med vilka premisser produktionen är skapad på, samt för att den 

består av en scen där kvinnor äger tolkningsföreträde för deras njutning.  

Även om pornografin i teorin har som främsta anledning att framkalla lust, så finns det lika 

många skäl att betrakta materialet som det existerar konsumerande individer. 

Socialantropologen och feministen Petra Östergren69 diskuterar i avhandlingen Porr, horor 

och feminister, den kvinnliga sexualiteten via pornografi och porrmotstånd.70 Det vi alla 

egentligen är medvetna om betonar Östergren för att förklara det vi begär sexuellt och åtrår, 

genom att använda sig av begreppet lustkartor förklaras hur dessa är unika och individuella 

för varje person.71 Detta innebär följande att sexuella handlingar vilka anses bryta mot 

normer, eller de som är exkluderade från ens egna lustkartor blir obegripliga och uppfattas 

därmed som dåliga alternativt äckliga.72  

Enligt Östergren, med stöd av överläkaren och gynekologen Lotti Hellström, 

kan inte en åskådare av pornografi rent fysiologiskt skydda sig från en sexuell reaktion när 

bilder av sexuella handlingar betraktas. Responsen som instinktivt uppstår kan vara 

omedveten eller medveten, då denna grundas ur en förutfattad förståelse om vad som 

förmedlas i bilden. Eftersom många individer har ett komplicerat förhållande till sexualitet 

som inkluderar en faktor av skuld och skam kan betraktandet av pornografi många gånger bli 

mycket komplext. Det vill säga att om bilden konnoterar något som åskådaren finner 

problematiskt, icke politiskt korrekt eller förödmjukande kan den potentiella upphetsningen 

stanna av. Oerfarna betraktare av pornografi kan således uppleva en bekymmersam reaktion 

av-, samt relation till-, pornografi. Detta menar Östergren delvis förklaras via individens 

oförmåga att sortera de reaktioner och känslor som oundvikligen pornografin utlöser, vilket 

eventuellt även skapar en inre konflikt hos betraktaren.73  

Östergren refererar till socialantropologen Gayle Rubin, som var aktiv både i 

den homosexuella- och feministiska rörelsen under tidiga 1970-talet, för att förklara hur 

sexuella handlingar får problematisk betydelse. Östergren betonar hur Rubin ansåg att 

porrmotståndarna förde konservativa sexkampanjer och att feminismen felaktigt analyserade 

sexuella handlingar på ett icke teoretiskt sätt. Genom att skapa egna metodologiska begrepp 

och verktyg ämnade Rubin således att skapa en ny radikal teori om sex. Dock försvårades 
                                                      
69 Petra Östergren, Om mig, tillgänglig: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40285, 2015, 

(Hämtad 2015-12-14) 
70 Petra, Östergren, Porr, horor och feminister, Natur och Kultur, Stockholm, 2006 
71 Ibid, s. 36 
72 Ibid, s. 62 
73 Östergren, s. 34-35 

http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40285


17 

 

Rubins arbete genom hens identifiering av en rad olika tankemönster inom den västerländska 

kulturen, som ständigt reproduceras och vissa kan förklaras som gällande än idag. Vidare 

redogör Östergren för de sex paradigm Rubin fann, som problematiska men vedertagna 

konnotationer av sexualitetens betydelse.74 

Enligt Östergren menar Rubin att sexualiteten historiskt har begripliggjorts i 

biologiska termer, som något av naturen givet, vilket skapar den sexuella essentialismen. 

Resultatet av dessa tankebanor generar i den främsta anledningen som försvårar en potentiell 

radikal sexteori, det vill säga sexnegativitet. Kort innebär detta paradigm att sex 

ofrånkomligen konnoteras som en destruktiv, farlig, negativ kraft som alltid ska behandlas 

med misstänksamhet. Sexnegativitet resulterar i att sexualitet får en accentuerad innebörd, 

vilket resulterar i att sexualitet hanteras som en säregen akt utanför individers handlande i 

övrigt. Den västerländska kulturen värderar olika sexuella handlingar samt kategoriserar 

dessa i ett hierarkiskt system. De former som anses mer privilegierade belönas och beskyddas 

tillskillnad från de sexuella aktionerna som anses mindre gynnade, vilka osynliggörs genom 

stigmatisering. Förståelsen utgår från den egna preferensen i sexualiteten som referens för ett 

universellt system, en inskränkt idé om att sexualitet enbart utgår från EN specifik standard. 

Detta innebär att all sexualitet som skiljer sig från normer eller bryter normer upplevs som 

dålig. När en sexuell handling faller utanför det vi förstår som följande den normativa 

ordningen, skapar den det konträra. Det vill säga att visionen härleds till en illusion i 

riskbedömande, detta erhåller tankar om att det skulle finnas någon slags sexuell fara skapad 

av en dominoteori.75  

Ovanstående paradigm förklarar delvis människors problematiska syn på 

sexualitet, samt kan även enligt mig appliceras på den individuella synen av audiovisuell 

pornografi. Precis som Östergren betonar så grundas våra lustkartor i våra preferenser av 

handlingar. Detta tydliggörs genom en liknelse av handlingar mellan sexuell smak och 

förkärlek till olika sportaktiviteter, kortfattat får några individer sitt utlopp via fallskärmshopp 

och andra är fullständigt tillfredsställda av en kort promenad.76 Det vill säga att det 

problematiska konnotationerna skapas när ett material som ingår i en genre vilken primärt har 

som uppgift att väcka sexuell lust, snarare skapar det konträra genom (van)föreställningar och 

debatt. Eventuellt konstrueras uppfattningen om det bekymmersamma redan inom 

                                                      
74 Östergren, s. 31 
75 Ibid, s. 31-33 
76 Ibid, s. 56-57 
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pornografins komplexitet, via våra förståelseramar om invanda normativa förväntningar, 

alternativt isoleras problematiken i faktorer som politiska-, sociala- och moraliska dilemman.  

4.2.3. Pornografins problematik 

En generell åsikt mot pornografi utgår från att all pornografi är kvinnoförnedrande. Det som 

oftast uppfattas som kvinnoförnedrande, är delvis de fall av HMP som i viss mån skildrar en 

dominans av män, vilket i sin tur kan konnotera sexuella övergrepp och kopplas då till en 

ojämlik maktstruktur.77 Östergren påstår tillskillnad mot porrmotståndarna att kvinnor i 

pornografi ofta är mycket driftiga, då deras förföriska blickar är kaxigt positionerade rakt in i 

kameran vid samma tillfälle som de ogenerat visar upp sina könsdelar med särade ben. Utan 

att visa känslor som skuld och skam för sina sexuella handlingar menar Östergren att kvinnor 

i pornografi inte alls bör förstås som objektifierade, utan att de i realitet oftast är mycket 

aktiva subjekt. Vidare hävdar Östergren att det aktiva sexuella kvinnliga subjektet är en 

fiktion, vilket kan tolkas som att pornografin som fullständig genre reproducerar en illusorisk 

bild av kvinnlig sexualitet.78  

Att generalisera och säga att all pornografi har ett dåligt inflytande på 

individuella människor enbart genom sin visualisering av sexuella handlingar är naiv och 

felaktig. En handling som utförs fiktivt i ett medium kan inte begripliggöras som en 

bruksanvisning för våra individuella liv. Exempelvis påstår filosofiprofessorn Susan Dwyer 

att det obestridligen finns ett samband mellan pornografi och våldtäkt, genom att motsäga sig 

själv i det vaga argumentet, att “några” våldsbenägna har sporrats av pornografi samtidigt 

som en eventuell generalisering är omöjlig.79 Vidare är pornografins totala fundament primärt 

problematiskt, det vill säga visualiseringen av sexuella handlingar, då uppgiften är att 

synliggöra det människor främst förknippar med privata handlingar.      

 Ytterligare ett bekymmer som problematiserar pornografins förmedlade bild är 

könsorganets ofta starka konnotationer. När Simone De Beauvoir redan år 1949 hävdar att 

“den första penetreringen alltid [är] en våldtäkt”, syftar hon till de problematiska 

uppfattningarna det vaginala könsorganet fästs vid. Det eviga hemlighetsmakeriet bakom 

vaginan introduceras redan som barn, med uppfattningen av att vaginan ska förstås som 

tillhörande den privataste sfären av dem alla.80 Tankebanorna kan förklaras reproduceras än i 

dag. Enligt Beauvoir är kvinnan ej offer för ett mystiskt öde, idén om den manliga 
                                                      
77 Östergren, s. 128 
78 Ibid, s. 134-136 
79 Susan, Dwyer, The problem of pornography, Wadsworth Publishing, Belmont, 1995, s. 3 
80 Simone de, Beauvoir, Det andra könet, 2. storpocketuppl., Norstedt, Stockholm, 2012, s. 442-445 
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aggressiviteten som ett härskarprivilegium fungerar enbart om samhället accepterar den 

manliga suveräniteten. Ändå identifierar sig många kvinnor, med vaginala könsorgan, som 

passiva i kärleksakten eftersom hon alltredan begriper sig självt så. Många med vaginalt 

könsorgan betraktar fortfarande sina sexuella liv som ett resultat av en “slavtradition”, genom 

detta upplevs en förödmjukelsen via penetrationen.81 Detta kan innebära att en individ med 

vaginalt könsorgan eventuellt upplever sin dignitet som ifrågasatt när en visualisering av den 

aktiva mannen penetrerar kvinnan.  

5. Tidigare forskning 

Eftersom den här uppsatsen primärt utgår från nyckelbegreppet “feministisk pornografi” (med 

HMP mer i periferi) används även i huvudsak dessa till sökning av tidigare forskning. I första 

hand kommer en kort översikt av Ingrid Rydbergs avhandling Imagining safe space,82 då 

denna utgår delvis från samma material som jag. Vidare introduceras vetenskapliga artiklar 

som publicerats i ämnet. Slutligen erhålls en orientering av uppsatser inom området.  

 Imagining safe space behandlar ämnet pornografi, mer specifikt feministisk-, 

queer-, och lesbiskpornografi, dock är det primärt produktionsmöjligheten som Rydberg 

diskuterar. Via tre fallstudier undersöker Rydberg hur “trygga rum” kan skapas och vilka 

särskilda premisser som krävs för produktion.83 Via intervjuer initierades fältarbetet i maj 

2008 på klubben “LASH”84 i Stockholm där visningar av lesbisk pornografi tidigare har 

anordnats. Rydberg citerar den nischade klubben likt följande: “the kinky/fetish/SM-club for 

chicks and TS,”. Senare samma år i oktober vid porrfilmsfestivalen i Berlin fortsatte Rydberg 

forskningen via medverkande observation samt intervjuer med samma frågeformulär.85 

Slutligen mellan 2008-2010 delvis i samband med egen medverkan som regissör i kortfilmen 

Phone fuck86, vilken medverkar i den sammansatta filmen som även utgör materialet för min 

forskning Dirty Diaries,87 genomför Rydberg intervjuer samt medverkade i produktion. 

Vidare har Rydberg studerat ett flertal pornografiska filmer under de olika fallstudierna.88 

                                                      
81 Ibid, s. 836 
82 Rydberg, 2012 
83 Ibid, s. 18-19 
84 Klubben har bytt namn till Club Wish, för vidare information se: Club Wish - http://www.clubwish.se/, 

tillgänglig, http://www.clubwish.se/, (Hämtad 2015-12-16) 
85 Rydberg, 2012, s. 51-53 
86 Phone Fuck, regisserad av Ingrid Rydberg, Story AB, Stockholm, 2009 
87 Dirty Diaries, DVD, 2009 
88 Rydberg, 2012, s. 55-57 

http://www.clubwish.se/
http://www.clubwish.se/
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Genom dessa tre individuellt diskuterade exempel, argumenterar Rydberg för hur feministisk 

pornografi som filmkultur skapar potentiellt trygga platser genom situationer och praktik.89  

Vid ett senare tillfälle skrev Rydberg år 2013 artikeln “Queer, feministisk och lesbisk 

porraktivism: affektiv bekräftelse och offentlig konfrontation”, som utgår från hennes tidigare 

presenterade avhandling.90 Rydberg diskuterar relationen mellan sexualitet och aktivism i 

lesbisk och queerfeministisk porrfilmskultur.91 Rydbergs slutsats är att den feministiska, 

lesbiska och queera porrfilmskulturen förenar det politiska med det intima. Det vill säga att 

lesbisk, queer och feministisk pornografi är offentliga politiska uttryck.92  

Artikeln “Feminist and pornography” av Karen Boyle diskuterar främst ur ett 

anglosaxiskt perspektiv, dock värdefullt för att förklara hur feminister porträtterat och 

definierat pornografi.93 Boyle problematiserar hur genren oftast inte behandlas likt andra 

filmgenrer utan snarare konstrueras på en generell förutsättning om ett bakomliggande motiv, 

en relation som försvåras ytterligare när det förväntas existera antingen en sida som är för- 

respektive en som är mot pornografi.94 Den slutsats Boyle drar är att visioner för pornografin 

fastnar i en fråga om representation av våld och sexualitet, samtidigt som ifrågasättandet av 

vad pornografi konkret gör för samhället i stort kvarstår.95   

Genom sökningar på internetsidor för uppsatser med nyckelbegreppen 

“feminism pornografi”, “kvinnor pornografi” och “feministisk pornografi” erhölls 

sammanlagt tjugotvå stycken resultat.96 De uppsatser som behandlar feminism och audivisuell 

pornografi redovisas i korthet. Uppsatsen från 2004 skriven av Sotiris Grevenioris och Anna 

Larsson, Unga kvinnor samtalar om pornografi: en diskursanalys, behandlar kvinnors tal om 

pornografi.97 År 2007 skrev Frida Darj: Feminism och pornografi: en intervjuundersökning 

om hur porrkonsumerande feministiska kvinnor förhåller sig till porr. Primärt grundad ur 

problematiserande blick på själva pornografin i sig självt.98 Tre år senare år 2010 författades 

Vuxnas syn på pornografi: - En jämförande studie mellan kvinnors och mäns föreställningar 

                                                      
89 Ibid, s. 18 
90 Ingrid, Ryberg, 'Queer, feministisk och lesbisk porraktivism: affektiv bekräftelse och offentlig 

konfrontation', Lambda nordica., 2013(18):1, s. 61-86, 2013 
91 Rydberg, 2013, s. 62-63 
92 Ibid, s. 79-80 
93 Karen, Boyle, 'Feminism and pornography', The SAGE handbook of feminist theory., S. 215-231, 2014 
94 Ibid, s. 215-216 
95 Ibid, s. 228-229 
96 Uppsatser.se, tillgänglig: www.uppsatser.se, (Hämtad 2015-12-16)  
Samt, Diva-portal, enkel sökning, tillgänglig: http://www.diva-portal.org/, (Hämtad 2015-12-12)  
97 Sotiris, Greveniotis & Anna, Larsson, Unga kvinnor samtalar om pornografi – en diskursanalys, 

Instutionen för psykologi, Lunds universitet, 2004 
98 Frida, Darj, Feminism och pornografi: en intervjuundersökning om hur porrkonsumerande feministiska kvinnor 
förhåller sig till porr, Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola, 2007 

http://www.uppsatser.se/
http://www.diva-portal.org/
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av pornografi, av Camilla Jansson och Maria Nielt. Främst i syfte att undersöka differenta 

föreställningar mellan könen i deras upplevelse av pornografi.99 Ett år efter diskuterar Catrin 

Karlsson och Ida Olander återigen talet om pornografi i, En diskursanalys av hur unga vuxna 

kvinnor talar om pornografi.100 Vidare existerar ingen svensk receptionsstudie i hur 

feministisk audiovisuell pornografi tas emot av betraktaren, vilket accentuerar mitt bidrag till 

forskningen. Det går dock att dra paralleller till uppsatserna, främst till hur kvinnor 

uttryckligen inte är bekväma med att tala om egen sexualitet i förhållande till pornografisk 

film. 

6. Bakgrund 

Eftersom relationen mellan feminism och pornografi historiskt sett varit plågsam främst ur 

politisk aspekt har skilda åsikter högljutt debatterat genrens direkta och indirekta effekter. För 

att förklara hur tolkning av pornografin kan förstås som en politiskt laddad kategori 

reflekteras kortfattat Grupp 8´s diskussioner kring frågan. I Gunilla Thorgrens bok Grupp 8 & 

jag, beskrivs via egna ord hur Grupp 8 förde kvinnokampen i en svensk kontext på 1970-talet 

och med det gjorde det privata till politiskt.101 Detta resulterade i att kvinnorörelsens kvinnor 

letade aktivt efter “[e]n ny kvinnlig identitet” för att visualisera en förebild för andra kvinnor. 

I samma kontext diskuterades även pornografin och bilder som Grupp 8 ansåg 

kvinnoförnedrande, vilket därmed utgjorde ett mål för deras analys och aktion. Vidare 

riktades främst kritiken mot den pornografiska produktionen som kapitalistisk faktor, men 

samtalet berörde även kvinnan som tolkad likt en utnyttjad vara.102  

Genom att tydliggöra hur det privata blir politiskt i kontext med pornografin 

uppfattas flera aspekter för samt mot denna genre. Främst refererar Thorgren och Grupp 8 till 

det jag förklarar som HMP, men paralleller är möjliga till genrens fullständiga förståelse. Det 

vill säga att när en privat handling synliggörs i det offentliga, uppfattas den innefatta politisk 

konnotation. Det feministisk pornografi ämnar reformera är den objektifierade produktionen 

Genom att skapa en ”situation” där kvinnor kan-, samt tillåts-, uttrycka sin sexualitet och lust 

på individuella premisser.103 Dock återstår det problematiska i vad som i själva verket kan 

                                                      
99 Camilla, Jansson & Maria, Nielt, Vuxnas syn på pornografi - En jämförande studie mellan kvinnors och mäns 
föreställningar av pornografi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, 2010  
100 Catrin, Karlsson & Ida, Olander, En diskursanalys av hur unga vuxna kvinnor talar om pornografi, 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, 2010 
101 Gunilla, Thorgren, Grupp 8 & jag, Norstedt, Stockholm, 2003 
102 Ibid, s. 152-153 
103 Se bilaga nr. 2 



22 

 

förklaras inbegripande i pornografi, vilket vidare tycks förvirra många i deras jakt efter den 

visuella lusten.  

6.1. Erotik vs pornografi 

Det finns vedertagna uppfattningar om att kärlek verkar som ett legitimerade av sexuella 

akter. Detta innebär att sex som utförs utan kärlek, eller i produktioner som inte bejakar den 

“lustande” tvåsamheten i dennes narrativ, snarare uppfattas som pornografi och inte erotik. 

Det innebär att det erotiska visualiseras främst när individer spelar upp en slags ömsesidig 

passion mellan varandra.  

 Den feministiska aktivisten och journalisten Gloria Steinem menar att 

människan är den enda varelsen som upplever en sexuell lust även vid tider då vi ej är fertila. 

Vidare förklarar Steinem att sexualiteten utvecklas hos människor likt språket, detta innebär 

att vi använder oss av vår sexualitet för att kommunicera med andra kroppar. Det vill säga att 

sexualiteten inte är fixerad utan befinner sig i konstant utveckling. Trots att människan 

tillskillnad från djuren har större handlingskapacitet begränsar vi även oss själva genom 

denna, samt separerar det som uppfattas lustfyllt från ofrånkomliga “måsten”. Det är alltså via 

denna separation Steinem förklarar hur vi allt oftare i dagens samhälle kategoriserar 

sexualiteten utifrån lustfylld respektive reproduktiv. Även fast både erotik och pornografi 

placeras utanför ramen för det reproduktiva, uppfattas de som varandras motsatser, vilket 

resulterar att de kan förklaras som bärare av ett meddelande.  

Den etymologiska betydelsen av begreppen erotik och pornografi, menar 

Steinem begripliggör dennes uppfattade mening. Det vill säga att pornografi syftar till 

innebörden prostitution och erotik kommer ur eros vilket kan förklaras som passionerad 

kärlek. Vidare diskuterar Steinem den påstådda obalansen i makt som fördelas i de olika 

produktionerna. Vilket felaktigt syftar till att pornografin automatiskt skulle utgå från att 

dominans och våld, samtidigt som erotiken naivt apoteoseras som ömsesidigt lustfyllt.104 Med 

stöd av Hans Nestius menar Östergren att många erotiska bilder kan föreställa hela kroppar i 

större utsträckning än närbilder av könsorgan. Det som kvarlämnas pornografin är således en 

produktion av total känslolöshet, producerad av män för män med enbart närbilder på 

könsorgan och skildringar av fysisk kåthet.105  

                                                      
104 Dwyer, s. 29-31 
105 Östergren, s. 75-77 
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6.2. Pornografi som samhällsfenomen 

Litteraturvetaren Magnus Ullén diskuterar sambandet mellan samhället och pornografin, med 

liknelse till Östergrens förståelse av individuella lustkartor. Ullen argumenterar för att dagens 

samhälle har en större tolerans mot pornografi än de tidigare generationerna. Dock innebär 

inte det att vi i samtiden har en större förståelse för sexualitet i sig självt, utan på hur 

samhället avskurit sexualiteten från annat i övrigt och med det glorifierat den. Sexualitet anses 

fortfarande som något heligt, vilken sätter en solid samhällelig prägel i sin totalitet. Detta 

resulterar i att även den sexualitet som är pornografisk, inte kan förklaras som producerad i ett 

vakuum utan bör förstås likt andra betydelsebärande handlingar.106  

Även Feona Attwood argumenterar för ett sexualiserat samhälle och menar att 

det är vår fascination av sex som skapar den vedertagna acceptansen av sexualiseringen. 

Attwood tar dock steget längre än Ullén i påståendet att “pornified”- eller stripteasekulturer 

blir allt mer allmänt erkänd och uppmuntrad, delvis för den ökade tillgängligheten, Attwood 

refererar till detta som ett aktivt görande genom mainstreaming av sexualitet. Sexualiteten har 

genomgått en kommersialisering där exempelvis “pole dancing” uppmuntras som 

träningsform, underkläder säljs i exklusiva boutiquer. Den traditionella strippklubben förkläds 

i en finare förpackning som “gentlemen´s club” och burleskshower tillhör nu mer en fin 

kulturalism. Det Attwood menar är att sexualiseringen nu är central för att identifikation och 

personligt uttryck.107  

Genom att Ullen betonar vardagliga företeelser, exempelvis dokusåpor och 

kvällstidningar innehållande sexuellt explicita bilder, samt hur dessa präglas av det 

sexualiserade samhället. Blir ansatsen att exkludera pornografi till ett perifert inslag således 

närmast naivt. Ullen menar att pornografin borde ses som en del av vardagen genom att 

betona frågeställningen, inte om vi ska tala om pornografi utan hur?108 Så om samhället redan 

accepterats som sexualiserat, varför ska då kvinnans sexualitet komprimeras? Kan det vara så 

att den vedertagna “korrekta” kvinnligheten blir kantstött av en (över)sexualiserad kvinna som 

kan och får ta för sig? 

 I kapitlet “Pussypower” skriver porraktrisen Swede ut ett manifest till kvinnor, 

där de uppmanas att ta auktoritet över sin sexualitet. Vidare råder Swede följande:  

Därför har jag bestämt: Vi måste ge slampan status. Vi måste ”ta tillbaka” ordet 

slampa och göra det till något avundsvärt, ge det status. Slampan ska hyllas. 

Slampan ska inte vara någon man ser ner på. Och vet ni varför? Jo, för att slampan 

                                                      
106 Östergren, s. 45 
107 Attwood, s. xiii-xv 
108 Ullén, s. 38 
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har fattat köttfickans makt. Och hon är fullständigt bekväm och cool med att 

använda den makten. Det är värt vår beundran. Det är pussypower.109  

Kan svaret på kvinnan som ett aktivt sexuellt subjekt ligga i det Swede förespråkar? Kan 

kvinnan genom bejakandet av slampan erbjudas att expressivt utöva sin fulla sexualitet? 

7. Analys 

7.1. Upplevelsen av feministisk pornografi 

När jag inledningsvis introducerade min studie för informanterna, delgav dem materialet och 

bokade tid för vårt samtal reagerade de med entusiasm. Delvis på grund av att få ta del av ett 

material som har för avsikt att placera kvinnans njutning i fokus, samt att få dela med sig av 

de tankar dessa väcker. När samtalet senare kom igång stämde inte deras reaktioner med 

genrens ursprungliga tanke, att väcka en potentiell lust för den audiovisuella produktionen. 

Diskussionen resulterade snarare i en känsloladdad argumentation kring egna lustkartor, 

preferenser och problematik. Även fast materialet i Dirty Diaries110 inte alltid låg i linje med 

enskilda preferenser i den visuella lusten, var informanterna eniga om att HMP uppfattas mer 

problematiskt än feministisk pornografi. När jag frågade vad de ansåg om HMP i allmänhet 

svarade de alla med en nekande inställning. Amelia beskriver nedan hennes uppfattning av 

pornografi: 

Amelia: [N]ej jag har väl haft svårt för porr för att jag tycker det är (kort paus) 

problematiskt med sex på film eftersom jag inte vet vilka som är med, om de vill 

medverka, ähh, också att det är gjort av män för män i många.. av det jag tagit del 

utav förutom just nu då i den här situationen [...] Så jag har inte tyckt om det111  
 

Det Amelia betonar är således hennes upplevda skillnad mellan HMP och feministisk 

pornografi, där hon även poängterar några av grundpelarna i problematiken för HMP. Det vill 

säga den manliga maniska voyeurismen Mulvey diskuterar, vilket innebär det ”görandet” 

betraktaren utför genom att positionera kvinnan som objektifierad.112 Amelia påpekar även 

konnotationen av pornografins exploatering av sexualitet, när hon refererar till sexuella 

handlingar i visuella medium som problematiska. Vidare förklarar Amelia hur hon upplevde 

feministisk pornografi: 

Amelia: Men jag tycker att dem, [...] som jag gillade som var estetiskt bra, var ju en 

bra blandning. [...] jag skulle inte kolla på mainstreamporr men vissa var ju ändå 

fina att se liksom, på ett annat sätt […] och då tyckte jag att det var bra.113 

                                                      
109 Swede, s. 140 
110 Dirty Diaries, DVD, 2009 
111 Intervju med Amelia, 2015 
112 Mulvey, s. 50 
113 Amelia, 2015  
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Amelia upplever att den feministiska pornografin till skillnad från HMP levererar en typ av 

erotisk visualisering, genom att förklara hur känslan av materialet upplevdes likt 

konstnärligare art. En upplevelse som även delades av övriga informanter. Vidare delger 

Amelia tankar om hur den feministiska produktionen uppfattas, när denne skapas ur 

medverkandes konsensus och via kamerametoden framträder den klart mer erotisk än HMP. 

När jag frågar Clive om hon anser HMP som specifikt passande den egna preferensen, lämnas 

svaret tvekande men med slutsatsen att det lustfyllda förklaras i identifikation av den 

heterosexuella akten. Clive diskuterar på vilket sätt den feministiska pornografin kan vara 

upphetsande för henne:  

Clive: Ja skulle tycka att, (kort paus) ja, båda eller ja vissa grejer, men snarare för 

att det var såhär bara typ de har sex, men det var inget specifikt liksom. [---], just 

heterosexet och bisexet, två tjejer då” 
Forskare: Är det själva penetrationen, eller är det, kan det vara [...] slickningar[?] 
Clive: Nej, jag tror det är penetration.114 
 

Det Clive refererar till återspeglar den individuella preferensen och sexuell läggning. Vilket 

kan förklaras vidare genom Östergrens argumentation i hur våra lustkartor repetitivt följer de 

sexuella handlingar som sympatiserar med egen sexuell orientering.115 Det är således inte 

själva produktionen, av varken HMP eller feministisk pornografi, som förklaras via Clives 

resonemang utan den enskilda reflektionen av identifikation som produktionen iscensätter. 

Det vill säga den igenkänningsfaktorn Clive har till det heterosexuella samlaget. Även fast 

den eventuella visuella lustfylldhet inte enbart kan begripas följa det praktiska utövandet, då 

det upphetsande inte översätts isolerad i själva handlingen, är det ändå en liknelse 

informanterna upplever. Vidare menar Östergren att betraktandet av sexuella handlingar, 

oavsett orientering, inte skapar en radikal förändring av sexualitet. Dock upplever primärt 

åskådaren identifikation via egen lustkarta, det vill säga att den visuella lusten främst kan 

kopplas samman med den individuella sexuell läggning.116  

Likt tidigare påpekat var informanterna entusiastiska till att betrakta materialet. 

Dock var deras tidigare erfarenhet av feministisk pornografi nästintill ingen, i de få fall någon 

av dem hade kommit över feministisk pornografi innan var detta hittills omedvetet. Bland 

annat berättar Björnsson, när hon refererar till en av kortfilmerna i materialet hon sett i vid ett 

tidigare tillfälle, om sin erfarenhet likt följande: 

Björnsson: (skrattar till) Jag var inne och surfade på konstig porr.. [...] Och då kom 

den upp, inte så att jag googlat på konstig porr men de, det dyker upp en del saker 
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om man går ut på exempelvis då pornhub och där det kommer upp vad folk har tittat 

på.117 
 

Upplevelsen Björnsson förklarar ovan berör materialets möjliga uppfattning som konstigt 

eller konstnärlig, vilket även de andra informanterna ansåg om materialet i Dirty Diaries.118 

Den förklarade känslan går återigen att koppla till Östergrens teori om hur våra individuella 

lustkartor, vilka indikerar vad vi upplever som visuell njutning, är baserade på enskilda 

preferenser.119 Där även Östergrens referens via Rubins förklaring om sexuella hierarkier 

framträder. Det vill säga att den ”konstiga” pornografin uppfattas som en koppling till 

sexuella handlingar informanterna inte delar eller praktiserar.120 På liknande vis kan den 

audiovisuella produktionen anses “dålig”. Clive diskuterar generellt den feministiska 

produktionen med följande kommentar: 

Clive: [D]et var alldeles för konstnärligt för mig, jag kände liksom inte att jag 

överhuvudtaget kunde relatera till det. Och sen så tycker jag att de var någon film 

som var så här super, alltså närbilder det tycker jag också är, avtändande.121 
 

Den pornografin som anses ”dålig” eller ”konstig” uppfattas av Clive med en direkt visuell 

olust. Samtidigt som hon under intervjun delgav att materialet även bjöd in till en viss 

fascination. Trots att pornografin likt tidigare betonats har som huvudsaklig uppgift att väcka 

den sexuella lusten, finns minst lika många anledningar att betrakta den som konsumerande 

människor. Jag bad mina informanter att med tre ord beskriva hur materialet hade påverkat 

dem. Överlag kan en liknande upplevelse hos dem formuleras, nämligen att den feministiska 

pornografin som generellt erbjöds i Dirty Diaries122 konnoterades i många fall som icke 

sexuell för informanterna. Detta beror delvis på att samlingen innehåller kortfilmer med en 

vid diversitet, vilket resulterar i att preferenser inte alltid är överensstämmande med 

informanternas smak. Björnsson och Clive var mest eniga i deras svar, där den effekt 

materialet gav beskrivs likt följande: 

Clive: […], jag kände mig lite äcklad (skrattar till), […] provocerad och samtidigt 

lite upplyst (skrattar till).123 
Björnsson: […] till viss del lite äcklad, till viss del lite obehag, men ganska mycket 

fascination, eller mest fascination skulle jag säga.124 
   

                                                      
117 Intervju med Björnsson, 2015 
118 Dirty Diaries, DVD, 2009 
119 Östergren, s. 36 
120 Ibid, s. 31-33 
121 Clive, 2015 
122 Dirty Diaries, DVD, 2009 
123 Clive, 2015 
124 Björnsson, 2015 
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Reaktionerna visar en uppenbar disidentifikation i förhållande till filmerna vilket bidrar till att 

den motsatta upplevelsen än den lustfyllda erinras. Det vill säga att genom produktionens 

oförmåga att tala till betraktande subjektet likt upphetsande resulterar i en annan funktion, 

nämligen den fascination både Clive och Björnsson betonar. Även fast mycket lite i materialet 

upplevdes som direkt sexuellt upphetsande för informanterna ansåg de ändå att feministisk 

pornografi var att föredra. Denna tanke grundar informanterna delvis på det visuella intrycket 

filmen erbjöd, samt de generella värdegrunder de förknippar med feminismens fundament. 

Vilket vidare konkretiseras i deras svar på vad feministisk pornografi kunde erbjuda dem 

själva samt andra självidentifierade kvinnor:   

Clive: Det som var positivt med dem, det var ju helt vanliga sexscener, men utan det 

här makeade, det här konstlade, [...] det kändes, så som jag upplevde det så var det 

som att det här var folk som ville ha sex på riktigt, inte folk som gör det för att de 

ska tjäna pengar. Så uppfattade jag det och det tycker jag är superpositivt, men det 

är ju lite det här amatör, det framgick nästan för mig som att det här var amatör 

porr[.]125 
 

Clive betonar genom att använda sig av begreppet ”amatör” den mer intima känslan som 

materialet gav, eftersom ordet konnoterar icke-professionalitet kan vem som helst genomföra 

denna typ av produktion. Samtidigt som Clive poängterar hur de sexuella handlingarna 

underbyggs av upplevd konsensus, förklaras det som positivt att de förmedlas på ett sätt som 

gör produktionen mer verklighetstrogen. Därmed ger materialet en känsla av att befinna sig 

närmare betraktaren. Genom att diskutera den främsta skillnaden Amelia upplever mellan 

HMP och feministisk pornografi, förklarar hon den potentiella resurs som feministisk 

pornografi besitter: 

Amelia: Mer varierat synsätt, olika sätt att gestalta sex och hur det ser ut. En 

mångfacetterad blick tänker jag [...] Och en icke objektifierande blick, att det finns 

så mycket olika att välja och se, alltså det är olika kameravinklar, inte bara olika 

genren med samma, exakt samma basis utan det är liksom.. Men jag tycker att det 

är/var lite mer konstnärligt än vad jag upplever mainstream porr i alla fall […]Så 

jag anser väl att det finns, ja men att olika sexualiteter får synas mer. […] [S]om 

kanske inte är lika med könsbundna, eller som är, eh, inte 

heteronormativitetsbundna och så. Och inte gjorda för den manliga blicken, som jag 

upplever det126 

 

Amelia klargör här att materialet uppfattas vara i linje med en bakomliggande feministisk 

ansats, vilket hon likt övriga informanter menade var bra, genom att betona vilka sexuella 

handlingar och individer materialet bjuder in för. Även fast informanterna såg HMP som till 

störst del problematiskt saknade två av tre den faktorn som illustreras som sexuellt 

upphetsande, nämligen penetrationen i det heterosexuella samlaget. Dock betonade 
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informanter att det inte skulle var i linje med HMP´s eventuella blick, det vill säga ur 

mannens perspektiv, utan att kvinnans njutning primärt skulle stå som central. 

Informanternas upplevda skillnad av audiovisuell feministisk pornografi och 

HMP var primärt att den feministiska pornografin hade större verklighetsförankring. Detta 

delvis via konnotationen att deltagarna i den feministiska produktionen förmedlar en 

konsensus, samt att produktionen använder sig av en lättillgänglig kamerametod. 

Informanterna kände sig således mer delaktiga i den feministiska audiovisuella produktionen 

än i HMP. Dock upplevdes den feministiska pornografin innehålla svårigheter, detta grundas 

primärt på de individuella lustkartorna. Vilket innebär att den feministiska pornografin, i 

jämförelse med HMP är ett bättre etiskt alternativ även fast den inte kvalificerades som 

tillhörande de egna preferenserna.  

7.2. Smaken är som baken  

Genomgående under intervjuer och i reflektion av transkriberade samtal utmärker sig två 

faktorer som markant avgörande för hur informanterna uppfattar pornografiskt material: Via 

autenticitet och identifikation. Detta primärt för att betraktaren i eventualitet kan skapa 

individuellt handlingsutrymme. Det vill säga att betraktaren av pornografi behöver uppleva 

det utrymme Mulvey menar skapas via reflektion, där det egna jaget återspeglas på ett 

realistiskt vis, för att möjliggöra en potentiell interaktion.127 Denna känsla stärks enligt 

informanterna markant om materialet ger ett autentiskt intryck. Björnsson förklarar det 

avgörande i autenticitet via återkopplingsmail:  

Jag upplever att pornografi som känns uppenbart spelad & producerad inte ger mig 

något. Om jag ska se på pornografi i avseende att bli upphetsad behöver den vara 

filmad på ett sätt så det känns som att jag är där. Jag behöver kunna relatera till det 

skådespelarna känner, vilket jag inte tycker att jag gör när jag ser heteronormativ 

mainstreamporr. Är scenen för upplyst, om kvinnan spelar sin njutning & det känns 

dirigerat blir jag inte upphetsad. Det är nog främst att njutningen ska kännas äkta 

& ömsesidig som krävs om jag ska bli upphetsad av filmen.128 
 

Björnsson upplever således den feministiska pornografin som mer verklighetstrogen i sitt 

direkta format, då denna likt tidigare betonat återger en naturligare visualisering än HMP, 

vilket skapar ett utrymme för betraktaren att utöva sin sexualitet via. Att kortfilmerna även 

baseras på specifika värdegrunder, vilka förmedlas via manifestet129 samt genomgående i 

materialet, skapar en (etiskt accepterande) central plats för identifikation för informanterna. 
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När Amelia diskuterar kortfilmen Authority130 som den film hon ansåg hårdast, förklarar hon 

ändå den sexuella akten som etiskt godkänd. Samtidigt betonar Björnsson hur samma kortfilm 

kan kopplas till individuell preferens enbart genom att reflektera den aktiva kvinnliga 

sexualiteten: 

Amelia: Ja det är nog den hårdaste scenen jag känt [...] liksom schysst mot 

varandra, det känns som att båda är med på det. Och det känns genuint såhär, amen 

de har det trevligt131 

Björnsson: [J]ag bara gillade att det var två tjejer som tog kommando.132 

 

Uttalandet indikerar att den feministiska pornografin generellt inte bygger på en romantiserad 

bild av kvinnlig sexualitet, det vill säga att den inte enbart återspeglar erotik. Även fast den 

inledningsvis uppfattas konnotera liknande tendenser, skildrar den faktiska sexuella 

handlingar i vilka kvinnor tillåts en arena för njutning. Dock har Amelia generellt svårigheter 

med att uppleva materialet som individuellt upphetsande vilket gör att hon drar slutsatsen att 

hon skulle behöva spela in en egen film. Således konstaterar hon det som manifestet 

uppmanar oss till, att alla utifrån egna preferenser ska skapa sin egen version av audiovisuell 

lust.133 Om vi själva medverkar till en produktion där vi är medvetna om faktiskt njutning, 

skapas parallellt ett material som reflekterar autenticitet. Det innebär att produktionen 

konstrueras på samma känsla den senare förmedlar.  

Stor del av diskussionen med informanterna kretsade kring en eventuell 

identifikation. Eftersom autenticitet var det primäraste för potentiell identifikation av 

informanter, blev förfrågningar kring kortfilmernas bakomliggande berättelser aktuella. 

Främst för att dessa återger hur individer kommer från den ena delen av handlingen till den 

andra. Jag ifrågasatte hur informanterna upplevde att kortfilmernas narrativ förmedlades, i 

deras svar framkommer en tydlig skillnad i individuella lustkartor, samt personliga 

preferenser. Det som Björnsson ansåg vara lustförhöjande ställde sig Clive tvärtemot: 

Björnsson: Men det känns som att sitter man och tittar på porr är det kanske inte 

själva storyn det man söker mest..134 

Clive: Jag tror inte jag har sett någon […] porrfilm, [...] som har […] någon vidare 

handling. Det tror jag att jag skulle kunna tycka vara bra, faktiskt, alltså att jag 

skulle vilja ha det mer.. [E]n jättebra, spelfilm som de (skrattar till) har sex i på 

riktigt, det tror jag att jag skulle typ tända på mer än […] det här: nu är det en 

porrfilm, […] alla bara är nakna hela tiden[.]135    
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Clive vill således för egen preferens även betrakta de inledande faktorerna som i vissa fall 

sker innan de sexuella handlingarna. Även fast Clive vid ett tidigare tillfälle påpekat att 

autenticiteten är viktig för identifikationen av den pornografiska produktionen, kan Clives 

uppfattning förklaras som ett erotiserande av sexuella handlingar. Detta innebär att Clive 

omedvetet ställer kraven för produktionen av ”god” pornografi på liknande villkor som övriga 

uppskattade filmgenre. Vidare kan det förklaras via Östergrens betoning på att skillnad görs 

mellan den erotiska filmatiseringen och den pornografiska via ett dominansinstrument. Det 

vill säga att en avvägning av vad som samhälleligt anses som fin-, respektive ful kultur 

inkluderas i resonemanget.136 Björnsson drar samtidigt slutsatsen att narrativet i pornografisk 

produktion är överflödig, vilket innebär att hon inte värdesätter en berättelsegång likartat 

Clive. Dock ska poängteras att Clives uppfattning inte bör misstas att involvera ett förspel där 

den vedertagna synen grundas av det passiva/kvinnliga samt aktiva/manliga rollspelet. Det 

Clive tidigare påpekat likt andra informanter är den aktiva sexuella kvinnan, den 

eftersträvansvärde aktören i den pornografiska fantasin.   

Autenticitet är således den mest avgörande faktorn för hur materialet kan skapa 

ett utrymme för betraktarens eventuella interaktion. För att den autenticiteten ska upplevas i 

pornografisk produktion krävs viss verklighetsförankring av materialet. Genom den realistiska 

bilden kortfilmerna skapar via verklighetstroget narrativ, kamerametod, kameravinklar som 

ger en behaglig variation av helkroppsbilder samt närhet, förmedlas en potentiell 

identifikation. Dessa komponenter skapar betraktarens eventuella tillfredställelse samt det 

aktiva subjektskapet.  

7.3. Ansiktet vs könsorganet  

Den potentiella rollen informanterna erbjuds att ta i besittning via den feministiska 

pornografin påverkas även den av enskilda lustkartor, men även av vart kameran positionerar 

den eventuella blicken. Enligt Mulvey kan den voyeuristiska-skopofila blicken, det vill säga 

den objektifierande blicken, brytas ned. Detta möjliggörs genom att ”frigöra kamerans blick 

vad gäller dess materialitet i tid och rum, och återge publikens blick dess dialektik och en 

passionerad distans.”137 Likt tidigare diskuterat så utgår ofta den erotiska bilden från 

visualiseringen av olika känslor involverande hela kroppar, vilket gör att den pornografiska 

visionen felaktigt tolkas som en apatisk illusion av sexuella handlingar. Dock med förståelse 

av den reformerande blicken i feministisk pornografi, skapas detta exklusiva utrymme som 
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reflekterar identifikation via explicita sexuella handlingar. Mina informanter var eniga om att 

kortfilmerna upplevdes som relationell med en typ av känsloförmedling tillskillnad från HMP. 

För att förklara hur samlingen Dirty Diaries138 metodik talade till betraktaren, frågade jag 

informanterna hur de upplevde filmandet med mobilkamera:   

Clive: [A]lltså när man använder sig av en mobilkamera så blir det ju liksom in 

your face lite mer, och då kände jag lite, det blir lite för närgånget för min del.139 

Amelia: Mmm, det tyckte jag kändes bra, för det kändes väldigt naturligt, eller vad 

ska jag säga att det, att det kändes som att jag kunde ha gjort det också liksom, att 

då kändes det mera, (kort paus) kanske mer frivilligt.140 

Björnsson: [N]är det är filmat som med mobilkamera […] är det lite mer amatör 

känsla på det, så känns det som att man är närmre.141 

 

Känslan att vara inkluderad genom en potentiell närhet eller möjligheten att spegla det egna 

jaget via kortfilmernas filmande, är något alla informanter upplevde. Även om metoden inte i 

alla fall tilltalade deras egna preferenser, kan produktionen förklaras som medveten om eget 

metodiskt val i det utrymme detta skapar för möjlig identifikation. Amelia fortsätter att 

diskutera kameravinklar:  

Amelia: Jag tyckte det var spännande, för att det var mycket mer på ansikte och på 

olika delar av kroppen, som jag tyckte var väldigt bra, jag tyckte det var fint att det 

just inte var så fokus på könen enbart utan att det var så mycket mer av kroppar, och 

det kändes mera såhär, mindre objektifierande.142  

 

Det Amelia betonar är hur kameravinkeln tillåter subjekten ta plats genom individuella 

känslor, snarare än betraktarens förväntade känslor. Därmed tangeras oundvikligt en mer 

erotisierad bild av produkten, även fast de sexuella handlingarna som utförs kan uppfattas 

som liknande de i HMP.   

 Informanterna frågades om eller hur ett potentiellt utrymme skapades för dem 

att interagera genom materialet. Alla svarade att de främst betraktat materialet i syftet att 

informera, dock när deras svar sammanställdes genomgående i analysen, blir den potentiella 

interaktionen ändå klar. Eftersom informanterna upplevde kortfilmerna i Dirty Diaries143 som 

autentiska och möjliga för enskild identifikation, innebär detta att utrymmet för den kvinnliga 

sexualiteten kan figurera under de premisser den feministiska produktionen utgår från. Vidare 

diskuterades bonusfilmen Come Together144 som den kortfilm vilken gett mest möjlig 

identifikation:   
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Björnsson: [I] hela filmen så känns det på något sätt som att man är […] väldigt 

nära de människorna, det känns som att man nästan står med dem liksom.145 

Amelia: Eftersom att den är på ansikten så kände jag just att det, känslorna kring 

att komma liksom […] hur vi ser ut. För vi uttrycker ju mycket känslor med ansiktet, 

så jag tycker det var fint med fokuset på det liksom. Så här ser, ja en kvinna ut, och 

då ligger ju ett fokus inte på fittan för att det är inte till för någon annan, utan här 

är fokus på ansiktet. Äh, den egna, äh, fittbärarens känslor kring onani, hur det 

känns och inte på hur någon annan ska uppleva det utan att sexualiteten är ens 

egen.146 

Clive: [D]et är en naturlig grej, alla gör det.147 

 

Den relation som den audiovisuella produktionen förmedlar förklaras som emotionell och 

närmare det som vedertaget uppfattas som erotik. Det vill säga att informanterna upplever 

feministisk pornografi snarare som en reflektion av en verklighet, än en scen för 

objektifiering, där en aktiv kvinnlig sexualitet tillåts existera under egna villkor. 

Informanterna betonar hur kameravinklar och förmedlade känslor interagerar, genom att likna 

förekommande orgasmer i materialet som erotiskt förmedlade. Vidare är stor del av 

problematiken hos HMP den upplevda objektifiering som skapas genom dennes avslut. 

Primärt förklaras den klassiska avslutningsscenen i HMP när person med penis, kommer över 

ansikte eller kropp på den andra individen. I materialet Dirty Diaries148 lyser denna 

visualisering med sin frånvaro, detta upplevde informanterna som mycket positivt: 

Björnsson: Det är ganska långtråkigt med ett sprut i ansiktet liksom.149 

Clive: [J]ag blev positivt överraskad över uteblivna 'cumshots'. Detta är något som 

jag inte alls är intresserad att ta del av, och som jag kan uppleva som ett 

kvinnokränkande inslag [här syftar jag på cumshots riktade mot kvinnors ansikte 

och mun] i många mainstreampornografier.150   

Björnsson: Jag uppskattar att det inte fanns med några sprut i ansiktet - avslut, 

vilket jag tycker är degraderande & avtändande.151 

Amelia: Jag, eh, personligen tycker inte att det är trevligt att se på snoppar som 

kommer. […] Så jag, eh, tycker det är skönt att det inte ska vara fokus på det, att det 

liksom är det som är allt, för att det typ det som är grunden för samhället, att män 

ska komma i kvinnor. […] Och då blir det så problematiskt hela tiden, det är skönt 

att det inte behöver vara så här, att det finns annan sexualitet än den där mannens 

sexualitet ska visas som den enda rätta, som då grundas på den biologiska 

forskningen, att vi ska överleva och då ska man komma hur mycket som helst i 

varenda kvinna som helst, helt sjukt. Det ska kommas överallt och det ska kommas i 

ansiktet och överallt! […] Och sen rättfärdiga det här med, ja man får ju barn och 

det är ju skitbra för vi vill ju ha barn, annars skulle vi ju dö ut..152 

 

Alla informanter förklarar en avsky för visualiseringen av mannens uttömning av sperma, 

detta delvis då den ofta i HMP föreställer mannen som aktiv/givare och kvinnan som 
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passiv/mottagare. Precis som Amelia betonar är avslutningssekvensen med sädesuttömning i 

det heterosexuella samlaget starkt kopplat delvis till biologiska argument. Likt Beauvoir 

menar har den manliga ejakulationen ofta ett beslutat fysiologiskt mål, det vill säga att 

mannen avbördar sig den kroppsvätska som belastar honom, samt via spermautloppet kommer 

njutningen. Dock är denna njutning kort, då behovet hos mannen upplevs försvinna snarare än 

tillfredsställas. Fortfarande förklaras dock mannen som den aktiva, då han utfört en prestation 

som tillåter arten att fortlöpa i samma stund som egen njutning tilldelats.153 Orgasmen från 

vaginan upplevs generellt i HMP vara iscensatt vilket delvis gör att den inte förklaras som 

aktiv, även fast den rent fysiologiskt kan utföra mirakel och även den spruta.  

Clive: Jag upplevde orgasmerna som övrigt innehåll, att de var äkta. Jag fick aldrig 

känslan att någon "fejkade", vilket jag tidigare upplevt är vanligt inom 

mainstreampornografin. Äktheten anser jag är mycket positivt.154  

Amelia: Och när de kom, och jag tyckte det, det blev någon konstnärlig känsla, [---] 

jag tyckte det var, mer ansikte, mer historia, mer (kort paus) ja men lite mindre 

fokus på kuk och typ fitta och lite mer helhet av ett sexuellt möte.155 

 

Informanterna upplevde orgasmerna i materialet som äkta, vilket resulterar i en lyckad 

produktion av Dirty Diaries156, det vill säga att skapa en audiovisuell pornografisk produktion 

vilken sätter den kvinnliga njutningen i fokus. Dock har exempelvis närbilder av könsorgan 

gett en problematisk disidentifikation hos informanter. Precis som Beauvoir betonar har 

hemlighetsmakeriet kring vaginan skapat en konnotation som resulterar i osynlighetsgörande. 

Vidare innebär detta att vissa individer får svårare att hantera närbilder på könsorgan, då 

penisen uppfattas som aktiv och vaginan liknas vid ett passivt köttveck till vårt innersta.157 Jag 

påstår att vaginan måste hävda sin plats och tillåta sig själv att synas via njutning.   

7.4. Pornografins problematik och metaforer 

Primärt menar informanterna att HMP är mer problematisk i sin produktionsform än 

feministisk pornografi, vilket förklaras via den förväntade autenticitet materialet bör leva upp 

till. Eftersom autenticiteten är avgörande för att en potentiell identifikation ska vara möjlig för 

informanterna, fanns det ändå olika narrativa händelser i den feministiska pornografin som 

skapade problematik eller uppfattas via metaforer.  
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Den screenshot som valdes ur kortfilmen Skin158 visar två individer i kroppsstrumpa, den ena 

sitter gränsle i höjd vid könsorgan ovanpå den andra. Personen som sitter ovan, blir senare 

begripliggjord som bärare av vagina, har kontrollen av saxen och klipper hål i 

kroppsstrumpan vid ögon. Personen som ligger under visar sig senare vara en penis bärare. 

Den möjliga meningen som kan förmedlas är att bäraren av vagina även är den som äger 

kontrollen i utförandet. Scenen problematiserar även den vedertagenhet av att penisbäraren 

som aktiv och vaginabäraren som passiv, genom att den ena tillåts betrakta det som den andra 

försummas. Detta kan syfta till att återskapa en slags balans mellan de tänkta olika 

könsuppfattningarna. Metaforen för scenen kan förstås som ett sätt att rekonstruera föreställda 

roller. Där den vedertagna uppfattningen ofta är att “mannen” (person med penis) under 

sexuella akter är den visuella, samtidigt som kvinnan (individ med vagina) förväntas vara 

emotionell, det vill säga njuta genom att känna. Informanterna upplevde främst filmen som 

konstnärlig i sitt uttryck, vilket delvis skapade en problematik i antagandet. Vidare upplevdes 

filmen initialt vara fördelaktig då den inte reproducerade vedertagna uppfattningar om 

utseende inom genre. 

Kortfilmen som informanterna främst var eniga om att likna vid politisk aktivism 

är kortfilmen Dildoman.159 Filmen är animerad, i främst svartvita nyanser, stillbilden som 

visas för informanterna är när en figur som runkar egen penis är inför i vaginan och stryps till 

döds via sammandragningar i samband med orgasm. Främst eftersom filmen är animerad 

upplevs den som bärare av ett politiskt budskap snarare än en källa till potentiell njutning. Det 

primära budskapet som förmedlas via handlingen kan begripliggöras vid att avliva den 

sexistiska blicken genom njutning. Det vill säga att den manliga blicken som objektifierar, blir 

använd som objekt. Vidare förklarar de upplevelsen likt följande: 

Amelia: Alltså det var ju en jättekul metafor, jag förstår, (skrattar till) jag känner 

igen mig, jag vill också strypa män. Och det vore jättekul att strypa dem med fittan 

för att det är typ anledningen till att varför jag ska bli så förminskad i samhället och 

inte ha mina rättigheter.160 
Clive: [D]et känns lite som att den här äckliga runkande mannen, som tar sig 

friheter att titta [...] på kvinnokroppen, ska bli straffad genom att kvinnan [...] 

använder honom till någonting som är “lustfyllt” [...].161   
Björnsson: Men då säger jag det rent som en, då ser jag ju bara honom och henne, 

[...] att han används lite som bild för snuskgubbar och att man kanske ska ha ihjäl 

den kulturen, [...]162 
 

                                                      
158 Skin, 2009 
159 Dildoman, 2009 
160 Amelia, 2015 
161 Clive, 2015 
162 Björnsson, 2015 
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Informanter är ense i uppfattningen om ett bakomliggande budskap i filmen. Därav ökar deras 

ifrågasättande av filmen som pornografiskt medel. Filmen levererar tydliga metaforer och viss 

problematik, även fast den är animerad kategoriseras den likt övrigt material, vilket resulterar 

i att informanterna helt tar avstånd från att dildofiguren dör i handlingen. Då den feministiska 

pornografin uppfattas förmedla ett politiskt budskap, drar informanterna paralleller till 

feministisk aktivism och en mer problematisk potential att verka lustförhöjande förklaras.  

Kortfilmen som ägnades mest tid i diskussion och provokation av informanter var 

Flasher Girl on Tour.163 Den screenshot som visades för informanter var när kvinnan står på 

en tunnelbanestation med neddragna trosor och onanerar framför ett förbipasserande 

tunnelbanetåg. Då materialet upplevs som en dokumentation, snarare än en fantasi, blir det 

förmedlade budskapet högst problematiskt eftersom individen utför en olaglig handling.164 

Vidare upplevde Clive och Björnsson kortfilmen enbart som stötande och problematisk 

samtidigt som Amelia var mer tudelad i sin uppfattning: 

Amelia: Alltså jag tycker nog att det är lite jobbigt, [...] samtidigt så tycker jag att 

hon är skön för att det blir såhär kontrast, för kvinnors sexualitet är så 

tillbakahållen. Kvinnor får inte onanera, kvinnor får inte synas, deras fitta är [...] 

alltid borta. Men sen tycker jag väl att blottning inte är okej överlag, att tvinga sig 

på sin sexualitet på folk som inte vill, att jag tycker det är problematiskt i sig.165 

 

Eftersom materialet primärt upplevs reflektera autentiska situationer, blir informanternas 

reflektioner av kortfilmen konträrt till pornografins eftertraktade syfte. Detta styrks med 

argumentet att filmen iscensätter oetiska-, samt olagliga sexuella handlingar. Informanterna 

upplever svårigheter med att bedöma produktionens egentliga autenticitet, då den feministiska 

pornografin i övrigt anses i högre grad än HMP vara kopplad till en återspeglande verklighet.  

 

 

 

 

 

 
                                                      
163 Flasher Girl on Tour, 2009 
164 Jfr Brottsbalken, kap 6. 10 §  
165 Amelia, 2015 
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8. Avslutning/sammanfattning  

Det sexualiserade samhället är för att stanna och det är dags att den självidentifierade kvinnan 

hävdar sin plats. Eftersom de flesta har en inrutat bild av vad pornografi är, hoppas jag med 

detta arbete att spräcka några av dessa illusioner. Den audiovisuella pornografin består 

oundvikligen av en komplexitet, delvis via den förutfattade meningen om att kärlek och 

sexuella akter felaktigt kopplas samman till en enig handling.  Pornografi är inte isolerat en 

slutprodukt som betraktas för att tillfredsställa en animaliskdrift, jag vill betona hur hela det 

pornografiska produktionsledet har indirekt betydelse för vår sexualitet.  

Den feministiska produktionen erhåller den självidentifierade kvinnan en större 

möjlighet till audiovisuell njutning på egna villkor. Detta grundas på produktionens format till 

fullo, vilken innefattar inkludering av olika sexualiteter, sexuella handlingar, identifikations 

möjligheter samt reflektion av autenticitet. Det vill säga att informanternas upplevelse av 

audiovisuell feministisk pornografi, mot bakgrund av HMP, var delvis att den feministiska 

produktionen förklarades vara mer verklighetsförankrad än HMP. Resultatet av denna studie 

visar att audiovisuell pornografi primärt uppfattas som ett medium, vilket bör vara 

verklighetsförankrad för att verka lustfyllande för informanterna. Vidare var alla informanter 

eniga om att underlaget för studien byggde på en förståelse av konsensus hos de 

medverkande, vilket styrktes via den feministiska strukturen genomgående.  

Samtidigt uppfattades kortfilmernas kamerametod, vilken användes vid 

inspelning av materialet för denna studie, bidraga med en ytterligare känsla av närhet mellan 

informanter och aktörer. Detta innebär att informanterna upplevde periodvis ett utrymme för 

eventuell identifikation eller interaktion, genom att subjekt/objekt/betraktare i sina roller blir 

konturlösa. Kamerametoden resulterar även individuella typer av kameravinklar, då dessa 

stundom utförs av den medverkandes egen assistans. Vidare ansåg informanterna att 

kortfilmerna reflekterade mer en erotisk visualisering av sexuella handlingar, då dessa hade en 

behaglig blandning av närbilder och helkroppsporträtt. Även fast feministisk pornografi 

innehåller samma sexuella handlingar som HMP, uppfattades materialet vara etiskt korrekt 

och utan objektifiering.  

Även fast den feministiska pornografin upplevdes förhålla sig mer moralisk i sitt 

slag innehöll den ändå problematiska dilemman. Detta grundas delvis på individuella 

lustkartor, det vill säga de enskilda preferenserna i sexuella handlingar, men även på 

informanternas svårigheter att avgöra materialets autenticitet i kombination av olagliga 

handlingar. Det problematiska går därmed att förklara genom att autenticiteten i pornografi är 
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tvådelad. Samtidigt som det verklighetstrogna scenariot eftersträvas för en eventuell 

identifikation, avfärdas den när den tänjer lagar, förordningar och ej stämmer överens med 

individuella preferenser.  

Vi är alla unika individer och på samma vis som vi upplever exempelvis 

maträtter, kläder, samt sport olika. Bygger vi även våra preferenser i audiovisuell pornografi 

på enskilda lustkartor. Dock skall här poängteras att preferenser kan påverkas eller influeras 

av samhälleliga normativa förväntningar. Men det innebär inte att audiovisuell njutning styrks 

av samhälleliga normer, utan bör utvecklas samt förklaras individuell. Det jag vill betona är 

hur enskild individ bör ta mer ansvar för sin konsumtion, genom att aktivt vara medveten om 

vilken produkt de väljer att ta del av. Det vill säga att en produktion som erbjuder pornografi 

på inkluderande villkor, som inte styrs av kapitalistiska motiv och bygger på en direkt 

förmedling av verkliga känslor bör fodras av alla.  

Eftersom vi människor blir allt mer medvetna om villkor för den konsumerade 

produktens ursprung och villkor, exempelvis djurhållning och ekologiska- samt rättvisemärkta 

produkter, borde detta inte även vara gällande de visuella preferenserna. Att anamma 

feministisk pornografi, där medvetenheten kring hela produktionsledet är klart uppenbart, 

skapar absolut ett accepterat sätt att betrakta pornografi. Feministisk pornografi är egentligen 

en priviligierad utgångspunkt, där vi kan sträva efter en höjd medvetenhet på etiskt 

försvarbara villkor. Det konsumenten således förväntas är att ställa krav på industrin, vilket vi 

kan åstadkomma genom att producera pornografi som ej verkar under den patriarkala 

kapitalismens flagga.  

Som tidigare sagt är ämnesområdet för pornografi nästintill oändligt omfattande. Detta 

innebär att forskningen behövs och kan bidra med en större förståelse för den enskilda 

sexualiteten, ett av människans naturligaste behov. När jag redan i en tidig fas av arbetet 

intresserade jag mig för bakomliggande faktorer för genren audiovisuell pornografi, fick 

studien sorligt nog kraftigt bantas ned på grund av restriktioner för uppsatsens omfång. Dock 

kommer mitt brinnande intresse för ämnet i stort generera i att fortsätta forskning inom 

pornografi. Med paralleller till bland annat den nya internetsajten “New Level of 

Pornography” skulle det vara möjligt att genomföra en större receptionsstudie av feministisk 

pornografi, då denna nu mer konkret har en svensk plattform. Det är även möjligt att 

undersöka hur pornografiska produktioner som erbjuds gratis antas mot de som är 

kostnadsbelagda. Vidare vill jag ta tillfället i akt att uppmuntra fler att forska kring 

pornografi, produktionsmöjligheter, aktörers medverkan och ”pornografiering” av samhället.  
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filmdatabas/Item/?itemid=66210&type=MOVIE&iv=Story, 2009, (Hämtad 2015-11-

17) 

Svensk filmdatabas, Flasher Girl on Tour (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68447, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 

Svensk filmdatabas, For the Liberation of Men (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68449, 2009, (Hämtad 2015-11-17)  

Svensk filmdatabas, Fruitcake (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68439, (Hämtad 2015-11-17) 

Svensk filmdatabas, Night Time (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68440 (Hämtad 2015-11-17) 

Svensk filmdatabas, On Your Back Woman (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68444 (Hämtad 2015-11-17) 

Svensk filmdatabas, Phone Fuck (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68445 (Hämtad 2015-11-17) 

 

Svensk filmdatabas, Red Like Cherry (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68443 (Hämtad 2015-11-17) 

Svensk filmdatabas, Skin (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-

filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68438, 2009, (Hämtad 2015-11-17) 
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Svenska filminstitutet, Matiné – svenska filminstitutets biblioteksdatabas, tillgänglig: 

http://sfi-

aleph.hosted.exlibrisgroup.com/F/5QMQFJ1BEBBD46XUL1BS5UYFRTVSSJH3ITD7

V4A716TKYK832A-16885?func=full-set-

set&set_number=003044&set_entry=000005&format=999 (Hämtad 2015-11-17) 

 

Uppsatser.se, Uppsatser.se – http://uppsatser.se, tillgänglig: www.uppsatser.se, (Hämtad 

2015-12-16)  
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Bilaga 1. Dirty Diaries - Narrativ: 

 

Titel: Authority (2009) 

Regi: Marit Östberg 

Längd: 16 minuter 

Handling: “Kanske är det enda gemensamma för snuten och graffitimålaren hon jagar en 

våldsam uppfattning om lust. Lag och ordning slingrar sig runt deras kroppar och de binds 

samman av begäret att straffa och bestraffas. Eller, är det gemensamma bara en önskan om att 

bli ordentligt knullad?”166 

 

Titel: Body Contact (2009) 

Regi: Pella Kågerman 

Längd: 10 minuter 

Handling: "Jag har velat göra porrfilm i flera år. För fyra år sen försökte jag verkligen 

genomföra idén, men misslyckades. Den här gången var det också svårt. I månader var jag 

frustrerad. Fem olika killar ändrade sig i sista minuten. Till slut hittade Sofia och jag “Lex 

Luthor” på en webbsida. Det här är resultatet."167  

 

Titel: Brown Cock (2009) 

Regi: Universal Pussy 

Längd: 6 minuter 

Handling: “Vi firar den bruna kuken och älskar att flator vet hur man använder båda händerna 

och kan tillfredsställa, filma och prata på samma gång. Vi fortsätter att höja knytnävarna för 

lusten och kämpa, för vi vet att stans bästa kuk kan knulla tjejerna medvetslösa och samtidigt 

säga FUCK YOU till patriarkatet.”168  

 

 

 

 

 

                                                      
166 Svensk filmdatabas, Authority (2009) 
167 Svensk filmdatabas, Body Contact (2009) tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68442 (Hämtad 2015-11-17) 
168 Svensk filmdatabas, Brown Cock (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68446 (Hämtad 2015-11-17) 
 

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68442
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68442
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68446
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68446
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Titel: Come Together (2006) 

Regi: Mia Engberg 

Längd: 3 minuter 

Handling: “Olika kvinnor på väg mot det förlösande ögonblicket. Tre minuter ren njutning 

fångad på film.”169 

 

Titel: Dildoman (2009) 

Regi: Åsa Sandzén 

Längd: 4 minuter 

Handling: “Miljön i denna animation är en strippklubb där vad som helst kan hända. Medan 

du blir upphetsad av det du ser kan någon annan utnyttja dig för sin egen njutning.”170 

 

Titel: Flasher Girl on Tour (2009) 

Regi: Joanna Rytel 

Längd: 13 minuter 

Handling: “Jag vill blotta mig för killar, gubbar, män, familjefäder och annat löst folk. Jag är 

helt seriös. Jag vill inte hämnas på patriarkatet, även om min fitta är ett vapen nu för tiden. Jag 

vill bara göra det. Jag vill bjuda er på fitta.”171 

  

Titel: For the Liberation of Men (2009) 

Regi: Jennifer Rainsford 

Längd: 5 minuter 

Handling: “Jag bad den äldsta kvinna jag känner att ta på sig silverklänningen. Jag filmade 

och intervjuade henne om hennes sexuella fantasier. Tillsammans sjönk vi ner i hennes 

dementa inre landskap där gränserna mellan gamla minnen, verkliga händelser och fantasier 

suddats ut. Jag kom tillbaka med de tre perukmännen.”172 

 

 

 

 

                                                      
169 Svensk filmdatabas, Come Together (2006) 
170 Svensk filmdatabas, Dildoman (2009) 
171 Svensk filmdatabas, Flasher Girl on Tour (2009) 
172 Svensk filmdatabas, For the Liberation of Men (2009) 
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Titel: Fruitcake (2009) 

Regi: Sara Kaaman, Ester Martin Bergsmark 

Längd: 8 minuter 

Handling: “Alla kroppar är en och den slutgiltiga njutningen stavas A-N-U-S. Hur stavas 

upplösning? Vi skriver A-N-U-S. Hur stavas revolution? Vi skriver A-N-US. Hur stavas 

utopi? Vi skriver A-N-U-S.”173  

 

Titel: Night Time (2009) 

Regi: Nellie Roselli 

Längd: 6 minuter 

Handling: “Det här är en intim film för känsliga tittare. Vi vill visa vanligt sex i en 

omsorgsfullt gjord film med moraliskt innehåll. Vi vill förflytta det privata till det offentliga 

rummet, för att radera gränserna för vad som är tillåtet att visa och vad vi förväntas dölja.”174 

 

Titel: On Your Back Woman (2009) 

Regi: Wolfe Madam 

Längd: 5 minuter 

Handling: “Denna film är en fruktlös sadomasochistisk tävling som lämnar oss i en burlesk 

viljestyrkans dans. En våldsam men ömsint komedi om fem kvinnor som finner gränserna för 

sitt eget medlidande, sin smärta och sin fysiska styrka.”175 

 

Titel: Phone Fuck (2009) 

Regi: Ingrid Rydberg 

Längd: 7 minuter 

Handling: “Phone Fuck utforskar begreppen längtan och frånvaro och spänningen mellan att 

röra och att inte röra för att väcka begär.”176 

 

 

                                                      
173 Svensk filmdatabas, Fruitcake (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68439, (Hämtad 2015-11-17) 
174 Svensk filmdatabas, Night Time (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68440 (Hämtad 2015-11-17) 
175 Svensk filmdatabas, On Your Back Woman (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68444 (Hämtad 2015-11-17) 
176 Svensk filmdatabas, Phone Fuck (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68445 (Hämtad 2015-11-17) 

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68439
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68439
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68440
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68440
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68444
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68444
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68445
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68445
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Titel: Red Like Cherry (2009) 

Regi: Tora Mårtens 

Längd: 4 minuter 

Handling: “Porr är inte bara det nakna knullandet. Sorgligt nog gäller detta sällan för det som 

kallas pornografi idag. Det överdrivna fokus som sätts på den manliga utlösningen som den 

sexuella intimitetens fanfar fungerar som ett kännetecken för nästan all pornografisk 

produktion idag…”177 

 

Titel: Skin (2009) 

Regi: Elin Magnusson 

Längd:14 minuter  

Handling: “I ett rum på sjunde våningen i en kall stad vaknar två personer. De kramas hårt 

men det är ändå inte nog för att de ska kunna glömma var den ena kroppen börjar och den 

andra slutar. Ingen av dem har något kön och de bär båda fler hudlager än de borde…”178  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
177 Svensk filmdatabas, Red Like Cherry (2009), tillgänglig: http://sfi.se/sv/svensk-
filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68443 (Hämtad 2015-11-17) 
178 Svensk filmdatabas, Skin (2009) 

http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68443
http://sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?type=MOVIE&itemid=68443
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Bilaga 2. Dirty Diaries - Manifest 

 

MANIFESTO179 - By Mia Engberg, 2009 
 

1. Beautiful the way we are 

To hell with the sick beauty ideals! Deep self-hatred keeps a lot of women's energy and 

creativity sapped. The energy that could be focused into exploring our own sexuality and 

power is being drained off into diets and cosmetics. Don't let the commercial powers control 

your needs and desires. 

  

2. Fight for your right to be horny 

Male sexuality is seen as a force of nature that has to be satisfied at all costs while women's 

sexuality is accepted only if it adapts to men's needs. Be horny on your own terms. 

  

3. A good girl is a bad girl 

We are fed up with the cultural cliché that sexually active and independent women are either 

crazy or lesbian and therefore crazy. We want to see and make movies where Betty Blue, 

Ophelia and Thelma & Louise don't have to die in the end 

  

4. Smash capitalism and patriarchy 

The porn industry is sexist because we live in a patr[i]archal,   

capitalist society. It makes profit out of people's needs for sex and   

erotica and women get exploited int[o] the proces[s]. To fight sexist porn   

you have to smash capitalism and patriarchy. 

  

5. As nasty as we wanna be 

Enjoy, take charge or let go. Say NO when you want, to be able to say YES when YOU want. 

  

6. Legal and free abortion is a human right! 

Everyone has the right to control their own body. Millions of women suffer from unwanted 

pregnancy[´]s and die from illegal abortions every year. Fuck the moral right for preaching 

against birth[ ]control and sex information. 

  

                                                      
179 Dirty Diaries – Swedish Feminist Porn | Manifesto, 2009 
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7. Fight the real enemy! 

Censorship cannot lib[e]rate sexuality. It is impossible to change the image of women's 

sexuality if sexual images in themselves are taboo. Don't attack women for displaying sex. 

Attack sexism for trying to control our sexuality. 

  

8. Stay Queer 

A lot of opposition to erotica is homophobic, and even more transphobic. We don't believe in 

the fight between the sexes but in the fight against sexes. Identify as any gender you want and 

make love to whoever you want. Sexuality is diverse. 

  

9. Use protection 

"I'm not saying go out an' do it, but if you do, strap it up before you smack it up." (Missy 

Elliot) 

  

10. Do It Yourself 

Erotica is good and we need it. We truly believe that it is possible to create an alternative to 

the mainstream porn industry by making sexy films that we like. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Bilaga 3. Annons för sökande av informanter 

 

 

Facebookinlägg på egen facebook sida: 

“Ärade Vänner och bekanta, det är nu dags för mig att påbörja min kadidatuppsats i 

genusvetenskap. Därmed söker jag ett antal informanter, vilka kan berika min studie. Min 

uppsats kommer att problematisera och diskutera audiovisuell njutning, där fokus ligger på 

feministisk pornografi. Jag söker nu dig som kan tänka dig medverka, då studien inte ska ta 

för stora proportioner samt överensstämma med mitt syfte, är det enbart informanter med 

följande specifika kvalifikationer som... eftersöks: 

– Du är en självidentifierad kvinna 

– Din ålder är inte av specifik relevans, men du måste dock vara över 18 år (då materialet som 

ska studeras har angiven åldersgräns) 

– Du ska vid tidigare tillfälle "konsumerat" någon slags mainstream pornografi. 

– Du ska ha tid och möjlighet att se material, som jag tilldelar dig (Materialet består av en 

samling feministiska kort- porrfilmer, närmare bestämt 12 st av varierad längd, materialet är 

sammanlagt 1h 44min.) 

– Du ska efter åskådat material genomföra en semi-strukturerad intervju med mig. 

– Alla medverkande i studien kommer att anonymiseras, vilket innebär att det enbart är du 

och jag som är medvetna om din medverkan. 

Dela gärna om ni har vänner/bekanta som kan tänkas vilja medverka i studien. För frågor, 

medverkan, mer information eller synpunkter skriv gärna ett PM (personligt meddelande). 

Tänk på att detta inlägget och era kommentarer på inlägget är offentligt, specifikt om någon 

delar, vilket innebär att det ni skriver kan synas för fler människor. // Vänligen Emma” 
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Bilaga 4. Intervjuunderlag   

 

 

Feministisk Pornografi 

  

Underlag för Kvalitativ intervju 
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Inledning: 

Välkommen att medverka i denna intervju, vilken ämnar behandla din upplevelse av 

feministisk pornografi. Intervjun kommer sträva efter att vara semistrukturerad, vilket innebär 

att frågor och följdfrågor kommer variera utifrån hur du styr samtalet. 

Tystnadsplikt: 

Jag vill innan vi börjar betona att allt som sägs i intervjun är mellan dig och mig, dina svar 

kommer inte föras vidare för att röja din identitet, samtalet är primärt konfidentiellt. Du 

erhåller en anonymisering, som du själv namnger, från och med nu och bibehåller denna 

under hela din medverkan i studien. Undersökningen bygger på en helt frivillig medverkan, 

vilket innebär att du har rätten att hoppa av studien när du vill utan att ange specifik 

anledning. Om du väljer att inte längre medverka i undersökningen kommer all hittills samlad 

information som noterats från dig elimineras. Ljudupptagning kommer enbart att ske i syfte 

för transkribering av intervju. Detta innebär att det enbart är jag som vet din egentliga 

identitet, vilken aldrig kommer aldrig att röjas på grund av min tystnadsplikt. Genom att du 

accepterar din medverkan godkänner du att jag i forskarsyfte får använda mig av dina svar i 

min studie. 

Kort om intervjuns struktur: 

● Inledande allmänna frågor 

● Eventuella följdfrågor kan komma att ske grundat på hur informanten utformar sina 

svar. 

● Ett antal printscreens från specifika scener kommer att visas för dig som informant, 

främst i syfte att du ska få tillbaka eventuella minnesbilder, samt att öppet för mig 

resonera kring dessa. 

● Avslutningsvis, kommer studiens syfte upp i en frågeställning av allmännare karaktär. 

  

Tack för din medverkan. 

Om du önskar att ta del av en kopia av rapporten när den färdigställts, noterar jag din 

mailadress separat och skickar den färdiga versionen via e-mail.( Preliminärt i Januari 2016) 

  



52 

 

Fingerat namn: ___________________________________________________ 

Ålder: __________________________________________________________ 

Hur vill du begripliggöra din egen sexualitet: ___________________________ 

Tillfällig civil status: ______________________________________________ 

 

 

Feministisk pornografi - Intervju underlag 

● Fråga: Vad har du för relation till audiovisuell njutning, exempelvis pornografisk 

film? 

● Följdfråga vid godkännande: Hur använder du dig av den mer specifikt? 

● Följdfråga vid nekande: Finns det något annat substitut du hellre vänder dig till och 

varför? 

● Fråga: Vad är din åsikt/upplevelse av heteronormativ mainstream pornografi? 

● Följdfråga vid godkännande: Kan du specificera vad som gör att det passar dig? 

● Följdfråga vid nekande: Vad anser du skulle göra upplevelsen bättre? 

● Fråga: Har du sett feministisk pornografi vid tidigare tillfälle? 

● Följdfråga vid godkännande: Hur kom du i kontakt med denna, och vad är din 

nuvarande relation till denna? 

● Följdfråga vid nekande: Vad har du haft för vision av feministisk pornografi? 

● Fråga: Vilken generell känsla upplevde du av det tilldelade materialet? 

● Följdfråga: Vad mer specifikt i materialet ger dig den känslan? 

● Följdfråga: Anser du något i materialet vara sexuellt upphetsande?  

● Fråga: Fanns det någon utav filmerna som du föredrog mer respektive mindre än de 

andra?  

● Följdfråga: Vilken/Vilka? 

● Följdfråga: Vad gjorde dessa till utmärkande för dina preferenser? 

● Fråga: Hur upplevde du själva filmandet, med mobilkamera, i kortfilmerna? 

● Följdfråga vid godkännande: Vad gör att metoden passar dig? 

● Följdfråga vid nekande: Hur kan materialet anpassas för att tillgodose dina önskemål? 

● Fråga: Hur upplevde du filmernas kameravinklar? 
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● Följdfråga: Hur anser du att variationen mellan närbilder på könsorgan respektive 

helkroppsbilder fungerade för dig? 

● Följdfråga: Saknade du någon kameravinkel, utveckla gärna tankar? 

● Fråga: Hur upplevde du ljud och/eller musik i kontrast till visuell information i 

kortfilmerna? 

● Följdfråga vid godkännande: Vad mer specifikt gav dig den känslan? 

● Följdfråga vid nekande: Vad anser du skulle vara en ytterligare/bättre ljudupptagning 

för att förbättra din upplevelse? 

● Fråga: Vilken roll upplever du att du får genom betraktandet av kortfilmerna? 

● Följdfråga: Vad specifikt i filmerna får dig att uppleva det så? 

● Följdfråga: Kan du beskriva med tre ord hur materialet påverkade dig? 

● Fråga: Hur tycker du att kortfilmerna återspeglar mångfaldhet hos aktörer och i 

representation? 

● Följdfråga vid godkännande: kan du återge det specifika som gav dig den känslan? 

● Följdfråga vid nekande: Vad saknade du och varför? 

● Fråga: Hur anser du att det narrativa, dvs berättelsegången, i filmernas förmedlades? 

 

 

Scenspecifika frågor: 

”Skin”: Från början helt odefinierbara kroppar i beigea kroppsstrumpor utan öppningar, 

individen med vagina har hela tiden kontrollen över saxen och klipper hål i egen 

kroppsstrumpa för att bli sedd i/och genom individuella ögon. 

● Fråga: Vad anser du specifikt om följande scen? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet?  

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare?  

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen?  

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen?  

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt? 
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”Dildo Man”: Scenen där en vagina stryper den lilla onanerande ”dildofiguren med penis” till 

döds genom att få orgasm. 

● Fråga: Vad anser du specifikt om följande scen? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet? 

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare? 

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen? 

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen? 

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt?  

 

”Flasher Girl on tour”: Självidentifierad kvinna filmas bakifrån när hon drar ner trosor i 

tunnelbana och onanerar. 

●  Fråga: Vad anser du specifikt om följande scen? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet? 

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare? 

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen? 

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen? 

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt? 

 

”Authority”: Två individer med vagina ger varandra orgasm via ett maktspel om auktoritet, 

scenen som visas för informant är när den ena personen får orgasm. 

● Fråga: Vad anser du specifikt om följande scener? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet? 

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare? 

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen? 

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen? 

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt? 
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”For the Liberation of Men”: Individ runkar egen penis, bär ljusa nätstrumpbyxor och blond 

peruk som täcker ansiktet. 

●  Fråga: Vad anser du specifikt om följande scen? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet? 

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare? 

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen? 

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen? 

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt? 

  

”Come Together”: Olika ”cumfaces”, medverkande individer filmar sig själva i ansiktet när 

de onanerar och får orgasm. Scenen som visas för informant är den när en rödhårig individ får 

orgasm. 

● Fråga: Vad anser du specifikt om följande scener? 

● Följdfråga: Reflekterade du över scenen under betraktande av materialet? 

● Följdfråga: Vilken roll anser du att scenen erbjuder dig som betraktare? 

● Följdfråga: Hur uppfattar du att ”Kameravinkeln/blicken” interagerar i följande scen? 

● Följdfråga: Uppfattar du några metaforer i scenen? 

● Följdfråga: Upplever du något i scenen som mer alternativt mindre problematiskt? 

 

Avslutning 

● Fråga: Vad anser du att genren feministisk pornografi kan bidra med, för egen del 

samt för andra självidentifierade kvinnor?  

  

Finns det något du vill tillägga efter utförd intervju samt utifrån betraktandet av materialet? 

  

  

   

STORT Tack för din medverkan. 
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Bilaga 5. E-postkorrespondens 

 

Kära (Informantens fingerade namn)  

Nu har det gått en tid efter vårt samtal om feministisk pornografi och härmed vill jag 

återkoppla med dig främst för att säkerställa ditt välmående efter utförd intervju, samt att 

besvara dina tankar och frågor som uppkommit efteråt. Jag skulle även vara oerhört tacksam 

om du kunde ta dig tid att svara på två kompletterande uppföljningsfrågor: 

  

1. Genomgående när jag granskat materialet har jag insett hur avgörande 

verklighetsförankringen i pornografisk film är tillskillnad från spelfilmens. Kan du 

precisera varför detta är viktigt för dig? Vänligen utveckla om/hur feministisk 

pornografi respektive heteronormativ mainstreampornografi erbjuder dig just detta. 

2. Slutligen, hur upplever du generellt orgasmer och “cumshots” i materialet? 

  

Jag vill även ta tillfället i akt att rekommendera Er, om ni har vidare intresse av audiovisuell 

njutning att kolla upp webbsidorna: http://makelovenotporn.com/ samt 

http://newlevelofpornography.com/ vilka är distributörer av feministisk pornografi. 

  

För att svaret ska kunna tas i beaktning ombedes ett svara på detta mail senast onsdagen den 9 

december, klockan 12.00. 

  

Vänligen Emma Nordqvist, Kandidat-Genusvetenskap 

 

Svarsmall till återkopplingsmail: 

 

Bästa (Informantens fingerade namn)! 

Stort tack för ditt snabba svar. Jag kommer nu att sammanställa alla data jag samlat in och 

meddelar dig när slutversionen är färdig, med en bifogad kopia av Kandidatuppsatsen om 

feministisk pornografi. Skulle du nu och/eller i efterhand ha några frågor tveka inte att 

kontakta mig. Ytterligare än en gång, stort tack för din medverkan! 

Vänligen Emma Nordqvist, Kandidat-Genusvetenskap 

 

http://makelovenotporn.com/
http://makelovenotporn.com/
http://newlevelofpornography.com/
http://newlevelofpornography.com/
http://newlevelofpornography.com/
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